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(อมรศักดิ์  นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ปี 2563 เป็นปีที่ทุกประเทศท่ัวโลกต้องเผชิญกับวิกฤติด้านสาธารณสุข ผลจากการแพร่ระบาดของโคโรน่า
ไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม ปี 2562  
ต่อเนื่องมาถึงปี 2563 ทำาให้เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2563 หยุดชะงักจากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) 
ของแต่ละประเทศทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนท่ีแต่ละ
ประเทศจะทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ และออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 
ทำาให้เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ปรับตัวลดลงติดลบ 4.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 ตามรายงานของธนาคารโลก  
ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณว่าจะปรับตัวลดลง 6.1% 
ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศไทยในป ี2563 ทีถ่ดถอยตอ่เนือ่งจากป ี2562 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นทำาให้บริษัท
สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้บันทึกแนวทางการดำาเนินงานในการจัดการวิกฤติดังกล่าวของบริษัทไว้ 
ในหนังสือแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ COVID-19 (Sustainable Development Showcase 2020)  
ในฐานะหนึง่ในบรษิทัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ในรายชือ่หุน้ยัง่ยนื THSI (Thailand Sustainability Investment) 
ประจำาปี 2563

ถึงแม้การดำาเนินงานในปี 2563 จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่บริษัทยังยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล กล่าวคือ มีความรอบคอบ ระมัดระวังในทุกกระบวนการ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นปีที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรภายใต้แนวคิดการบริหารอย่างย่ังยืน และความร่วมแรงร่วมใจ
ของทีมงานทุกคนท่ีเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นความไม่แน่นอนและความผันผวน
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ 

ผมขอขอบคุณทุกความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน และ คู่คา้ทางธุรกิจท่ีสนับสนุนการทำางานท่ีผ่านมา  
รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทุกความสนับสนุนที่เกิดขึ้น เป็นกำาลังใจสำาคัญ 
ที่ผลักดันให้บริษัท ไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ภายใต้ปณิธานของการสร้าง “บ้าน” คุณภาพ
ที่จะสร้างความความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มต่อไป
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กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ 
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และกรรมการอิสระ



5

นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี

เลขานุการบริษัท  
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กรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
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สรุปข้อมูลทางการเงิน

6

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

(ปรับปรุงใหม่)

*   คิดจากจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ย 
**   รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564
    หมายเหตุ :  1. เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
                2. รายได้รวม หมายถึง รายได้ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

18,557.92
6,645.33
8,510.52
498.36

1,226.86

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

12,410.63

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

8.41
1.47

14.85
18.14
11.40
0.90

21,006.73
11,469.21
5,495.63
932.58

1,254.65

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

12,413.81

9,655.14
8,719.77
6,238.95
2,480.82
1,062.32

  8.41 
0.72

11.00
8.56
5.37
0.50

สินทรัพย์รวม 
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
สินค้าคงเหลือ 
ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 
เงินกู้ยืมระยะยาว 
หนี้สินรวม 
หุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รายได้รวม
รายได้จากการขาย 
ต้นทุนขาย
กำาไรขั้นต้นจากการขาย 
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 

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

21,250.21
9,243.16
7,684.91
943.10

1,624.88

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

12,934.64

11,301.89
10,187.25
7,059.97
3,127.28
1,367.27

  8.77
0.93

12.10
10.79
6.47
0.60

23,618.74
8,074.95
9,090.76
1,004.44
3,099.67

6,587.89
3,093.24

11,796.83
1,475.70

11,821.91

7,457.74
6,001.26
4,283.93
1,717.33
716.35

   8.13 
0.49

  9.61
5.74
3.04
1.40

23,473.35
9,614.33
9,429.68
648.74

1,928.09

3,475.64
4,148.00

10,314.25
1,475.70

13,159.10

10,040.40
8,717.30
5,954.24
2,763.06
1,256.04

  9.04 
0.86

12.51
9.63
5.62
0.60

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

2562 2563256125602559
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งบดุล	2563

ผลการดำาเนินงาน	2563

อัตราส่วนทางการเงิน	2563

สินทรัพย์รวม

23,618.74
หนี้สินรวม

11,796.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น

11,821.91

2559 :         18,557.92

2560 :            21,006.73

2561 :             21,250.21

2562 :                23,473.35

2563	:                 23,618.74

2559 :      12,410.63

2560 :      12,413.81

2561 :       12,934.64

2562 :        13,159.10

2563	:	 																																	11,821.91

2559 :  6,147.28

2560 :         8,592.92

2561 :        8,315.57

2562 :              10,314.25

2563	:	 	 													11,796.83	

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

7,457.74
รายได้จากการขาย

6,001.26
กำาไรสุทธิ
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กำาไรขั้นต้นจากการขาย
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โครงสร้างและการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

9
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ



11

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ 

ซ่ึงการกำาหนดวิสัยทัศน์จะดำาเนินการใหม่ทุก 3 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืน 

โดยคำานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกท้ังยังคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำาหนดพันธกิจในแต่ละปีเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) ท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังน้ี

เพิ่มประสิทธิผลของผลประกอบการ	ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำาเนินธุรกิจขององค์กร 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

และการบริหารความเสี่ยง

ภายในสภาวะวิกฤติเพื่อความยั่งยืน

ร่วมมือร่วมใจในการประคับประคองการดำาเนินงาน 

ในทุกภาคส่วน เพื่อผ่านพ้นวิกฤติ

สร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ 

ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่า 

ทางกาย (Functional Benefit) 

และคุณค่าทางใจ (Emotional  

Benefit) ด้วยกลยุทธ์ “น่าอยู่” 

และ “คุณคือคนสำาคัญ”

พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งมือโปร (Proficient) 

มุ่งมั่นในการส่งมอบผลงานที่ดีด้วยทักษะ

ความรู้ และข้อมูล

ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง

6 Green LPN 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ปี	2563-2565

พันธกิจองค์กรปี	2564

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อปิยมิตรทางธุรกิจ

SUSTAINABLE 

PARTNERSHIP

PRIDE TO BELONG

FIGHTING SPIRIT AND SMART WORKING

ZERO WASTE SUPPLY CHAIN

ต่อลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

ต่อพนักงาน

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
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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”  

ซึง่เปน็แนวทางบรูณาการในการดำาเนนิธรุกจิทีท่กุองคาพยพของบรษัิทยดึถอืและนำาไปปฏบิตั ิซึง่พฒันาไปเปน็คา่นยิมองคก์ร 

(Corporate Values) และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ 

เป้าหมาย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาและเติบโตอย่างย่ังยืน” (Sustainable 

Development)

C L A

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

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

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่
ทำางานร่วมกันมายาวนาน ด้วย
ความไว้วางใจและเป็นธรรม 
ร่วมมือเกื้อหนุนกันและกัน และ
พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่อง
เสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน 
เพื่อบรรลุความสำาเร็จร่วมกัน

Cost with Quality
บริหารต้นทุน
พร้อมคุณภาพ

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

Corporate Values
ค่านิยมองค์กร

Lateral Thinking
คิดนอกกรอบ

Alliance
ปิยมิตร

Continuous Development

Cost Leadership Dynamic LPN Team
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ค�านิยมองค�กร

C-L-A-S-S-I-C
CORE

COMPETENCY
สมรรถนะหลักองค�กร

S S I C

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ทำ า งานและการแก้ ไข ปัญหา 
ด้วยการคิดเร็ว ทำาเร็ว ใส่ใจใน 
รายละเอยีด เพ่ือให้งานมคีณุภาพ
และเสร็จก่อนกำาหนดหรือเร็วกว่า
เดิมจนลำ้าหน้าผู้อื่นตลอดเวลา

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มตลอดเวลา ด้วยการคิดใน 
มุมมองของเขาและแสดงออก
อย่างกระตือรือร้น ให้บริการอย่าง
ครบวงจร ดว้ยความเตม็ใจและเกนิ 
ความคาดหมาย เพื่อเพ่ิมคุณค่า
การบริการและความประทับใจ

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

การรวมพลงัเปน็หนึง่เดียวกัน โดย
การร่วมมือร่วมใจทำางาน ร่วมกัน
รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในงานหรือกิจกรรมของ
บริษัท ด้วยจิตอาสาและจิตสำานึก
การแบ่งปันและเอื้ออาทร เพื่อ 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

Speed with Quality
รวดเร็วพร้อมคุณภาพ

Service Minded
ใจบริการ

Integrity
จริยธรรม

Collaboration
ร่วมมือร่วมใจ

ONE LPNCorporate GovernanceHuman Centric

Respect to Stakeholders
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ปี 2563 เป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายจากการ
แพร่ระบาดของโคโรนา่ไวรสัสายพนัธุ์ใหม ่2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID-19) ทีส่ง่ผลตอ่ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยต์อ้งปรบัตวั 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรฝ่าคลื่นของความผันผวน (Volatility) 
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และ 
ความคลุมเครือ (Ambiguity) ของภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ 
ที่ยากจะคาดเดาได้ว่าทุกประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยจะสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เมื่อไหร่

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานบนแนวทางการดำาเนิน
ธรุกจิแบบยัง่ยืนมุง่เนน้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและดแูลผู้มีสว่นเกีย่วขอ้ง 
จึงใหค้วามสำาคญัในการรบัมอืและปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ในการดำาเนนิธุรกจิ
ควบคู่ไปกับความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
รวมถึงลูกค้า เจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และสังคมส่วนรวม โดยการวาง
มาตรการที่เข้มงวดและมีมาตรฐานสูงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วย
ลดผลกระทบเชิงลบจากวกิฤติในครัง้นี ้เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทกุสว่นร่วมกนั
ก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำาบากและพร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ทันทีที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 บริษัท 
นำาแผนปฏบิตักิารในสถานการณฉุ์กเฉินมาใชใ้นการดำาเนนิงาน โดยจดัตัง้
ทมีงานสำาคัญ 2 ทมี คอื ทมี “ศนูยบ์ริหารสถานการณฉ์กุเฉนิ COVID-19 
(COVID-19 War Room)” เป็นศูนย์บัญชาการในการวางแผนตั้งรับ
สถานการณ์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ และ
ศูนย์สื่อสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 
Communication & Information) ทำาหน้าที่รวบรวมความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจดำาเนินการของ COVID-19 War Room และ
สือ่สารไปยงักลุม่เปา้หมายอย่างเหมาะสม ทันทว่งท ีและมีประสิทธิภาพ

ภายใต้โครงสร้างการทำางานของคณะทำางานดังกล่าว บริษัทได้มี 
การวางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับกับผลกระทบจาก COVID-19  
ในทุกมิติทั้งด้านธุรกิจ การดูแลชุมชนลุมพินี พนักงาน และผู้มีส่วนได้
เสยี รวมถงึสงัคมโดยรวม โดยมรีะบบการสัง่การใหท้กุสายงานทำาผงัการ
ติดต่อ Call Tree เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและให้สังเกต ติดตาม
พนกังานในสายงานหากมผีูต้ดิเชือ้หรอือยู่ในภาวะเสีย่งตอ้งรายงานทันที  
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อในที่ทำางานและในชุมชน 

จากความร่วมมือในการทำางานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำาให้
ในปี 2563 บริษทยังคงสามารถรักษาความม่ันคงไว้ได้ ภายใต้ปณิธาน 
ที่จะไม่ลดเงินเดือนและจำานวนพนักงาน โดยสรุปเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

ปรับแผนธุรกิจ
บริษทัปรับเปา้หมายการดำาเนนิธรุกจิใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณจ์รงิ 

และรักษาความมั่นคงผ่านการวางแผนการทำางานอย่างเข้มข้นเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการปรับเป้ายอดขายและรายได้ วางแผน 

การตลาดเพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อและวางกลยุทธ์การขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในการเพิม่ยอดขาย รวมถงึการปรบัแผนการเปดิตวัโครงการใหม ่ 

เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ 

ควบคุมและปรับลดค่�ใช้จ่�ย
บรษิทัไดจ้ดัทำาแผนปรบัลดคา่ใชจ้า่ย ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพในทกุสว่น 

ของการดำาเนินงาน เพิ่มรายได้ประจำาจากห้องชุดที่ขายเป็นห้องชุด 

เพือ่เชา่ พรอ้มกบัจดัทำาแผนเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิ ดว้ยการบรหิาร 

จัดการให้มีกระแสเงินสด สามารถรองรับกับการดำาเนินธุรกิจได้ 

ไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ลดภาระคา่ใชจ่้ายที่ไมจ่ำาเปน็ ชะลอแผนการกอ่สรา้ง

ในบางโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างบางส่วน แต่ยังคง

เร่งก่อสร้างโครงการที่มียอดซื้อเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้

กบัลูกค้าได้ตามเวลา รวมท้ังบริษัทยงัมีการปรับตัวและทบทวนการทำางาน

ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีแนวทางในการดูแลพนักงาน เพราะพนักงาน คือ หัวใจสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งดูแล 

ด้านสุขอนามัย การเตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดย

ให้พนักงานสามารถทำางานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมทั้งดูแล

เจา้ของรว่มในชมุชนทีบ่รษิทัรบับรหิารโครงการ ดว้ยการวางมาตรการตา่งๆ  

ในการดูแลผู้อยู่อาศัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน

ชมุชน รวมทัง้ดแูลคูค่า้ใหม้งีานทำาอย่างต่อเนือ่ง ไมต่กคา้งในการเบกิจา่ย 

เงินงวดเพื่อให้คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงินในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึง 

ให้ความใส่ ใจและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตหน้ากากผ้า 

และ Face Shield บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จากการปรับแผนธุรกิจดังกล่าว ทำาให้การดำาเนินงานได้ผลดีกว่า 
เป้าหมายท่ีวางไว้ และทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำา 
แนวทางการบริหารจัดการของบริษัทไปเป็นหนึ่งในตัวอย่างขององค์กร 
ที่ประสบความสำาเร็จในการเตรียมความพร้อมและการจัดการภาวะ 
วิกฤติจากสถานการณ์ COVID-19 (Sustainable Development  
Showcase 2020)

ในขณะที่ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายและบริการ 
7,362.83 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 716.35 ล้านบาท ลดลง 26.03% 
และ 42.97% จากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท และ
กำาไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท  

ปี 2563 บริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จจำานวน  

4 โครงการ มูลค่ารวม 5,250 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ลุมพินี เพลส  

พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์ ลุมพินี  

วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี และ ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - 

สิรินธร และมีโครงการบ้านพักอาศัยสร้างเสร็จ 5 โครงการ มูลค่า  

3,250 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท -  

ศรนีครนิทร ์ลมุพนิ ีทาวน์วลิล ์รังสติ คลอง 2 (เฟส 2) ลมุพิน ีทาวนว์ลิล ์ 

ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่ 

และ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น (เฟส 2)  

ในส่วนของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 บริษัทเปิดตัวโครงการ 
ทัง้สิน้ จำานวน 8 โครงการ มลูคา่ 8,500 ลา้นบาท เป็นส่วนของโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ มูลค่า 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 
- สิรินธร สเตชั่น ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ลุมพินี 
คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (เฟส 1) และลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10  และ
โครงการบ้านพักอาศัย 3 โครงการ มูลค่า 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ 
พหลโยธนิ - สะพานใหม่ และลมุพนิ ีทาวนวิ์ลล ์ลาดกระบัง - สวุรรณภมู ิ
ทำาให้ในปี 2563 บริษัทมียอดขาย (Presale) รวม 10,400 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีโครงการที่ขายรอโอน (Backlog) 

รวมมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท จากโครงการอาคารชุดพักอาศัย

และบ้านพักอาศัย ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564-2565

ในขณะเดียวกันท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 

11 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำาปีงวดปี 2563 ในอัตรา

หุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 

1.00 บาทไปแล้วเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ส่วนที่เหลือจะ

จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม 

ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำาหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และกำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 

(Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกำาหนดจ่ายปันผล 

ในวันที่ 8 เมษายน 2564



กลยุทธ์องค์กรและแนวทางการดำาเนินงาน ปี 2564

แผนภูมิกลยุทธ์ขององค์กร ปี 2564
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มิติผู้ถือหุ้น:

มิติลูกค้�

และผู้พักอ�ศัย:

มิติพนักง�น:

มิติองค์กร:

มิติกระบวนก�ร

ในก�รดำ�เนินง�น:

มิติก�รเงิน:

คุณค่�ผลิตภัณฑ์

พัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้�

ก�รบริห�รโครงก�ร และก�รก่อสร้�ง

รักษ�สภ�พคล่อง และวินัยท�งก�รเงิน

ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ ร�ยได้จ�กธุรกิจบริก�ร
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คว�มยั่งยืน

มุ่งมั่นในก�รส่งมอบผลง�นที่ดีด้วยทักษะ คว�มรู้ และข้อมูล

ภูมิใจที่ได้เป็นพนักง�น LPN และมีส่วนร่วมใน “องค์กรน่�อยู่”

พัฒน�ฐ�นข้อมูลพฤติกรรมลูกค้�

และคว�มแข็งแกร่งท�งก�รตล�ด

ก�รบริห�รกระบวนก�รทำ�ง�น

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง		|		ดำาเนินงานและตัดสินใจด้วยข้อมูล		|		คนเก่งมือโปร

การเติบโตในอาชีพ		|		การต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ		|		วัฒนธรรมองค์กร		|		การสื่อสารภายใน

คุณค่�ก�รบริก�ร

ยกระดับก�รบริก�ร

และบริห�รคว�มสัมพันธ์ลูกค้�

ก�รบริห�รลูกค้�

ขย�ยฐ�นของร�ยได้ บริห�รต้นทุน และค่�ใช้จ่�ย

ร�ยได้จ�กธุรกิจเช่� ร�ยได้จ�กธุรกิจใหม่

มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

สื่อส�รคุณค่� และสร้�งประสบก�รณ์ของแบรนด์

“คว�มพอดีที่ดีกว่�”

ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้�ของ และใช้บริก�ร



ปี 2564 เป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ทำาให้การกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ในปี 2564 เป็นปีแห่งการขับเคล่ือนองค์กร 

ให้ก้าวข้ามความเสี่ยงและข้อจำากัดทางธุรกิจ ไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านของรายได้และกำาไร โดยคำานึงถึงการสร้าง

ความสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3P ประกอบด้วย Profit (ผลกำาไร) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ผ่านแนวทาง

การดำาเนินงานใน 4 มิติ ประกอบด้วย 

1.	มิติทางการเงิน 

ที่ให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบของการ “เพิ่มรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย”

แนวทางใน	“การเพิ่มรายได้”	ประกอบด้วย	

1. เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการพัฒนาบ้านพักอาศัย ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 เป็น 30% เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มี 
 สัดส่วนรายได้จากบ้านพักอาศัยที่ 20% เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ซื้อในปัจจุบันท่ีให้ 
 ความสนใจซื้อบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น โดยมีแผนเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยในระดับพรีเมี่ยม 1 โครงการ ที่ระดับ 
 ราคาเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อหน่วย ภายใต้แบรนด์ “บ้าน 365” และโครงการบ้านพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี  
 ทาวน์เพลส” และ “ลุมพินี ทาวน์วิลล์” ที่ระดับราคาตำ่ากว่า 10 ล้านบาทต่อหน่วย ประมาณ 3-5 โครงการ
2. รักษารายได้จากการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในปี 2564 ให้มีสัดส่วนไม่ตำ่ากว่าปี 2563 โดยมีแผนที่ 
 จะเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 2-3 โครงการในปี 2564 โดยมีแผนเปิดตัวโครงการแรกในไตรมาสสองของปี 2564

3. นำาทรัพย์สนิทีม่อียูม่าสรา้งรายไดเ้พิม่ เชน่ การนำาอาคารชดุพกัอาศยัทีม่อียูม่าสรา้งรายไดจ้ากการเชา่ การนำาทรพัยส์นิ 

 ที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นต้น 

4. เตรียมความพร้อมบริษัทในเครือที่สร้างรายได้จากงานบริการ ให้ขยายงานบริการและสร้างรายได้ เพื่อนำาบริษัท 

 ในเครือเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2565-2566 เพ่ือระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทย และเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจบริการในอนาคต รวมถึงเป็นการรองรับการเติบโตในธุรกิจ 

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับสู่สภาวะปกติ

แนวทางใน	“การควบคุมค่าใช้จ่าย”	ประกอบด้วย

1. ชะลอแผนซื้อท่ีดินเพื่อการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในปี 2564 โดยนำาท่ีดินท่ีมีอยู่มาใช้ในการพัฒนา 
 อาคารชดุพักอาศัยในป ี2564 แทน ตามนโยบายการนำาทรพัย์สนิทีม่อียู่มาสรา้งมลูคา่เพิม่ และเพือ่รกัษาสภาพคลอ่ง 
 ทางการเงิน รองรับกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะที่เศรษฐกิจยังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 
3. ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดจิิทลัและปรบัโครงสรา้งการทำางานเพือ่ชว่ยลดตน้ทนุ และเพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน

แนวทางการดำาเนินงานของ LPN ปี 2564
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2.	มิติของลูกค้า
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและ 

ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูล (Big Data)

3.	มิติของกระบวนการภายใน 

ปรับโครงสร้างองค์กรจากระบบการทำางานตามหน้าที่ของแต่ละสายงาน (Functional Organization) สู่การบริหารงาน 

ตามโครงสร้างของธุรกิจ (Business Unit) โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถตัดสินใจในการดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อไป

สู่เป้าหมายที่แต่ละหน่วยธุรกิจได้วางแผนไว้ 

4.	มิติของพนักงาน	
เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการทำางานของพนักงาน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะของ 

พนักงาน และนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำางาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำาเนินงาน 

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
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ประวัติบริษัท
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• ยุคก่อตั้ง
				จุดเริ่มต้นแห่งความสำาเร็จ

•		วิกฤติองค์กร
				ประเทศไทยเผชิญ
	 วิกฤติเศรษฐกิจ 

•		ค้นพบความเป็นตัวตน
	 ของ	LPN	และโอกาส
	 ทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ

เร่ิมต้นธุรกิจกับการพัฒนา
โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ 
อาคารสำานักงานสูง 38 ช้ัน 
บนถนนพระราม 4

2532 25442537-25392535 2540 2541-2542

เริ่มต้นธุรกิจกับการพัฒนา
โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ 
อาคารสำานักงานสูง 38 ชั้น 
บนถนนพระราม 4

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ด้วยปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
อย่างจริงใจ”

ลงทุนในบริษัท Elec & Eltek 
(Guangzhou) Real Estate 
Development Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศจีน

ลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.
คอนกรีต จำากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง

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

ถอนการลงทุนในบริษัท 
เอ็น.ที.เอ็น.คอนกรีต จำากัด 

เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำาเร็จ 
มูลค่ารวม 3,705 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพ
เพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
(LPP) เพื่อบริหารอาคาร
หลังการส่งมอบ

เข้าสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้น
จากวิกฤติเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

อัตราหนี้สินต่อทุน 3 : 1 
ขาดแคลนเงินสดอย่าง
รุนแรง
  
ลดจำานวนพนักงาน  
แต่ยังดำาเนินกิจกรรม
การขายอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยแรงสนับสนุน
จากปิยมิตร พนักงาน  
และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

เริ่มต้นแนวคิด “City Condo” 
ด้วยการพัฒนาห้องชุด LPN 
Design 30 ตร.ม.
  
พัฒนากระบวนการก่อสร้าง 
โดยทุกโครงการก่อสร้างเสร็จ
ไม่เกิน 1 ปี
  
กำาหนดสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) ด้วย 
C-L-A-S-S-I-C

ก่อตั้ง บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ 
ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด ร่วมกับ 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด 
เพื่อพัฒนาโครงการ “อาคาร
สร้างค้าง”
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•		เป็นผู้นำาตลาดในการพัฒนาอาคารชุด
	 ผลักดันกลยุทธ์	“ชุมชนน่าอยู่”

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551-	2552

มุ่งพัฒนาคุณค่า
งานบริการต่อเนื่อง 
เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่”

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
ทั้งหมด เพิ่มทุนเพื่อขยาย
กิจการ

City Condo ทุกโครงการ 
ประสบความสำาเร็จอย่างสูง

จัดกิจกรรม LPN Family 
Day เพื่อขอบคุณลูกค้า 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท แกนรด์ ยูนิตี้ 
ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด 
จากร้อยละ 25 
เป็นร้อยละ 33.33

ทุกแบรนด์ “ลุมพินี” 
ได้รับการตอบรับอย่างสูง 
เกิดนวัตกรรมทางการขาย
ด้วยกลยุทธ์การออก Tag

พัฒนาโครงการภายใต้
แนวคิด “LPN Green” 
ท่ีมุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

แนวคิด From Corporate 
ESR to Community 
ESR ก่อให้เกิดชมรม 
ลุมพินีอาสา จาก
ครอบครัวลุมพินีหลาย
ชมรม โดยมีจุดประสงค์
ร่วมกันทำากิจกรรม
สาธารณประโยชน์

เริ่มกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” 
ที่มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้พักอาศัย
  
ขยายกรอบการพัฒนา
โครงการขนาดเล็กไปสู่
ชุมชนเมืองขนาดย่อม 
(Small Size Township)

สื่อสารแบรนด์ “ลุมพินี” 
ผ่านแคมเปญ 30 Happy 
Days ได้รับเสียงสะท้อน
ด้วยความสุขของผู้อยู่อาศัย
ผ่าน Door Hanging 
กว่า 3,000 ชิ้น

ปิดการขายโครงการ 
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 
หมดภายใน 1 ชั่วโมง
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ต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” สู่ “ชุมชน
น่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย” ด้วย “Universal 
Design” คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคน
ทุกวัย และคุณค่าบริการผ่านกิจกรรมและ
การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

เดอะ ลุมพินี 24 โครงการพิเศษที่บริษัท
พัฒนาขึ้นในโอกาสครบรอบ 24 ปีเสร็จ
สมบูรณ์ และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ 
เป็นโครงการระดับไฮเอนด์โครงการแรก
ของบริษัท ที่ประสบความสำาเร็จในด้าน
ยอดขายเป็นอย่างสูง 

ส่งมอบลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา รีสอร์ท
คอนโดแห่งแรกริมหาดชะอำา ยกระดับ 
งานบริการเสมือนโรงแรม เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมด้วยการออกแบบตาม
มาตรฐาน “LPN Signature Green 
Project” 

• ขยายการพัฒนาไปสู่ต่างจังหวัด	
	 มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

2554 255925562555 2557 2558

ขยายฐานการพัฒนาโครงการ
สู่ต่างจังหวัด ภายใต้แบรนด์ 
“ลุมพินี พาร์คบีช”

ร่วมกับ TK Park พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้วย
แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต”

จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพ
เพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ 
จำากัด (LPC) ประกอบธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาด เพื่อ
สร้างอาชีพ รายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส ใน
ลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise)

ริเริ่มแนวคิดการพัฒนา “ชุมชน
เมืองน่าอยู่” ด้วยห้องชุดกว่า 
10,000 ยูนิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบ้านหลังแรก กับ
โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต
- คลอง 1 บนพ้ืนท่ีกว่า 100 ไร่

พัฒนาโครงการ เดอะ ลุมพินี 24 
บนถนนสุขุมวิท เพื่อขยายฐานสู่
กลุ่มลูกค้าระดับบน

เริ่มใช้นวัตกรรมหุ่นจำาลองฐาน
ข้อมูลอาคาร (Building Infor-
mation Modeling : BIM) เพื่อ
พัฒนาระบบบริหารงานออกแบบ
และก่อสร้างโครงการ

ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์ 
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

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

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

ให้ความสำาคัญกับ 
กลุ่มเป้าหมายสูงวัยด้วย
แนวคิด “ครอบครัวสุขสันต์” 
(Pleasure Family) เพื่อให้ 
“ชุมชนน่าอยู่” ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตร่วมกันของ
คนวัยทำางานและคนสูงวัย
  
จัดตั้งสถาบันแอล.พี.เอ็น. 
(LPN Academy) พัฒนา
องค์ความรู้และจัดอบรมให้
กับพนักงานภายในองค์กร

ต่อยอดแนวคิดการสร้าง 
“ชุมชนต้นแบบ” เพื่อ 
“ชุมชนน่าอยู่” ที่ยั่งยืน 
ภายใต้วัฒนธรรม
การอยู่อาศัย “ร่วมใจ 
ห่วงใย แบ่งปัน”

พัฒนาต้นแบบโครงการ
สีเขียว LPN Signature 
Green Project ภายใต้
มาตรฐานการออกแบบ
อาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโครงการแรก 
กับโครงการลุมพินี พาร์ค 
นวมินทร์-ศรีบูรพา
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•	 มุ่งสู่	“องค์กรคุณค่า”	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
	 ในทุกภาคส่วน	ตามแนวทาง	“6	GREEN	LPN”	



•		COVID-19	
	 วิกฤติที่ต้องก้าวผ่าน		

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท โครงสร้างการ
บริหารงาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำาแหน่ง คือ
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ 
(Chief Strategy Officer : CSO) และเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับสูงด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)

ขยายธุรกิจไปยัง “ออฟฟิศคอนโด” รูปแบบมิกซ์ยูส 
ท่ีประกอบด้วยอาคารชุดสำานักงานและอาคารชุดพักอาศัย 
ในบริเวณเดียวกัน นำาร่องด้วยโครงการ “ลุมพินี พาร์ค 
วิภาวดี จตุจักร” สามารถปิดการขายได้ 100%  
จากยูนิตที่เปิดขายทั้งหมด

สร้างรายได้ประจำาจากการปล่อยเช่าโครงการพร้อมอยู่ 
เช่น โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1” 
“ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก” พร้อมสิ่งอำานวย
ความสะดวก รองรับความต้องการของลูกค้าที่อยากมี
บ้านแต่ยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อ รวมถึงนักลงทุน

รับมือและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 ด้วยการ
ประเมินสถานการณ์และทบทวนแผนธุรกิจโดยเร่งด่วน วางมาตรการและ
แนวปฏิบัติที่เข้มงวดทุกมิติ ทำาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก้าวผ่าน
สถานกาณ์ยากลำาบากไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงและพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อรองรับมาตรการ Work from 
Home อาทิ ระบบลงชื่อเข้าทำางาน ระบบบัญชีออนไลน์ สำานักงานขาย
ออนไลน์ รวมถึงระบบสื่อสารและให้บริการลูกค้า ได้แก่ Line Official 
Account : LPN Connect 

โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ ปรับแผนเปิดตัวและกลุยทธ์
การขาย โดยผ่านทีม Tele sale ประสบความสำาเร็จกับยอดขายกว่า 300 
ยูนิต คิดเป็น 70% ของจำานวนห้องที่เปิดรับจอง

สร้างรายได้โดยผลักดันยอดขายและจัดการสินค้าพร้อมขาย (Inventory) 
ด้วยเครื่องมือทางการเงินและการตลาด เช่น โครงการนักลงทุน โครงการ
ให้เงินทำางาน “ซื้อคอนโดพร้อมผู้เช่า” โครงการ Staff Gets Member และ
การจับมือพันธมิตรซื้อขายบนออนไลน์แพลตฟอร์ม 

2560 2561 2562 2563 

รองรับภาวะถดถอย สร้างความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน  
โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจบริษัทออกเป็น กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการ และขยาย 
การให้บริการสู่ภายนอก

ซื้อกิจการบริษัท วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด และ
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น 
จำากัด (LWS) ทำาหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ

กลับมาพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น 

ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด  
บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) และบริษัท ชีวาทัย 
จำากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด 
พัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์ซีเนียร์ลิฟวิ่งระดับพรีเมียม
ในจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่
เกษียณอายุ

28

29 31

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ที่ระดับ "A-" สะท้อน
ความมั่นคงขององค์กรด้วยผลการดำาเนินงานที่
โดดเด่น มีความชัดเจนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการ มีความสามารถในการบริหารต้นทุน 
การก่อสร้าง การดำาเนินนโยบายการเงิน 
อย่างรัดกุมมีเสถียรภาพ และมีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่เพียงพอ

ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด (NYE) 
จัดตั้งบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด” 
เพื่อพัฒนาอาคารสำานักงานและร้านค้าปลีก 
ให้เช่า บนทำาเลศักยภาพริมถนนพระราม 4  
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•		ปรับตัวเตรียมรับวิกฤติอสังหาริมทรัพย์	
	 เพื่อรักษาสมดุลขององค์กร
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รางวัลแห่งความภูมิใจในปี 2563
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• Best Sustainable Developer (Thailand & Asia) ผู้พัฒนา 
 อสังหาริมทรัพย์บนแนวทางแห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยมของ 
 ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการพัฒนา 
 อสังหาอย่างยั่งยืน ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต 
 ที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จาก PropertyGuru Asia Property Awards  
 ครั้งที่ 15 และ PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

ร�งวัลด้�นบรรษัทภิบ�ล

• บริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืน

• หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI เป็นปีที่ 5  

 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET  

 Sustainability Awards 2020) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ร�งวัลด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

• Best Affordable Condominium Project จากโครงการ ลุมพินี เพลส  
 พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์ ด้วยความโดดเด่นด้านการออกแบบอาคาร 
 ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด รวมถึงทำาเลที่มีศักยภาพ และความคุ้มค่า 
 ในการลงทุน จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• Highly Commended : Best Housing Architectural Design  
 (Bangkok) จากโครงการบ้าน 365 เมืองทอง ด้วยการออกแบบ 
 ผังโครงการที่ยอดเยี่ยม และการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร 
 ที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก จาก PropertyGuru Thailand  
 Property Awards 2020

• Special Recognition in Sustainable Design จากการริเริ่ม 
 แนวคิดเรื่อง LPN Green Design Concept ที่นำามาประยุกต์ใช้ 
 และเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อม จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• Special Recognition in Building Community เรื่องการบริหาร 
 และดูแลชุมชนหลังการขายตามแนวทางความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ ์ 
 LPN Green Community Management เพื่อส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู ่
 สำาหรับคนทุกวัย” (Livable Community for All) จนทำาให้สามารถ 
 ขยายงานบริการไปยังโครงการของผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นผู้นำา 
 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับคุณภาพงานบริการสู่โครงการ 
 ระดับพรีเมี่ยม จาก PropertyGuru Thailand Property Awards  
 2020

• Special Recognition in Sustainable Construction จากการ 
 วางแผน และบริหารงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ตามแนวทางกลยุทธ์  
 LPN GREEN Construction Process ที่ห่วงใย ใส่ใจ ในการ 
 ลดผลกระทบการก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 
 รอบข้าง จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลุมพินี  24 ได้รับรางวัลระดับ Gold อีกหนึ่ง 
 ความสำาเร็จในการบริหารชุมชนของ LPP ที่ตอกยำ้าว่าทุกชุมชน 
 ของลุมพินีเป็น “ชุมชนน่าอยู่” อย่างแท้จริง จากการประกวดอาคาร 
 ในโครงการ BSA Building Safety Award 2020 จากสมาคม 
 ผู้ตรวจสอบอาคาร และกรมโยธาธิการ 

ร�งวัลด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• Special Recognition in CSR จากแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
 และความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำาเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม 
 และสังคม ทั้งในกระบวนการ นอกกระบวนการ และอิงกระบวนการ  
 จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• Special Recognition in ESG ด้วยแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
 ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
  E  =  Environment สิ่งแวดล้อม 
  S  =  Social สังคม 
  G =  Governance การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่แสดงถึงความมั่งคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 
 จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2020

• ประกาศเกียรติคุณรับรองกิจกรรมคัดแยกขยะโครงการลุมพินี เพลส  
 บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3.316 ตัน 
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน 
 กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :  
 LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

• ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) จากองค์การบริหาร 
 จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) สะท้อนถึงมาตรฐาน 
 การดำาเนินงานที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 อย่างแท้จริง 



พัฒนาการคอนโดมิเนียม แบรนด์ และ “ชุมชนน่าอยู่”
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5 โครงก�ร
1,800 ยูนิต

10 โครงก�ร
3,600 ยูนิต

22 โครงก�ร
8,600 ยูนิต

47 โครงก�ร
33,000 ยูนิต

94 โครงก�ร

94,000 ยูนิต

พัฒนาแบรนด์ 

“ลุมพินี เซ็นเตอร์”

สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย

ระดับกลาง-ล่าง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ริเริ่มพัฒนา

City Condo 

ริเริ่มกลยุทธ์

“ชุมชนน่าอยู่” 

เพื่อการบริหารจัดการ

ชุมชนที่มีคุณภาพ 

ค้นพบตัวตนของแบรนด์

“ลุมพินี” คือ “ความสุขที่

แท้จริงของการอยู่อาศัย”

 และสื่อสารแบรนด ์

สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้วัฒนธรรม

ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน

2532 - 2536 2537 - 2541

LUMPINI 24
PARK 

PARKBEACH
MEGACITY
TOWNSHIP

2542 - 2546 2547 - 2551 2552 - 2556

จุดเริ่มต้นของ

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

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

พัฒนาองค์ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ 
อย่างบูรณาการผ่าน “สถาบันแอล.พี.เอ็น.”

พัฒนา “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” 
เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนเมืองน่าอยู่ 

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

นำาร่องทำาเลใหม่ เทพารักษ์ - ศรีนครินทร์ 
พัฒนาแบรนด์ “ลุมพินี มิกซ์” เพื่อรองรับ 
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และกลุ่มเป้าหมายท่ีเปล่ียนแปลง โดยเน้นจุดยืน
ของแบรนด์ท่ีให้ความสำาคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสีย

พัฒนาท่ีพักอาศัยคุณภาพอย่างครบวงจรด้วย 
การพัฒนาบ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ภายใต้
แบรนด์ “บ้าน 365” รองรับการอยู่อาศัยร่วมกัน
แบบครอบครัวใหญ่ ที่ประกอบด้วยคนหลายวัย
ในบ้านหลังเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการขยายครอบครัวของฐานลูกค้าของบริษัท

ปรับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการด้วยการผสมผสาน
อาคารสำานักงาน และท่ีพักอาศัย ให้อยู่ในโครงการ
เดียวกัน (Mixed Use) เพ่ือขยายธุรกิจโดยกลับมา
พัฒนาอาคารสำานักงานอีกคร้ังในรูปแบบ “ออฟฟิศ 
คอนโด” ท่ีประกอบด้วยอาคารสำานักงานและอาคาร
ชุดพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการอาคารสำานักงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
ตัวตนของแบรนด์ “ลุมพินี” ภายใต้แนวคิด “ความ
พอดี ท่ีดีกว่า” เพ่ือตอกยำา้ปรัชญาการสร้างบ้านใน
แบบ LPN ท่ียึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
จึงเป็นบ้านท่ีพอดีกับชีวิตจริง ท้ังการออกแบบ 
การก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการ
บริหารชุมชนท่ีมุ่งเน้นสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ โดยใส่ใจ
ในทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต ภายใต้กรอบของ 
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ร่วมกับทีมงานต่างๆ  
เพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบท่ีอยู่อาศัย ให้ตอบโจทย์
วิถีชีวิตใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำาคัญกับ  
สุขอนามัย (Wellness) การออกแบบที่คำานึงถึงประโยชน์
ใช้สอยทั้งในรูปแบบของการทำางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว 
(Work-Life Balance) และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ 
การใช้ชีวิต (Virtual Livable Community)

นำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 
ด้วย Line Official Account : LPN Connect และ  
Application : LPN vCare ท่ีทำาให้ผู้อยู่อาศัยสามารถ
จัดการธุรกรรมต่างๆ ในบ้านของตนเองได้ง่ายๆ แค่
ปลายนิ้ว ทั้งติดต่อนิติบุคคล จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง หรือ
รับเอกสารออนไลน์อย่างใบแจ้งค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงิน  
รวมถึงการติดต่อซ่อมบำารุงบ้านผ่านบริการ LPN Living 
Solution

สื่อสารวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน 
ผ่านหนังสั้น 2 เรื่อง คือ Stop & Think และ Sharing 
from Home เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนลุมพินี  
อยู่ร่วมกัน ด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
เพ่ือสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่เข้มแข็งและสามารถก้าวผ่าน
วิกฤติไปด้วยกัน

ขยายธุรกิจบริหารอาคารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ระดับบน และเพิ่มงานบริการรักษาความปลอดภัย  
เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี  
มาเนจเมนท์ จำากัด กับหน่วยธุรกิจ “Prest ige  
Management by LPP” และบริษัท รักษาความปลอดภัย 
แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด

2557 - 2559 2560 - 2562
108 โครงก�ร

110,000 ยูนิต

130 โครงก�ร

116,000 ยูนิต

138 โครงก�ร

121,000 ยูนิต

6 GREEN LPN

ให้ความสำาคัญ

กับความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

เพื่อมุ่งสู่ “องค์กรคุณค่า”

เพื่อความยั่งยืน

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด ์

ให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ 

ให้ความสำาคัญกับคน 

ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อสร้างองค์กรน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 

และสังคมน่าอยู่

รับมือและปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำาบาก 
ในช่วงวิกฤติโควิด	19	โดยออก	 

12	มาตรการ	เพื่อความปลอดภัยใน	
“ชุมชนน่าอยู่”	และสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนลุมพินี 
และชุมชนที่บริษัทรับบริหาร
กว่า	180,000	ครอบครัว		

2563



การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการจัดการ

• ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ โดยมีผลนับตั้งแต ่
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
• นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ลาออกจากตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหา  
 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
• แต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
  1) แต่งตั้ง นายเกริก  วณิกกุล ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน  
         และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
  2) แต่งตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท
  3) แต่งตั้ง นายขันธ์ชัย วิจักขณะ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  4) แต่งต้ัง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและประธาน 
         กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
• นางจงจติต ์ฐปนางกรู และนายจรัญ เกษร ไดข้อลาออกจากการเปน็กรรมการบรษิทั โดยมีผลนบัตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2561  
 เป็นต้นไป
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
  1) แต่งตั้ง นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ  ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน  
         (Chief Financial Officer: CFO)
  2) แต่งต้ัง นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน  ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านกลยุทธ์  
         (Chief Strategy Officer: CSO)
• แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชดุเดมิ ประกอบดว้ยนายโอภาส ศรพียคัฆ ์นายอภชิาต ิเกษมกุลศริ ิ 
 และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร
• แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดเดิม ประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์  
 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน นายจรัญ เกษร นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี นายพร วิรุฬรักษ์ นางสาวสุรัสวดี  
 ซื่อวาจา และนายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ โดยมีนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• บริษัทได้ออกหุ้นกู้แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP) โดยอาศัยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ประจำาปี 2561 จำานวน 2 ครั้ง วงเงินรวม 980,000,000 บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
• บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก Bureau Veritas Certification ดังนี้
  1) บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
  2) บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
  3) บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด”) ได้รับ 
   ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวัตถุประสงค์ 
 เพื่อบริหารการเงินวงเงินสูงสุดในการซ้ือหุ้นคืน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) กำาหนดจำานวนหุ้นท่ีจะซื้อคืน  
 42,000,000 หุน้ จากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเปน็รอ้ยละ 2.85 ของหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยซือ้ในตลาดหลกัทรพัย ์
 แห่งประเทศไทย และกำาหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562
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ปี 2562

ปี 2563

• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และวงเงินตาม 
 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้
  - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน       จำานวน 1,168,000,000 บาท 
  - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  จำานวน 1,000,000,000 บาท 
   เป็นวงเงินรวม       จำานวน 2,168,000,000 บาท
• บริษัทได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นายณ์เอสเตท จำากัด และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นอาคารให้เช่า บนที่ดินที่ได้เช่าระยะยาว บริเวณถนนพระราม 4 เป็นเงิน 1,452 ล้านบาท  
 (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทมีสัดส่วนของการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด  
 ประมาณ 3,791 ล้านบาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน 
 เพ่ือบริหารทางการเงินจำานวน 21,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยวิธีการขายใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำาหนดระยะเวลาในการขายหุ้นท่ีซื้อคืนตั้งแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  
 3 มิถุนายน 2565
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ของบริษัท  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไข เพิ่มเติมตามคำาสั่ง 
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก 
 ในการประกอบธุรกิจ 
• บรษัิทไดร้บัการรบัรองตอ่อายุ เปน็สมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private  
 Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในระดับ 4 (Certified)

• บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจบริการ ได้จดทะเบียนจัดต้ัง 
 บรษิทัย่อยแหง่ใหม่กบักรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ในชือ่บรษิทั รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลชูัน่ส ์จำากัด  
 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ตามกลยุทธ์ 
 การขยายงานในธุรกิจบริการ ส่งผลให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหาร 
 ทางการเงิน ภายในวงเงินจำานวนไม่เกิน 500,000,000 บาท คิดเป็นจำานวนหุ้นท่ีจะซื้อคืนไม่เกิน 126,000,000 หุ้น หรือ 
 ไม่เกินร้อยละ 8.54 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 กำาหนดเวลาที่จะซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยโครงการซ้ือหุ้นคืน 
 เพื่อบริหารทางการเงินได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้

31

หน่วย : ล้านบาท

 * เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมโดยจำาแนกรายบริษัท 

 ดำาเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ
 ร้อยละ 

 การถือหุ้น 
 ของบริษัท 

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

บริษัท พรสันติ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
มาเนจเมนท์ จำากัด 
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อม

ของบริษัท รักษาความปลอดภัย 

แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด 

ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัท ลุมพินี โปรเจค
มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
(และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อม

ของบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ 

โซลูชั่น จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
จำากัด 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด 

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ในรูปแบบอาคารชุด
พักอาศัย   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ในรูปแบบอื่นๆ 
นอกเหนือจากอาคารชุด
พักอาศัย

บริการบริหารจัดการ 
ชุมชนแบบครบวงจร

บริการบริหารงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง

บริการงานบริการ 
ด้านต่างๆ ในชุมชน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการพักอาศัย
สำาหรับผู้สูงอายุ

พัฒนาให้เช่าและบริหาร
โครงการอสังหาริมทรัพย์

รายได้ปี 2561

จำานวนเงิน ร้อยละ

69.34

15.37

9.32

0.30

5.67

-

-

100.00

77.17

12.22

6.52

0.19

3.90

-

-

100.00

-

99.99

99.99

99.99

99.95

25

49.99

รายได้ปี 2563 รายได้ปี 2562

จำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละ ร้อยละ

  9,150.29 

  1,217.00 

  563.82 

  

21.85 

  348.93 

  -   

  
-

11,301.89 

5,171.16  

   1,146.61  

    695.26

  

22.13 

  422.58 

  -   

  -

7,457.74

7,748.16  

   1,227.33  

    654.88  

  

18.88 

  391.15 

  -   

  -

10,040.40

  80.96 

  10.77 

  4.99 

  

0.19 

  3.09 

  -   

  
-

100.00 

โครงสร้างรายได้ของกิจการ 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	20	ขึ้นไป		
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561)      
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รายได้ของกิจการ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

 **  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ

 รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

  โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

 โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์

        รวมรายได้จากการขาย 

        อัตราการเติบโต 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 

  โครงการอาคารสำานักงาน 

  โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

        รวมรายได้จากการเช่า 

        อัตราการเติบโต 

 รายได้จากการบริหาร 

        อัตราการเติบโต 

 รายได้อื่นๆ  ** 

        ยอดรวมรายได้ทั้งหมด 

        อัตราการเติบโต

 รายได้ ปี 2561 รายได้ ปี 2562  รายได้ ปี 2563

  

8,611.70

1,575.55 

 10,187.25 

  6.79 

  125.40 

  132.19 

  932.81 

    49.64 

  11,301.89 

  

  6,181.65

2,535.65    

8,717.30 

    6.94  

    166.07  

  173.02 

    1,063.80  

      86.28  

   10,040.40  

  

 4,351.44

1,649.82   

6,001.26 

    4.42

    220.77

  225.19

    1,136.38

      94.91

   7,457.74

  

76.20

13.94 

  90.14 

  16.83 

  0.06 

  1.11 

  1.17   

21.89 

  8.25 

  18.88 

    0.44 

  100.00 

  17.06 

  

  61.57

25.25     

86.82  

   

  0.07 

  1.65 

  1.72   

30.88 

  10.60 

  14.04 

    0.86 

  100.00 

  

  58.35

22.12     

80.47   

  0.06 

  2.96

  3.02

30.16 

  15.24

  6.82

    1.27

  100.00 

  

  (14.43)  (31.16)

จำานวนเงิน     ร้อยละจำานวนเงิน      ร้อยละจำานวนเงิน      ร้อยละ

 (11.16) (25.72)

หน่วย  : ล้านบาท
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 **  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ รายได้ยึดจองยึดสัญญา ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และอื่นๆ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท

 รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

 โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ 

        รวมรายได้จากการขาย 

        อัตราการเติบโต 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 

 โครงการอาคารสำานักงาน 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย 

        รวมรายได้จากการเช่า 

        อัตราการเติบโต 

 เงินปันผลรับ 

 รายได้อื่นๆ  ** 

        ยอดรวมรายได้ทั้งหมด 

        อัตราการเติบโต

 รายได้ ปี 2561 รายได้ ปี 2562  รายได้ ปี 2563

หน่วย  : ล้านบาท

  8,614.55 

  361.07 

  8,975.62 

  11.66 

  123.67 

  135.33 

  -   

  61.54 

  9,172.49 

    6,181.65 

  1,311.90  

    7,493.55  

    11.89 

  164.31  

    176.19  

  5.22   

    108.67  

    7,783.64  

  4,351.44  

507.07

    4,858.51

    8.88

  215.83

    224.71

  -

    103.81

    5,187.03

 93.92 

  3.94 

  97.85 

  16.79 

  0.13 

  1.35 

  1.48 

  21.23 

  -   

  0.67   

100.00 

  16.34

   79.42 

  16.85  

    96.27  

   

    0.15 

  2.11  

    2.26 

  30.20  

  0.07    

1.40    

100.00 

   83.89  

9.78

    93.67

   

    0.17 

  4.16

    4.33

  27.53

  -

2.00    

100.00 

จำานวนเงิน      ร้อยละ จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ  ร้อยละ

 (15.14) (33.36)

 (16.51) (35.16)

เงินค้างชำาระสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-



ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
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บริษัทและบริษัทย่อย ดำาเนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.		กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (LPN) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการขายเป็นหลัก โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาที่พักอาศัยสำาหรับผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก (Focus Strategy) และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัท
ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ตั้งแต่ระดับกลาง-ล่างถึงบน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่าง 
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Differentiation Strategy) การพัฒนาโครงการให้เหมาะกับผู้พักอาศัยทุกเพศ ทุกวัยภายใต้แนวคิด “LPN Design” 
ซึ่งสอดคล้องกับหลัก Universal Design ทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนั้นได้รับการออกแบบเพ่ือให้คนทุกวัยสามารถ 
ทำากิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ 
ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 

บริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับรู้และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท และแยกตามวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) โครงการอาคารชุดพักอาศัย ทั้งในเมืองและตากอากาศ และ 2) โครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์

Standard

Value

Premium

Special

ประเภทผลิตภัณฑ�

คอนโดมิเนียม บ�านเดี่ยว / บ�านแฝด / ทาวน�โฮมร�สอร�ตคอนโด
Segment
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1.1	 โครงการอาคารชุดพักอาศัยในเมือง
 นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 บริษัท ยังได้ขยายการพัฒนา 

 ไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ 

 ไว้ดังนี้ คือ

1) "เดอะ ลุมพินี"

แบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เนื่องในโอกาส
พิเศษ การดำาเนินธุรกิจครบรอบ 24 ปีของบริษัท ตั้งอยู่ 
บนทำาเลที่มีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24 แวดล้อมด้วย 
สิ่งอำานวยความสะดวก "เดอะ ลุมพินี" เหมาะสมกับการใช้
ชวิีตทีห่รหูรา มรีะดบั สะทอ้นความสำาเรจ็ของชวีติท่ีเหนือกวา่

3) "ลุมพินี ซีเล็คเต็ด"

แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่มีการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายที่มี
เอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ โดยเร่ิมพัฒนาแบรนด์นี้เป็น
แห่งแรกในทำาเลตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ออกแบบพืน้ท่ีสว่นกลางให้สอดคลอ้งกบัวถิชีีวติของนกัศกึษา 
(Campus Condo) เช่น พื้นที่สำาหรับการนั่งทำางานกลุ่ม  
มุมสงบในการอ่านหนังสือ รวมถึงพื้นที่เพื่อระดมสมอง  
ออกกำาลังกาย และทำากิจกรรมกลางแจ้ง

2) "ลุมพินี สวีท"

แบรนด์ระดับบนที่ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของ
เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการสุนทรียภาพ
ของการใช้ชีวิต เรียบง่าย แต่หรูหรา พร้อมความเป็นส่วนตัว 
ด้วยจำานวนยูนิตในแต่ละโครงการท่ีไม่สูงมาก บนทำาเลย่าน
ใจกลางเมืองและย่านธุรกิจที่สำาคัญ สะดวกในการเดินทาง
ด้วยระบบคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS  
MRT และทางด่วนสายสำาคัญ ฯลฯ ครบครันด้วยสิ่งอำานวย
ความสะดวกภายในโครงการ 

4) "ลุมพินี เพลส"  

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ท่ีพฒันาข้ึนสำาหรบักลุม่เปา้หมายคน
วัยทำางาน ทำาเลในการพัฒนาโครงการดังกล่าวจึงอยู่ในเขต
ที่มีความหนาแน่นสูง ติดถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลาง
หรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดินทางด้วย
ทำาเลท่ีใกล้ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ท่ีทันสมัย ครบครัน 
ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำานวยความสะดวกที่สมบูรณ์พร้อม
ต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือ
เป็นโครงการต้นแบบของซิตี้คอนโด ตามแนวรถไฟฟ้าใน 
ราคาล้านต้นๆ ท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้
แนวคิดในการออกแบบ LPN Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอย
สูงสุด และได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากสามารถ 
ตอบสนองความตอ้งการในการดำาเนนิชวีติของกลุม่เปา้หมาย
คนทำางานในเมือง



36

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

5) "ลุมพินี พ�ร์ค"

แบรนดร์ะดบักลาง-บน ซึง่ไดร้บัการพฒันาขึน้สำาหรับชุมชน
ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ที่นำาไปสู่คุณค่า
ของงานบรกิาร ดว้ยการพฒันา “สวนรวมใจ” (Community 
Park) สวนพกัผอ่นขนาดใหญ ่ทีร่ม่รืน่ดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวและ
พื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านในโครงการ สอดรับ
กบัแนวคดิของการสรา้ง “ชมุชนนา่อยู”่ ทีผู่อ้ยูอ่าศัยอยูร่ว่ม
กันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน” โดยเริ่ม
โครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

7) "ลุมพินี คอนโดท�วน์"

แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดีให้กบักลุม่คนวยัเริม่ตน้การทำางาน ผูป้ระกอบอาชพี
อิสระ โดยทำาเลที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่าง 
ใจกลางเมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็น 
กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ท่ีมีความต้องการท่ีพักอาศัยสูง 
เพ่ือให้เป็นบ้านหลังแรกท่ีมีคุณภาพ และเป็นจุดเริ่มต้น
ของครอบครัวที่อบอุ่นสำาหรับผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิต
ครอบครัว 

6) "ลุมพินี วิลล์"

แบรนดร์ะดบักลาง ซึง่ถกูพฒันาและตอ่ยอดมาจากแบรนด ์
“ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัยทำางาน ที่ต้องการมองหาบ้าน
หลังแรกเพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการอยู่อาศัย 
ที่เป็นส่วนตัว ทำาเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตที่มีความ 
หนาแน่นสูง ใกล้แหล่งงาน และส่ิงอำานวยความสะดวก 
เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ฯลฯ แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์”  
จึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบ
ของตนเองขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม 

8) "ลุมพินี ท�วน์ชิป"  
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มีขนาดใหญ่ในระดับชุมชนเมือง  
ท่ีบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของ 
ท่ีอยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้วยราคาท่ีจับต้องได้ (Affordable 
Price) ภายใตก้ลยทุธก์ารสรา้ง “ชมุชนเมอืงนา่อยู”่ (Livable 
Township) สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง โดยเริ่ม
พัฒนาที่โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” เป็น
โครงการแรก บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ จำานวนกว่า 10,000 
ยูนิต พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นต่อ 
การใช้ชีวิตภายในโครงการอย่างครบครัน เช่น สันทนาการ
ที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก ศูนย์การค้า
ชุมชนด้านหน้าโครงการ ร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย
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1) "ลุมพินี พ�ร์คบีช"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง-บน ที่ต่อยอดมาจาก 
แบรนด ์“ลมุพนิ ีพารค์” ซึง่ผสมผสานระหวา่งบรรยากาศของ 
“สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศชายทะเล 
โดยพฒันาเปน็ทีแ่รกที่โครงการ “ลมุพนิ ีพารคบ์ชี จอมเทียน" 
ซึ่งโครงการดังกล่าวออกแบบให้ห้องชุดทุกห้องสามารถมอง
เห็นวิวทะเลได้ ในระดับราคาที่จับต้องได้ ด้วยความสำาเร็จ
จากการตอบรับท่ีดีของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายการพัฒนา 
ไปยังอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2558 ที่ผ่านมา

2) "ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่คนในวยัทำางานทีต่อ้งการบา้นพกัตากอากาศววิชายทะเล 
โดยเริม่พฒันาโครงการแรกในทำาเลพทัยา ภายใตช่ื้อโครงการ 
“ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน” บนทำาเลต่อเนื่องมาจากโครงการ 
“ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน” ซึ่งเป็นรีสอร์ตคอนโดโครงการ
แรกของบริษัท เพื่อให้เป็นบ้านพักตากอากาศในราคาที่
สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่าย สำาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้
ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท พร้อมสัมผัส 
มุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุดตา ภายใต้การบริหาร
จัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และการให้บริการที่สนองตอบต่อ 
วิถีชีวิตของคนที่ต้องการมาพักในแบบของรีสอร์ตคอนโด

1.2	 โครงการอาคารชุดพักอาศัยตากอากาศ	
 นอกจากการอยูอ่าศยัในเขตเมอืงซึง่ใกลแ้หลง่งานและสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเป็นตอ่การใช้ชีวิตแลว้ บรษิทัยงัไดร้เิริม่การพฒันาบา้นหลงัที ่2  

 ที่เป็นคอนโดตากอากาศ โดยเริ่มขยายการพัฒนาไปที่เขตการปกครองพิเศษพัทยาเป็นที่แรก ตามด้วยอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

LUMPINI  SEAVIEW
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1)	"บ้าน	365"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรือธง 
สำาคญัในการพฒันาโครงการประเภทบา้นเดีย่วและทาวน์โฮม 
ของบริษัท เน้นความพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกที่ดิน โดย
โครงการแรกที่พัฒนาอยู่บนถนนพระราม 3 เน่ืองจาก 
เป็นทำาเลที่อยู่ในเมือง แต่มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์ 
ความต้องการบ้านในเมือง สำาหรับลูกค้าที่มีกำาลังซื้อสูง และ
มีแนวโน้มขยายครอบครัวเพ่ือรองรับการอยู่อาศัยที่รวม 
คน 3 วัยไว้ด้วยกัน

3)	"ลุมพินี	ทาวน์วิลล์"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลาง ท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ท่ีต้องการ
ขยายพืน้ที่ใชส้อย เหมาะกบัคนทำางาน อายรุะหวา่ง 25-35 ป ี 
ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น จึงต้องการขยายครอบครัว 
ซึ่งบริษัท ได้พัฒนารูปแบบบ้านให้สามารถตอบโจทย์และ
แบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างลงตัวสำาหรับสมาชิกทุกคน ทั้งในส่วน
ของตัวบ้านท่ีออกแบบฟังก์ชันครบท้ังห้องรับแขก ห้องครัว 
ห้องนอน และมีจัดเตรียมห้องสำาหรับผู้สูงอายุ รองรับไว้ 
อย่างพอดี ในราคาที่เหมาะสม (Affordable Price) ตลอดจน
การจัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางทั้งสวน และคลับเฮ้าส์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่ีเช่ือมโยงผู้อยู่อาศัยให้มีกิจกรรมร่วมกัน ในสังคม 
ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”

ทั้งนี้ บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) นอกจากประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีนอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย เช่น  
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในระดับกลางถึงกลาง-ล่างแล้วยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่  
ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหารจัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการ 
แบบครบวงจรภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการ
บริหารพื้นที่เพื่อเช่าเหล่านี้ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการแล้ว ยังทำารายได้อย่างสมำ่าเสมอ (Recurring Income) จากการเช่า 
ให้กับบริษัทอีกด้วย

2)	"ลุมพินี	ทาวน์เพลส"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลางบน ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายวัยทำางาน อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยบริษัท 
ได้คัดสรรทำาเลที่เดินทางเข้า-ออก สะดวกได้หลายเส้นทาง 
ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก ท่ีทำาให้ชีวิตประจำาวันสมบูรณ์
แบบยิ่งขึ้น ตอบสนองการอยู่อาศัยในเมืองด้วยวิถีใหม่ 
อย่างลงตัว ด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนตัว
บา้นไดอ้ยา่งเหมาะสมกับการอยูอ่าศยัอยา่งพอด ีคดัสรรวสัด ุ
มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม

1.3	 โครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์
 ในปี 2554 เพื่อต่อยอดฐานลูกค้า บริษัทได้ขยายขอบเขตการพัฒนาโครงการไปยังโครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์ ระดับกลาง 

 ถึงกลาง-ล่าง ผ่านทางการดำาเนินงานของ บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) โดยนำาจุดแข็งของการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย  

 มาปรบัใชท้ัง้ในเร่ืองของการออกแบบเพือ่ประโยชน์ใชส้อย (LPN Design) การบรหิารจดัการต้นทนุใหเ้กดิประสทิธภิาพ รวมถงึการบรกิาร 

 หลังการขายตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” และในปี 2560 บริษัทได้ขยายการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกับลูกค้าที่ต้องการ 

 บ้านพักอาศัยในระดับพรีเมียม โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ คือ 
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2.	กลุ่มธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริการหลังการขายเพ่ือดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการ จึงได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น 5 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด (LPP) 

เป็นผู้รับผิดชอบการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

1)  งานบริหารชุมชน 

 รบัผิดชอบในการบริหารจดัการชมุชนทีมุ่่งเนน้การเพิม่คณุคา่ของการบรกิารหลงัการสง่มอบโครงการทีบ่รษิทัพฒันาขึน้ ด้วยกลยทุธ ์ 

 "ชุมชนน่าอยู่" ซ่ึงพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ "ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย" โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาชื่อเสียง และคุณค่าของโครงการ 

 ภายใต้การพัฒนาของบริษัทและชุมชนผู้พักอาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ โดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ  

 บริหารจัดการงบประมาณ ดูแลคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ทีมบริหาร 

 ชุมชน และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้กลยุทธ์ "F-B-L-E-S+P"

2)  งานบริหารอาคารพักอาศัย สำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ 

 รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการทรพัยส์ว่นกลางและพืน้ทีส่ว่นกลาง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพตอ่ตวัอาคาร รวมถงึใหบ้รกิารบรหิารงาน 

 ระบบการจัดการสินทรัพย์ให้เช่า วางระบบ-บริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงการบริหารอาคารสำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์  

 ร้านค้าขนาดใหญ่ หรืออาคารธุรกิจอ่ืนๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคาร 

 ให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว บริษัทยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและคุ้มค่า  

 ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มาก 

 ประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน

3)  งานบริการจัดหาผู้เช่า และผู้ซื้อ 

 รบัผดิชอบในการบริหารทรัพยส์นิประเภทหอ้งชดุพกัอาศยัทีผู่ซ้ือ้ (นกัลงทนุ) ตอ้งการจดัหาผูเ้ชา่และผูซ้ื้อ นอกจากนัน้ยงัดำาเนินการ 

 ตรวจคัดกรองผู้เช่า เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

4)  งานบริการด้านวิศวกรรม 

 รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารชุดตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ดำาเนินงานตั้งแต่การดูแลควบคุม 

 การบำารุงรักษา การซ่อมแซมอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และ 

 งานทาสีอาคาร เป็นต้น การจัดทำาแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  

 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การซ่อมแซมภายในห้องชุด งานออกแบบและปรับปรุงระบบบำาบัดนำ้าเสีย และงาน 

 ปรับปรุงระบบอาคาร
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บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (LPS)

รบัผดิชอบงานบรกิารบรหิารโครงการกอ่สรา้งใหแ้ก่บรษัิทและบรษัิทในเครอื โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก LPN Team กวา่ 20 บรษัิท นอกจากน้ี  

ในป ี2560 บรษิทัยงัไดข้ยายฐานธรุกจิ โดยเปดิใหบ้รกิารแกโ่ครงการภายนอกอกีดว้ย โดยมุง่เนน้การบรหิารโครงการเพือ่การสง่มอบคุณค่า

ผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ลกูค้า ไดแ้ก ่การบรหิารคณุภาพ การควบคุมและบริหารต้นทนุ ความรวดเร็วในการส่งมอบ ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถงึ 

ความปลอดภัยของคนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้กลยุทธ์ “Q-C-S-E-S+P”

บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด (LSS)

รบัผดิชอบด้านงานรกัษาความปลอดภยั โดยบูรณาการงานรกัษาความปลอดภยัดว้ยบคุคลและเทคโนโลยงีานระบบ มุง่เนน้ใหบ้รกิารแกโ่ครงการ 

ที่บริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนแบบครบวงจร กำากับควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัย และรักษา

คุณภาพการบริหาร “ชุมชนน่าอยู่” นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดรับบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร สำาหรับโครงการภายนอกด้วย

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด (LWS)

รบัผดิชอบดา้นงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหแ้ก่บรษิทัและบรษัิทในเครอื รวมถงึบรกิารใหค้ำาปรกึษา และวจิยัดา้น GREEN หรอื 

Sustainable Development และ BIM (Building Information Modeling) แก่บริษัทและองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ

บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด (LPC)

รับผิดชอบด้านงานบริการชุมชน โดยให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและการบริการอย่างครบวงจร ทั้งภายในและภายนอก

โครงการทีบ่ริษทัพฒันาขึน้ เดิมดำาเนินงานภายใต้ชือ่ บรษิทั ลมุพนิ ีพรอ็พเพอรต์ี ้เซอรว์สิ แอนด ์แคร ์จำากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ เพือ่สรา้งงาน  

สร้างรายได้ สร้างศักดิ์ศรีให้กับกลุ่มสตรีด้อยโอกาสในสังคม และขยายกลุ่มพนักงานจากสตรีด้อยโอกาส ไปยังกลุ่มคนพิการ 

และผู้สูงวัย ในปี 2561 ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย



การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายการบรกิารหลงัการขายเพือ่ดแูลลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งในทกุโครงการ จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิใหบ้ริการทีม่คีวามเก่ียวเนือ่ง 

กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 4 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1.	กลยุทธ์การตลาด
นอกจากขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญต่อกลยุทธ์การตลาดซ่ึงเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการท่ีมีความแตกต่างกัน 

โดยเริ่มจาก

• ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย

• ก�รวิจัย • ก�รบริห�รประสบก�รณ์ลูกค้�

• ก�รบริห�รภ�พลักษณ์ขององค์กรผ่�นก�รสื่อส�รแบรนด์ 

• ก�รสื่อส�รก�รตล�ด

เพื่อกำาหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาโครงการ การกำาหนด

ทำาเล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการสำารวจและเก็บรวบรวม

ขอ้มลู เพ่ือเพิม่โอกาสในการตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ 

ในการนำาสินค้าออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว 

ยังได้เก็บข้อมูล ประชากรที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพ่ือนำามา

วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการด้านการอยู่อาศัย เพื่อนำามา

พัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยออกแบบจากความต้องการ

ของลูกค้า (Human Centric) ที่ต้องการมีชีวิตที่ดี มีความสุขใน

ชุมชนน่าอยู่อย่างพอดี

ไม่เพียงแต่ราคาขายของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นที่

เปน็ปจัจยัพ้ืนฐานในการกำาหนดราคาขาย บรษิทัยงัคงใหค้วามสำาคญั

ตอ่การควบคมุตน้ทนุโครงการทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่เป็นตัวแปร

สำาคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถกำาหนดราคาได้อย่างเหมาะสมพอดี 

กบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย และรกัษาผลตอบแทนการลงทนุ

ให้อยู่ในระดับที่กำาหนด แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

เพือ่เปน็แนวทางในการให้บรกิารลกูคา้ บรษัิทไดอ้อกแบบมาตรฐาน

ของจุดสัมผัสต่างๆ อันจะนำามาซึ่งการบริการอันน่าประทับใจ  

ท้ังตอบสนองตอ่ข้อเสนอแนะหรอืข้อรอ้งเรยีนตา่งๆ และจดักจิกรรม

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้

ได้ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อตราสินค้าจนเกิดการบอกต่อได้อย่าง 

เต็มภาคภูมิ 

ออกแคมเปญสื่อสารปรัชญา “ความพอดี ท่ีดีกว่า” สะท้อน 

ความมุ่งมั่นท่ี LPN ได้นำามาเป็นองค์ประกอบในการทำางาน 

ทุกกระบวนการ ท้ังนี้ เพื่อให้ “บ้าน” ของ LPN เป็น “บ้าน”  

ท่ีพอดีท่ีสุดกับการอยู่อาศัยในชีวิตจริง โดยการเล่าเรื่องราว 

ผ่านแนวคิดความพอดี ทั้ง 3 องค์ประกอบที่บริษัทได้แทรกไว้ 

อย่างลงตัวในการพัฒนาทุกโครงการของ LPN

กอ่นทีจ่ะสือ่สารการตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย บรษิทัจะทำาการ

สำารวจตลาดและวเิคราะหค์ูแ่ขง่ แลว้จงึวางแผนการสือ่สาร โดยเนน้

การสื่อสาร การโฆษณา และประชาสัมพันธ์โดยตรงสู่กลุ่มลูกค้า 

เป้าหมาย ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ รวมทั้งกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายซึ่งเคยแวะเย่ียมชมโครงการของบริษัทด้วยป้ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย รวมถึงไดเร็คเมลล์ที่ให้สิทธิ

พิเศษในช่วงของการเปิดขาย เป็นช่องทางการส่ือสารที่ได้รับการ

ตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ทั้งยังผลักดันการใช้ส่ือออนไลน์ให้เข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซ่ึงยังสามารถรักษาค่าใช้จ่ายทางการ

ตลาดให้อยู่ในระดับตำ่ามาก โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณ 

ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย
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2.	การทำาการตลาด
บริษัทจัดให้มีการทำาการตลาด การส่ือสารการตลาด และกิจกรรมทาง 
การตลาด โดยเฉพาะในชว่งเปดิตวัโครงการซึง่เปน็ชว่งทีล่กูคา้ ใหค้วาม
สนใจและเข้าชมโครงการสูงสุด ดังนี้

3.	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บรษิทักำาหนดกลุ่มลกูคา้เปา้หมายของบรษัิทเปน็ผูท่ี้ต้องการท่ีพกัอาศยั 
ในทำาเลที่มีความหนาแน่น อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชนหรือ
ทางด่วนซึ่งง่ายต่อการเดินทาง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก 
มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง และครอบคลุมในทุกกลุ่ม ท้ังวัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยทำางาน และผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่า หอพัก 
อพาร์ทเมนต์ หรือพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา โดยมีความต้องการที่จะ
แยกตัวออกมาเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ตามวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเมือง

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับกลางถึง 
กลาง-ล่าง ที่ต้องการที่พักอาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศริมชายทะเล 
หรือวิวทะเล โดยเริ่มที่เมืองพัทยาและชะอำา

4.	ลักษณะลูกค้า	
ได้จัดแบ่งตามคุณลักษณะ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ-เช่า ดังนี้คือ

• โฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 

4.1 กลุ่มผู้ซื้อที่แบ่งต�มคุณลักษณะ

โดยมุง่เนน้จดัทำาโฆษณาและประชาสมัพนัธผ่์านสือ่ตา่งๆ บรเิวณโดย
รอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า อินเตอร์เน็ต ข้อความ
สั้นผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ แผ่นป้ายโฆษณา และนิตยสารต่างๆ 
เป็นต้น โดยพิจารณาเลือกส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่

สือ่ออฟไลน ์การโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ อาท ิแผน่ปา้ยโฆษณาบรเิวณ
โดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า และส่ือสิ่งพิมพ์ 
อย่างนิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น

สือ่ออนไลน ์ปจัจบุนัการสือ่สารการตลาดผา่นดจิติอล อาท ิInternet, 
Mobile App, Social Media, Online Marketing มีบทบาทสำาคัญ
ต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า ที่นำามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสื่อสาร 
ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่าง 
ตอ่เนือ่ง เพือ่เปน็ช่องทางใหล้กูคา้กลุม่เปา้หมายได้รบัขอ้มลูขา่วสาร
ความเคลื่อนไหวของโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทำาให้ 
เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เกิดการรับรู้ การยอมรับ เป็นท่ีรู้จัก  
เกดิความเชือ่มัน่ ไว้วางใจ การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีลอดจนนำาไปสู่
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน

จดหมายเชื้อเชิญ (Direct Mail) และส่งข้อความผ่านมือถือ (SMS) 
ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการจะมีการส่งจดหมายเชื้อเชิญและส่ง
ข้อความผ่านมือถือให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการและมอบสิทธิพิเศษเพื่อนำามาใช้เป็นส่วนลด ในวันเปิดตัว
โครงการ โดยลกูคา้ทีส่นใจสามารถตดิตอ่เขา้มาทีฝ่า่ยขายของบรษัิท 
หรือเข้าชมรายละเอียดของโครงการ พร้อมห้องตัวอย่างที่บริษัท 
จัดขึ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ออกบูธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก โดย
เน้นการออกบูธในห้างสรรพสินค้าย่านใกล้เคียงโครงการและย่าน
ใจกลางธุรกิจ หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

สิทธิพิเศษ บริษัทเสนอสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการ 
ในชว่งเวลาเปดิตวัโครงการ เช่น ราคาพเิศษเฉพาะชว่งเปดิโครงการ 
แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมชุดครัวหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

1) ลูกค้าที่คาดหวังให้เข้าชมโครงการ (Suspect) คือกลุ่มลูกค้า 
 ทีเ่ปน็เปา้หมายของบรษิทัทีม่ขีอ้มลูชือ่-นามสกลุ สามารถตดิตอ่ 
 กลับได้ โดยที่ยังไม่เคยเข้าชมโครงการ

2)  ลูกค้าท่ีคาดหวังให้ซ้ือ (Prospect) คือกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าชม 
 โครงการแล้ว และมีข้อมูล ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์  
 ที่สามารถติดต่อได้

3) กลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ (Customer) คือกลุ่มลูกค้าที่จองซื้อแล้ว

4)  กลุ่มเจ้าของร่วม (Co-owner) ลูกค้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว และ 
 คงสถานะเป็นเจ้าของร่วม

5) กลุ่มผู้เช่า (Tenant) ลูกค้าที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยในโครงการ  
 และผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์

4.2 กลุ่มผู้ซื้อโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซื้อเพื่อพักอาศัยเป็นสำาคัญ โดยปัจจุบัน 
ฐานลกูคา้ของบรษิทัในกลุม่นีม้มีากกวา่ 100,000 ราย สว่นหนึง่ของ
กลุ่มลูกค้ามาจากการแนะนำาหรือบอกต่ออันเกิดจากความเชื่อมั่น 
ที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” (Trusted Brand) จากการรวบรวมข้อมูล
ของ LPN Wisdom สามารถแบ่งลูกค้าออกได้ตามวัตถุประสงค์ 
และพฤติกรรมการซื้อได้ 5 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรก  เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของ 
 วัยทำางานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตนเอง 
 ในราคาที่ไม่สูงมาก

2) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สอง เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ 
 ท่ีพักอาศัยในเขตศูนย์กลางธุรกิจหรือแหล่งงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีต้องสูญเสียในการเดินทาง

3) กลุ่มผู้ซื้อเพ่ือต้องการขยายครอบครัว เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทำา 
 การค้าหรือมีธุรกิจอยู่ในบริเวณท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงต้องการ 
 ท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเพ่ือการขยายครอบครัว 
 ของบุตรหลานในอนาคต

4) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อบุตรหลาน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเพ่ือเป็นการ 
 เตรียมพร้อมสำาหรับบุตรหลานท่ีจะเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
 ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากโครงการท่ีบริษัทพัฒนา

5) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนใน 
 ทรัพย์สินในระยะยาว ซ่ึงอาจจะอยู่ในลักษณะของการซ้ือ 
 เพ่ือปล่อยเช่า เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ในทำาเลท่ีมี 
 ศักยภาพและอัตราผลตอบแทนจากการเช่าอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 
 อัตราดอกเบ้ีย

6) กลุ่มเก็งกำาไร เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนในระยะส้ัน ซ่ึงอาจ 
 เป็นลูกค้าในช่วงผ่อนดาวน์ และขายก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ

4.3 กลุ่มผู้เช่�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

สำาหรับกลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่

1) ผู้เช่าเพื่อการพักอาศัย ลูกค้าในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ 
 ผู้บริหารระดับสูงท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีระดับ 
 รายได้ค่อนข้างสูง ซ่ึงต้องการท่ีอ ยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน  
 โดยโครงการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการในส่วนน้ี 
 ได้เป็นอย่างดี

2) ผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ลูกค้าในกลุ่มน้ีคือผู้ประกอบธุรกิจ 
 ด้านต่างๆ ในห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ในโครงการของบริษัท  
 ซึ่งบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการค้าปลีกตามนโยบาย 
 การบริการแบบครบวงจร (Total Solutions Services) และ 
 เปน็การขยายแหลง่ทีม่าของรายไดน้อกเหนือรายไดจ้ากการขาย

4.4 กลุ่มผู้รับบริก�รโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ 

สำาหรับกลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การ 
วา่จา้งบริหารชมุชน ซึง่ดำาเนนิการโดยบรษิทั ลมุพิน ีพรอพเพอรต์ี ้
มาเนจเมนท ์จำากดั โดยจะรบับรหิารเฉพาะชมุชนทีบ่รษิทัพฒันาขึน้
แบบครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่างทางด้านการบริการ

5.	การจำาหน่าย	และช่องทางการจำาหน่าย
บริษัทใช้วิธีการจำาหน่ายหรือการขายโดยทีมงานขายของบริษัท  
ซึง่ประกอบด้วยพนกังานขายหลกัท่ีมปีระสบการณด์า้นการขาย มคีวาม
รู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและ
คำาแนะนำาเพือ่ประกอบการตดัสนิใจแกล่กูคา้ นอกจากนี ้พนกังานในฝา่ย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ยังสามารถเป็น
พนักงานขายเสริมในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับพนักงานขายหลักได้ 
โดยพนกังานเหลา่นีจ้ะไดร้บัการอบรมความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละเทคนคิ
การขายเบื้องต้นอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับ
การตกแต่งสำานักงานขาย (Office Presentation) ซ่ึงเป็นช่องทางจัด
จำาหน่ายหลักของบริษัท รวมถึงการตกแต่งห้องตัวอย่าง การตกแต่ง
บริเวณโครงการ (Site Presentation) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ 
สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ชมโครงการ 

6.	สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ปัจจุบัน นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เริ่มเข้ามาแบ่ง
สัดส่วนทางการตลาด ทำาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญการแข่งขัน 
มากยิ่งข้ึน ท้ังในแนวราบและแนวสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์
ทางการตลาดของบริษัทท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง  
(Focus Strategy) คือกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน การใช้กลยุทธ์  
“ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ด้านการบริหารชุมชนมา
เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงนโยบายของบริษัทในการสร้าง 
บ้านหลังแรกในราคาที่เป็นเจ้าของได้ (Affordable Price) 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กระจายฐานลูกค้าออกไปในวงกว้าง เพื่อสร้าง
โอกาสการเติบโตในอนาคต โดยการขยายทำาเลในการพัฒนาจาก
บริเวณศูนย์กลางธุรกิจไปยังเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล รวมถึงเขตหัวเมืองทั้งสี่มุมเมือง เช่น รังสิต และต่างจังหวัด
อีกด้วย โดยบริษัทยังคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนี้
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6.2 ก�รสร้�งคว�มแตกต่�ง (Differentiation)

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราไม่เคยที่จะหยุดค้นหา
ความพอดีท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของลูกค้า บริษัทเลือกท่ีจะ 
สร้างความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)  
ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design”  
มุ่งเน้นการออกแบบให้พอดี มีพื้นที่ใช้สอยตอบสนองต่อวิถีชีวิต 
ผู้อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว และความแตกต่างทางการบริการ  
(Services Differentiation) ซึง่บรษิทัไดใ้ห้ความสำาคญักับการบริการ
ตลอดกระบวนการบริหารจัดการหลังการเข้าอยู่ท่ีช่วยส่งเสริม 
ไม่เพียงการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันของทุกชีวิต 
บนพื้นฐานเดียวกันอย่างลงตัว ที่มุ่งเน้นคุณภาพชี วิตของ 
ผู้อยู่อาศัยในทุกวัย 

1)  สำารวจความต้องการของตลาดในบริเวณต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ 
  -มหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่มีความเติบโต ทาง 
  เศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนดทำาเลเป้าหมายใน 
  การขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ในการพัฒนา รวมถึงการสำารวจ 
  ภาวะตลาด คู่แข่งขัน อุปสงค์ อุปทาน สภาวะเศรษฐกิจและ 
  สังคมในช่วงเวลานั้นๆ

2)  วิเคราะห์โครงการ วางเป้าหมายทางการตลาด พิจารณาจัดหา 
  ที่ดิน รวมทั้งวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้ง รูปร่าง ขนาด สภาพแวดล้อม 
  โดยรอบ กฎระเบียบต่างๆ ของทางภาครัฐที่มีผลกระทบต่อ 
  โครงการ รวมถึงคู่แข่งขัน เพื่อกำาหนดลักษณะ ขนาดของ 
  โครงการ และขัน้ตอนในการพฒันา รวมถงึคณุคา่ของผลติภณัฑ ์
  ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า (Product Value) โดยพิจารณาจาก 
  ผลตอบแทนการลงทนุ ความสอดคลอ้งเหมาะสมของทำาเลท่ีตัง้ 
  และรูปแบบในการพัฒนาโครงการ

3)  วางผังและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษา โดย 
 คัดเลือกสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการท่ีมีคุณภาพ เข้าใจใน 
 แนวทางของบรษิทั เนือ่งจากผูอ้อกแบบทัง้สถาปนกิและวศิวกร 
 อยู่ ในส่วนของต้นนำ้าท่ีมีผลโดยตรงต่อต้นทุนโดยเฉพาะ 
 ต้นทุนทางอ้อม เช่น อัตราส่วนพื้นที่ขายต่อที่ดินที่แสดงถึง 
 ประสทิธภิาพในการออกแบบ การควบคมุตน้ทนุทางออ้มถอืวา่ 
 เป็นหน่ึงในข้อได้เปรียบของบริษัท เพ่ือรักษาความสามารถใน 
 การแข่งขัน

4) จัดทำาแผนงานการพัฒนาโครงการ วางแผนทางการเงินและ 
 จัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับโครงการ (Project Financing) วางแผน 
 การบริหารการขายและการตลาด พร้อมท้ังแผนการบริหาร 
 ชุมชนภายหลังการส่งมอบ

5)  จัดเตรียมทีมงานรวมท้ังกำาหนดอัตรากำาลังของบุคลากร 
  เพ่ือบริหารโครงการซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อย ตั้งแต่ 
 ทีมงานขาย ทีมงานก่อสร้าง ทีมงานโอนกรรมสิทธิ์และ 
 ส่งมอบ รวมถึงทีมงานบริหารชุมชน

6) การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่

 - การวางแผนการขาย อนัได้แก ่การกำาหนดราคาขาย วางแผน 
  การชำาระเงนิของลกูคา้พรอ้มท้ังจดัหาแหลง่เงินกูใ้หก้บัลกูคา้ 
  ในช่วงโอนกรรมสิทธิ์ (Housing Loan) โดยพิจารณาสถาบัน 
  การเงินท่ีให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำาหนดเป้าหมาย 
  การขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย

 - การวางแผนการตลาด อันได้แก่ การวางแผนการโฆษณา 
  ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำาเอกสาร 
  ประกอบการขาย รวมถึงกำาหนดการและกระบวนการใน 
  การเปิดขาย

1.	การจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ โครงการอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน ที่ต้องการที่อยู่อาศัยท่ีมี
คณุภาพในราคาทีเ่หมาะสม มคีวามปลอดภยั แวดลอ้มดว้ยสาธารณปูโภค 
และอยู่ในทำาเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือทางด่วนเพื่อความคล่อง
ตัวในการเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน กฎหมาย 
และต้นทุนที่เปลี่ยนไป บริษัทได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาโครงการ 
และขั้นตอนต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้

6.1 ก�รเป็นผู้นำ�ด้�นต้นทุน (Cost Leadership)

ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท เริ่มต้ังแต่คณะผู้บริหารที่ประกอบด้วย
สถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจในเรื่องต้นทุน
อย่างลึกซึ้ง รวมถึงปิยมิตรที่ทำางานร่วมกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 
นานจนเกิดความเข้าใจในทิศทาง และมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน 
ในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการก่อสร้าง โดย
สามารถก่อสร้างโครงการจำานวนมากภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็น
นวัตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท 
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7)  การบริหารงานก่อสร้างโครงการ โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญดังนี้

 • ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังชุมชน 
  ที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณ 
  ใกล้เคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนา 
  โครงการโดยตรง

 • จัดทำารายงานการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือขอ 
  อนุมัติจากสำานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ) และขอ 
  อนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ

 • วางแผนการก่อสร้างและคัดเลือกผู้รับเหมา ในการดำาเนินการ 
  กอ่สรา้ง โดยจำากดัระยะเวลาในการกอ่สรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  
  18 เดือน (Economy of Speed) สำาหรับโครงการท่ีเป็นอาคารสูง  
  และไม่เกิน 12 เดือนสำาหรับอาคารท่ีไม่เกิน 8 ชั้น โดยนับ 
  ตั้งแต่เริ่มเปิดขาย ซ่ึงบริษัทได้พัฒนาระบบงานก่อสร้างและ 
  เทคนิคทางการก่อสร้างด้วยการนำาชิ้นส่วนสำาเร็จรูปเข้ามาใช้  
  โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในทุก 
  ขั้นตอนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • รายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ลูกค้า อย่างสมำ่าเสมอ

8) ประเมินและติดตามผลการขาย ผลตอบแทนของโครงการ  
  โดยจดัทำารายงานสรปุ เพือ่เปน็ขอ้มลูและกรณีศึกษาของบรษิทั   
   สำาหรับโครงการต่อไป

9)  บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ ภายใต้บทบาทหน้าท่ี ความ 
  รับผิดชอบ และกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ เ พ่ือทุกวัย” โดยมี 
  เป้าหมายที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความ 
  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

1)  ทำาเลท่ีต้ังของท่ีดินจะต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีความหนาแน่นและ 
  ต้ังอยู่ริมถนนสายหลัก มีสาธารณูปโภคครบครัน อยู่ ใกล้ 
  แหล่งงานหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 
  หรือทางด่วน โดยมีทางเข้าออกที่สะดวก

2)  ขนาดหน้ากว้างของท่ีดินและรูปร่างของท่ีดินต้องเหมาะสม 
  และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้ 
  ประโยชน์ ท่ีดินได้สูงสุด นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับ 
  ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

3)  ราคาของท่ีดินจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของ 
  ต้นทุนโครงการ เพือ่ใหบ้รษิทัยงัคงสามารถรกัษาระดบัราคาขาย 
  และผลตอบแทนในการลงทนุใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและกลยทุธ ์
  การแข่งขันของบริษัท

4)  การจัดหาท่ีดินโดยการลงประกาศทางส่ือหนังสือพิมพ์เพ่ือ 
  ติดต่อกับเจ้าของท่ีโดยตรง หรือผ่านทางตัวแทนนายหน้า หรือ 
  เสนอซ้ือจากสถาบันการเงิน และสถาบันบริหารทรัพย์สิน (บสท)  
  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานทีร่บัผิดชอบโดยตรงในการจัดหา 
  และตรวจคุณสมบัติของที่ดินโดยตรง และบริษัทได้ดำาเนินการ 
  แจ้งข้อสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือมี 
  การจัดซื้อที่ดินเพื่อความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการประเมินราคา 
  โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งที่ดิน 
  ทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีราคาตำ่ากว่าราคาประเมิน

2.	กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมิได้มีกำาลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตโดยตรง แต่มีการว่าจ้าง

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นปิยมิตร ซ่ึงทำางานร่วมกันกับบริษัทอย่างเป็น 

อนัหนึง่อนัเดยีวกนั (ซึง่บรษิทัเรยีกวา่เปน็ LPN Team) มคีวามนา่เชือ่ถือ  

ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็น 

ผูด้ำาเนนิการในการกอ่สรา้ง โดยมีบริษทัยอ่ยเปน็ผูบ้รหิารงานกอ่สร้างและ

ควบคมุดแูลอยา่งใกลชิ้ด และใชว้ธิกีารประมลูหรอืสบืราคาในการกำาหนด

มูลค่างานก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสม โดยเป็นการ 

จดัจา้งแบบเหมารวมทัง้วสัดแุละคา่แรง เพือ่ลดความเสีย่งในการผันผวน

ของราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการประมูล 

ที่ไม่ผูกติดกับผู้รับเหมาหลัก โดยแยกประมูลเป็นส่วนๆ ตามลักษณะ

ของงาน เช่น งานเสาเข็ม งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน งานกระจก

และอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นต้น เพื่อเป็นการลด 

ความเสี่ยงและต้นทุนทางอ้อม โดยที่ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องทำางาน

ได้สอดประสานกันเพ่ือความรวดเร็วและคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีต้อง

ส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีผู้รับเหมาหลัก และบริษัทย่อยเป็นแกนกลาง 

ในการประสานงานดา้นตา่งๆ อกีท้ังในบางกรณีบรษัิทจะดำาเนนิการสัง่ซือ้

วสัดบุางรายการโดยตรง เชน่ ลฟิตซ์ึง่มยีอดสัง่ซ้ือสงูและเปน็งานท่ีตอ้งใช้

บรกิารจากผูข้ายโดยตรง กระบวนการทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ดำาเนนิการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านต้นทุนและระยะเวลาที่เหมาะสม  

ภายใต้กลยุทธ์กลุ่มปิยมิตร (LPN Team) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจ

ของทางบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขัน

3.	การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทได้จัดจ้างผู้ รับเหมาท่ีเป็นปิยมิตรท่ีมีความน่าเชื่อถือและมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้าง 

โดยการจัดจ้างรวมทั้งวัสดุและค่าแรง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ

ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ท่ีดินสำาหรับการพัฒนา

โครงการเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญท่ีสุดในการพัฒนา บริษัทจึงกำาหนดปัจจัย

ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีดินเพ่ือการพัฒนาและแนวทางใน 

การจัดหาที่ดิน ดังนี้ 
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บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน  

ด้วยการกำาหนดให้หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การคิดนอกกรอบ” ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารและ

พนักงาน กระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรอบการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัท 

แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

คอื นวัตกรรมทีส่นับสนนุวสิยัทัศนแ์ละกลยุทธ์

องค์กร เช่น ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย

คือ นวัตกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

เช่น การออกแบบห้องชุดในรูปแบบ LPN  

Design การออกแบบโครงการสีเขียว หรือ 

การพัฒนาพื้นที่ ใช้สอยในส่วนต่างๆ เพื่อ 

ตอบสนองการใช้ชีวิต

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือ

การบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า เช่น การนำาระบบ B.I.M เข้ามาใช้

ในกระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน

1.	นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 2.	นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ 3.	นวัตกรรมเชิงกระบวนการ	

นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์	

ห้องตัวอย่างเสมือนจริง
VR	Mock-up

ในระยะเวลาที่ผ่านมา LPN ได้ใช้ All White Mock-Up หรือแบบจำาลองขนาดเท่าจริงเพื่อเป็นตัวช่วยสำาหรับผู้ออกแบบใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ในการก่อสร้าง และอาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งค่อนข้างสูง  
อีกทั้งในช่วงปี 2563 ยังมีการกระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำาให้หลายหน่วยงานไม่สะดวกต่อการเดินทางไปยัง Mock-Up Center 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ LPN (LPN Product Development Center) จึงได้หยิบยกเอาเทคโนโลยี Virtual Reality  
มาใช้ในกระบวนการออกแบบ เพื่อทดแทนการทำา All White Mock-Up ที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

“Virtual Reality” (VR) หรือ “ประสบการณ์เสมือนจริง” นั้นนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ป ี
ที่ผ่านมา โดยจุดเด่นของเทคโนโลยี VR คือสามารถเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมจำาลอง 
ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งตัวผู้ใช้เองจะรู้สึกราวกับเป็นส่วนหนึ่งในโลกเสมือนจริงผ่านการสวมใส่อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบ
มาเพื่อเทคโนโลยี VR โดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อนำามาปรับใช้กับการออกแบบห้องชุดของ LPN แล้ว นอกจากจะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถ
เดินดูภายในห้องจริง และสามารถมองเห็นความแตกต่างของการปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมแล้ว ยังสามารถใส่รายละเอียด 
ให้มองเห็นสีของวัสดุ ทำาให้มีบรรยากาศที่สมจริงได้มากกว่าการทำา All White Mock-Up แบบปกติอีกด้วย
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Smart	Living	

•		Energy	Center
 เพือ่ใหก้ารออกแบบผลติภณัฑเ์ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารดา้นพลงังาน (Building Energy Code, BEC) และมปีระสทิธภิาพ 

 ตามที่บริษัทต้ังเป้าหมายไว้ PDC จึงมีการประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง 

 พลังงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าระบบประกอบอาคารทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

 ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตนำ้าร้อน และเกณฑ์การใช้พลังงานรวม รวมไปถึงวัสดุท่ีเลือกใช้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดี  

 ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในทุกอาคารที่ได้รับการออกแบบ 

•		Smart	Living
 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทดลองนำาเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่ออำานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในบางโครงการ คือ 

 การใช้ IoT (Internet of Things) เช่ือมต่อเข้ากับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย  

 ระบบควบคุมแสงสว่าง ระบบควบคุมความเย็น และระบบอื่นๆ ทั้งภายในบ้านหรือห้องชุด โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ผ่าน 

 แอพพลเิคชนั LPN Smart Room บนสมารท์โฟน หรอืแท็บเลต็ เพือ่ชว่ยตอบสนองความสะดวกสบายและยกระดบัคณุภาพชวิีต 

 ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น

Smart	Money	(Save	Energy)

เมื่อคุณลืมปิดแอร์หรือไม่แน่ใจว่าคุณลืม
ตั้งเตาไฟฟ้าทิ้งไว้	สามารถสั่งปิดผ่านมือถือได้
ประหยัดเงิน	ประหยัดพลังงาน	รักษ์โลก

นอกเหนอืจากนี ้บรษัิทยงัอยู่ในระหวา่งการพฒันาระบบตรวจวดัคณุภาพอากาศ และระบบฟอกอากาศอตัโนมตัภิายในหอ้งพกั รวมถึง

เทคโนโลยแีละนวตักรรมอืน่ๆ เพือ่เสรมิสขุภาพของผูอ้ยูอ่าศยั และพัฒนาผลติภณัฑ์ของบรษัิทให้เปน็ท่ีอยูอ่าศัยอจัฉรยิะอยา่งแทจ้รงิ 

Smart	Connect

ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณ
ไม่ตกเทรนด์	สามารถเชื่อมต่อสู่โลก
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก	ง่ายดาย	
ผ่านระบบไร้สาย

Smart	Security

สร้างความอบอุ่นให้กับคุณ	ด้วยระบบ
ความปลอดภัย	จากการแจ้งเตือนทางมือถือ	
เมื่อมีการเปิดประตู	ช่วงที่คุณไม่อยู่	หรือ
ในยามที่คุณหลับ	และยังเพิ่มความปลอดภัย	
ในกรณีลืมเปิดเตาไฟฟ้าทิ้งไว้ก็สามารถดู
และสั่งงานปิดเตาได้จากมือถือ

Smart	Room

เพียงปุ่มเดียว	เปิด-ปิดทุกอย่างได้และสั่งงาน
จากมือถือได้	ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ
จะสบายแค่ไหน	ถ้าให้เครื่องปรับอากาศเปิด
และทำาความเย็นไว้พร้อมเมื่อคุณกลับถึงบ้าน
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นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

คือ การปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การพัฒนาระบบ  
“LPN Connect” สำาหรับลูกค้าและผู้พักอาศัย ให้การใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายด้วยการบริการต่างๆ จาก LPN 

ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญในการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำางาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำาเอานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาภายในองค์กร สร้างการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการทำางาน 
อย่างสร้างสรรค์ให้เป็นกระบวนการทำางานที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้อย่างสมำ่าเสมอ เช่น การพัฒนาระบบ Make It Simple 
สำาหรับการพัฒนาการทำางานให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ ระบบ Quality Built-In การพัฒนากระบวนการทำางานให้มีคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น และระบบ Knowledge Management สำาหรับการเสริมสร้างและแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์ในการทำางานของแต่ละ
สายงานและนำาไปใช้ประโยชน์ในการทำางานต่อไป

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำาเนินการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตเพื่อผู้อยู่อาศัย	

ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมา LPN ส่งเสริมให้การรักษาสุขอนามัยเป็นเรื่องสำาคัญ เพิ่มระยะห่างทาง 
สังคมและการสัมผัส LPN ได้ทำาการปรับโฉมและเนื้อหาในสื่อต่างๆ ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย รองรับทุกอุปกรณ์ในชื่อ  
LPN Connect ซึ่งได้การพัฒนาเพื่อตอบรับบริการเพื่อเติมเต็ม Lifestyle ที่หลากหลายของผู้อยู่อาศัย ผู้บริโภคทั่วไป ผ่านสื่อ
ออนไลน์และได้รับความนิยมในการใช้งานเพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน โดย LPN มีทีม
บริหารจัดการชุมชนมืออาชีพ คือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ที่รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล ISO 
9001 และส่งเสริมความพอดีให้การอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ทั้งทางกายภาพ สังคมคุณภาพ สุขอนามัย และคำานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายช่องทาง อาทิ Facebook Youtube Instagram และ Line
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•		LPN	Living	Solution	
 คือ บริการในการจัดการให้ชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัยหรือ 

 เจ้าของร่วมในโครงการ LPN เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 ตามไลฟส์ไตลข์องผ้อูยู่อาศยัในปจัจบุนัทีเ่ทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท 

 ในการใช้ชีวิตมากขึ้น ประกอบไปด้วยการให้บริการดังต่อไปนี้  

  1. บริการรับชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่านำ้า ค่าไฟและ 

   ค่าส่วนกลางผ่านระบบ Bill Payment    

  2. บริการแจ้งเตือนรับพัสดุ  

  3. บริการรับแจ้งซ่อม   

  4. การติดต่อสื่อสารนิติบุคคลผ่านช่องทาง Online 

•		บริการ	"แจ๋ว	ลุมพินี”	
 บริการที่ทางบริษัทแอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด ได้ 

 จัดขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในคอนโดลุมพินี  

 ซึ่งเป็นการบริการทำาความสะอาดภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นการทำา 

 ความสะอาดพื้นฐาน อย่างกวาดพื้น ถูพื้น ขัดล้างทำาความสะอาด 

 ภายในห้องนำ้าและผนัง รวมถึงการทำาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และ 

 จัดเก็บขยะ  ดูดฝุ่นพรม นอกจากนั้นยังมีบริการพิเศษอย่าง 

 การกำาจัดไรฝุ่นอีกด้วย โดยสามารถจองบริการได้ผ่าน Application  

 LPN Connect

•		สำานักงานขาย	Online	ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19	
 การปรับตัวในเรื่องการขายโครงการในลักษณะส่งเสริมการรักษา 

 สุขอนามัย LPN สนับสนุนนโยบายระยะห่างทางสังคมที่พอดี หรือ  

 Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงการติด COVID-19 และ 

 การใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจโครงการ 

 ที่อยู่อาศัยของลุมพินีในการเข้าชมโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
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•		การแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด-19	ประจำาวัน	
 LPN มีความห่วงใยผู้อยู่อาศัยในโครงการของลุมพินี จึงจัด 

 ให้มีการแจ้งข่าวสารการประกาศรายงานสถานการณ์การแพร่ 

 ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ประจำาเป็นทุกวัน รวมทั้งทำาการ 

 ประชาสมัพันธค์วามรูค้วามเขา้ใจในการปอ้งกนัโรคใหก้บัลกูบา้น 

 ของ LPN ด้วยความห่วงใยและใส่ใจอย่างสมำ่าเสมอ

การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทำางาน

เพื่อการพัฒนากระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีคุณภาพที่ดีขึ้น บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Service Excellence เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการ
ทำางานใน 3 หัวข้อหลัก คือ 

1.	Make	It	Simple	

ปรบัปรงุกระบวนการทำางานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดว้ยการลดทอนกระบวนการที่ไมจ่ำาเปน็โดยใชน้วตักรรมหรอืวธิกีารรปูแบบใหม ่โดยเปดิโอกาส 
ให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ โดยผลการดำาเนินงานในปี 2563 มีแนวคิดการพัฒนา “คนเก่งมือโปร”  
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนี้

พนักงานร่วมกันส่งการพัฒนาปรับปรุงงาน เช่น การประหยัดเวลา การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพงาน ของส่วนบุคคลและทีมงานมากกว่า  
1 เรื่องต่อไตรมาส มีผลการร่วมส่งผ่านระบบของ LPN ถึง 81% และมีความพึงพอใจของพนักงาน frontline ต่อประสิทธิภาพกระบวนการทำางาน
ที่ปรับปรุงใหม่ถึง 92% โดยตั้งเป้าหมายให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564 

 ผลการดำาเนินงาน

 - พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 - จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Make It Simple 

 - กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการพัฒนาการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

 - พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 - รวมรวบข้อมูลและสามารถนำาไปใช้ปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม

•		LPN	Share	market	
 ตลาดนัดชุมชนออนไลน์สไตล์ลุมพินี LPN ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม  

 LPN Share Market ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานเห็นว่ามีร้านค้าอะไรบ้าง 

 ในโครงการหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการโปรโมท 

 สินค้าสำาหรับผู้ขาย และอำานวยความสะดวกในการจัดส่งให้กับผู้ซ้ือ  

 รวมทั้งยังตอกยำ้าความเป็นชุมชนน่าอยู่ ที่ต้องการสร้างสังคมแห่ง 

 ความร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน
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2.	Quality	Built-In	ระบบตรวจสอบผลการทำางานของแต่ละกระบวนการ	

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินงาน 
เป้าหมายในปี 2563 พนักงานโครงการ Quality Built-In รายงานข้อผิดพลาดที่พบและวิธีแก้ไขมากกว่า 1 เรื่องต่อเดือน มีผลการร่วมส่งผ่าน
ระบบของ LPN ถึง 84% และมีความพึงพอใจของพนักงาน frontline ต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบผลการทำางานแต่ละกระบวนการถึง 92%  
โดยตั้งเป้าหมายให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564 

 ผลการดำาเนินงาน

 -  พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 -  จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Quality Built-In

 -  กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำางาน

 - พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 - รวมรวบข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนะนำาแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันภายใน 
   องค์กร

3.	Knowledge	Management	ศูนย์รวบรวมและจัดการองค์ความรู้ ในแต่ละสายงาน	

จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางาน และเป็นเครื่องมือช่วย 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนการเติบโตในสายงานในระยะยาว ในปี 2563 เราสนับสนุนให้พนักงานของเราบริหาร
องค์ความรู้ในงานของตนเอง เพื่อสะดวกในการนำามาใช้และพัฒนาต่อยอด มีผลการร่วมส่งผ่านระบบของ LPN ถึง 71% และมีความพึงพอใจ
ของพนักงาน frontline ต่อการเสนอและรวบรวมความรู้ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสายงานและองค์กรถึง 92% โดยตั้งเป้าหมาย 
ให้มีการบันทึก 100% ต่อไปในปี 2564  

 ผลการดำาเนินงาน

 - พัฒนาเครื่องมือและระบบที่ช่วยในการบันทึกเรื่องต่างๆ ให้สะดวกใช้งานง่าย

 -  จัดอบรมและกำาหนดเป้าหมายในการทำา Knowledge Management

 -  กระตุ้นพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บันทึกแนวทางการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน

  -  พัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลที่บันทึก

 -  ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ในงานของตนของพนักงาน รวบรวมและเผยแพร่รวมถึงบริหารองค์ความรู้ในองค์กรในการนำามาใช้และพัฒนา 
   ต่อยอดในอนาคต



สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563

จากการท่ีรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 หรือ มาตรการปิดเมือง  
(Lockdown) เพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโคโรนา่ไวรสัสายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) กอ่นท่ีจะมมีาตรการผ่อนคลายในชว่งปลายเดือนมถินุายน 2563 
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาคเศรษฐกิจในไตรมาสสองของป ี2563 และสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาคอสงัหารมิทรพัย ์ทำาใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์
ชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสองของปี 2563 และนำากลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อในตลาด 
และระบายปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในตลาดเป็นจำานวนมาก

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเร่ิมคลี่คลายในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทยอยเปิดตัวโครงการใหม ่
โดยปรับกลยุทธ์การเปิดตัวโครงการใหม่ไปที่โครงการบ้านพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคท่ีให้ความสำาคัญกับบ้านพักอาศัย 
มากกวา่อาคารชุดพักอาศยั เนือ่งจากตอ้งการพ้ืนทีส่ำาหรบัการทำางานท่ีบา้น (Work Form Home) และเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) ในการอยูอ่าศยั  
ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงมีอยู่ถึงแม้จะไม่รุนแรงเท่าช่วงไตรมาสสองของปี 2563 ก็ตาม

จากการสำารวจของ LPN Wisdom ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)  
พบว่ามีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2563 จำานวน 70,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 276,000 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 37 และ 38 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับการเปิดตัวจำานวน 111,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 448,000 ล้านบาท ในปี 2562

โดยในปี 2563 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัท ได้มีการปรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่จากอาคารชุดพักอาศัยมาเป็นการเปิดตัว 
บ้านพักอาศัยมากขึ้นทำาให้ในปี 2563 มีการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของจำานวนโครงการที่เปิดตัวใหม่ท้ังหมด 
ในปี 2563 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ร้อยละ 41 ในปี 2562 หรือมีการเปิดตัวบ้านพักอาศัยในปี 2563 ทั้งสิ้น  
44,001 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 205,578 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับจำานวนการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยใหม่ในปี 2562  

ในขณะที่การเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัยในปี 2563 มีจำานวนหน่วยเปิดตัว 26,125 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 71,050 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 และ 
70 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับการเปิดตัวทั้งหมดในปี 2562 ที่มีจำานวน 64,621 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 235,477 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ทำาให้ผู้ประกอบการหันมาระบายหน่วยคงค้างอาคารชุดพักอาศัย ที่มีจำานวน 94,000 หน่วยในปลายปี 2562 และชะลอการเปิดตัว
อาคารชุดพักอาศัยใหม่ในปี 2563 

ด้านกำาลังซื้อในปี 2563 มีอัตราการระบายที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 6,000 หน่วยต่อเดือน ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เหตุผลสำาคัญ 
ที่ทำาให้กำาลังซื้อในปี 2563 ลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ลดลงไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 เป็นผลมาจากการเร่งระบาย 
สินค้าในสต็อกของผู้ประกอบการโดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ทำาให้มูลค่าการโอนกรรมสิทธิที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ปี 2563 ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 3-6 ขณะที่จำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิลดลงร้อยละ 8-9 เมื่อเทียบกับปี 2562 

จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีการปรับแผนการเปิดตัวโครงการในปี 2563 โดยมีการเปิดตัว 
โครงการใหม่ 8 โครงการมูลค่า 8,500 ล้านบาท (จากเดิมที่วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 10 โครงการมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท)  
เป็นส่วนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการมูลค่า 5,500 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ ลุมพินี  
ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (เฟส 1) และลุมพินี วิลล์ 
แจ้งวัฒนะ 10 

การตลาดและการแข่งขัน
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สภาวะการแข่งขัน ปี 2563

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 เผชิญกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ท่ียากจะคาดเดาได้ว่าทุกประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย
จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ได้หรือไม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเข้า
สู่ภาวะถดถอย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 6.1

ในขณะเดียวกันการคงนโยบายท่ีเข้มงวดต่อการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยโดยการกำาหนดอัตราส่วนสินเช่ือต่อมูลค่าของสินทรัพย์ (Loan-to-Value: 
LTV) ประกอบกับภาระหน้ีครัวเรือน ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีระบุว่าอยู่ท่ีระดับร้อยละ 86.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Products: GDP) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563

สถานการณ์และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้มีการนำาเอากลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) มาใช้ เพื่อระบาย 
สินค้าคงเหลือ เช่น การให้อยู่ฟรี 24 เดือนถึง 36 เดือน การมอบส่วนลดเงินสดในอัตราส่วนร้อยละ 10-50 การยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การโอนและการจดจำานอง และการร่วมมือกับสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี 
เป็นต้น มาใช้เพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในตลาดที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก 

จากการสำารวจของ LPN Wisdom หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)  
พบว่า ในปี 2563 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ท้ังอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ท้ังบ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ท้ังส้ิน จำานวน 70,126 หน่วย ลดลงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกับจำานวนการเปิดตัวโครงการท้ังหมดในปี 2562 เป็นส่วนของ 
อาคารชุดพักอาศัยประมาณ 26,125 หน่วย และเป็นบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ประมาณ 44,001 หน่วย โดยลดลงประมาณร้อยละ 68 และ 25  
ตามลำาดับ เม่ือเทียบกับจำานวนหน่วยการเปิดตัวโครงการปี 2562

เม่ือพิจารณาดูสัดส่วนการเปิดตัวระหว่างโครงการบ้านพักอาศัยและโครงการอาคารชุดพักอาศัย ย้อนหลัง 5 ปี จะพบว่า ผู้ประกอบการหันมา 
เพ่ิมสัดส่วนการเปิดตัวโครงการประเภทบ้านพักอาศัยมากข้ึนอย่างมีนัยยะ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการท่ีพักอาศัยประเภทบ้านพักอาศัย 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของตลาด และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  
และปริมาณสินค้าค้างขายประเภทอาคารชุดพักอาศัยท่ียังมีในตลาดเป็นจำานวนมาก ทำาให้ในปี 2563 มีจำานวนการเปิดตัวบ้านพักอาศัย 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 76 เมื่อเทียบกับจำานวนการเปิดตัวบ้านพักอาศัยที่ร้อยละ 35 เมื่อปี 2559  

และเป็นส่วนของโครงการบ้านพักอาศัย 3 โครงการมูลค่า 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ลุมพินี ทาวน์วิลล ์ 

ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ และ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่ พร้อมกับปรับกลยุทธ์การขายโดยขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้า 

ที่เป็นนักลงทุน โดยการันตีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 5-8 เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อจากนักลงทุนในกลุ่มนี้และเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการระบายสินค้าพร้อมอยู่ พร้อมๆ กับการขยายฐานรายได้ในส่วนของธุรกิจบริการและธุรกิจเช่าโดยนำาเอาโครงการที่สร้างเสร็จพร้อม

อยู่ออกมาสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท ทำาให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2563 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท่ามกลางภาพรวมของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ที่หดตัวลงตำ่าสุดในรอบทศวรรษที่ผ่านมา 
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ตารางเปรียบเทียบโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่าง	ปี	2559-2563

ปี 2559

65%

35%

ปี 2560

62%

38%

ปี 2561

61%

39%

ปี 2562

59%

41%

ปี 2563

24%

76%

ประเภท

อาคารชุดพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs

จากจำานวนอาคารชุดพักอาศัยท่ีเปิดตัวใหม่ท้ังหมดในปี 2563 รวม 26,125 หน่วยน้ัน เป็นส่วนของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  
(มหาชน) 4,075 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 10 ของอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ของปี 2563

ตารางเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่	ปี	2559-2563

ปี 2559

14%

17%

54%

15%

ปี 2560

15%

21%

63%

1%

ปี 2561

22%

28%

46%

4%

ปี 2562

15%

19%

54%

13%

ปี 2563

28%

16%

52%

4%

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

มากกว่า 5 ล้านบาท

3-5 ล้านบาท

1-3 ล้านบาท

ตำ่ากว่า 1 ล้านบาท

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs
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เมื่อพิจารณาในมิติราคาขายของโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2563 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มราคาได้แก่ ตำ่ากว่า 1 ล้านบาท  
1-3 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท อาคารชุดพักอาศัยในระดับราคาที่ 1-3 ล้านบาทต่อหน่วย เป็นระดับราคาที่มีการเปิดตัว 
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 จากจำานวนโครงการเปิดตัวทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 28 และระดับราคา 3-5 ล้านบาทต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 16 

•	แผนภูมิแสดงจำานวนหน่วยอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่และส่วนแบ่งการตลาด	ปี	2559-2563

จำานวนรวม (หน่วย)

LPN (หน่วย)

ส่วนแบ่งการตลาด LPN

2559 2560 2561 2562 2563

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

20%

15%

10%

5%

0

57,853

64,137 64,621
68,878

26,125

7,628
5,460 804

3,542 4,075



จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และความไม่มั่นใจต่อรายได้ในอนาคตของผู้ซื้อในตลาด ทำาให้ในปี 2563  

เป็นปีที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องนำากลยุทธ์ด้านราคาเข้ามาใช้ในการระบายสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่ในตลาดและกระตุ้นกำาลังซ้ือ ทำาให้ยอด

โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2563 ตามรายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรมที่ดิน อยู่ที่ 358,496 

หน่วย มูลค่า 928,376 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.53 และร้อยละ 0.25 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งเป็น 

การโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านพักอาศัย จำานวน 236,158 หน่วย ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 ขณะที่คิดเป็นมูลค่า 616,939 ล้านบาท 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 และ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารชุดพักอาศัยจำานวน 122,338 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 311,437 

ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.48 และร้อยละ 4.7 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2562  

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล LPN Wisdom คาดว่าจะมี ยอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 185,900 หน่วย มูลค่าประมาณ  

520,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับปี 2562

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล	ปี	2559-2563*

ปี 2559

175,375

444,113

ปี 2560

163,468

427,729

ปี 2561

182,613

492,060

ปี 2562

198,033

572,367

ปี 2563*

185,900

520,000

จำานวนรวม (หน่วย)

มูลค่า (ล้านบาท)

หมายเหตุ : *ประมาณการ  ที่มา : กรมที่ดิน, LPN Wisdom

เมือ่เทยีบจำานวนการเปดิตวัโครงการใหม่ในป ี2563 ท่ีลดลงในสดัสว่นรอ้ยละ 37 กบัสดัสว่นของการจำานวนการโอนกรรมสทิธิท์ีล่ดลงเพยีงรอ้ยละ 8.53  

และมูลค่าลดลงเพียงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปี 2562 แล้วสะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์ด้านราคาที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำามาใช้ในปี 2563  

ตอบโจทย์กับกำาลังซื้อที่มีอยู่ในตลาด โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย 

ถึงแม้กลยุทธ์ด้านราคาจะส่งผลให้อัตราการทำากำาไรข้ันต้น (Gross Profit) และความสามารถในการทำากำาไร (Net Profit Margin) ของ 

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ก็ตาม แต่ในส่วนของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) ยังคงรักษาอัตราการทำากำาไรขั้นต้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 29.94 และความสามารถในการทำากำาไรอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.7 ซึ่งใกล้เคียง

กับค่าเฉล่ียของทั้งอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรโดยเน้นการเพิ่มรายได้ทั้งจากการขายและงานบริการ และบริหาร 

ต้นทุนการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด  

ในขณะที่แนวโน้มการแข่งขันด้านราคาจะยังคงอยู่ในปี 2564 จากความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจท่ียังคงอยู่ท่ามกลาง 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปริมาณสินค้าคงเหลือที่ยังมีจำานวนและมูลค่าสูง ตามรายงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ระบุว่า ณ สิ้นปี 2563 มีจำานวนที่อยู่อาศัยที่เหลือขายอยู่ในตลาด จำานวน 319,528 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท  

ซึ่งต้องใช้เวลาในการขายอย่างน้อย 50 เดือน ภายใต้อัตราการขายในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคง 

ต้องระบายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ และเปิดตัวโครงการใหม่เฉพาะในทำาเลที่ยังคงมีกำาลังซื้อในตลาดในปี 2564
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ขณะที่โครงการพักอาศัยพร้อมที่ดินประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ เปิดตัวในปี 2563 ประมาณ 44,000 หน่วย เป็นโครงการ 
เปิดตัวใหม่ของบริษัท จำานวน 748 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.7 ของโครงการพักอาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2563

ตารางแสดงส่วนแบ่งการตลาดบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่	ปี	2559-2563	

ปี 2559

49,410

0

0

ปี 2560

49,739

767

1.5

ปี 2561

48,081 

248

0.5

ปี 2562

45,959

428

0.9

ปี 2563

44,001

748

1.7

จำานวนรวม (หน่วย)

LPN (หน่วย)

ส่วนแบ่งการตลาดของ LPN (%)

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 มีแนวโน้มทรงตัวในด้านกำาลังซ้ือเม่ือเทียบกับปี 2563 เน่ืองจากยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ 
เศรษฐกิจท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ถึงจะเร่ิมมีการฉีดวัคซีน 
ป้องกัน COVID-19 ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย แต่เน่ืองจากยังมีความไม่แน่นอนในประสิทธิภาพของวัคซีนในการควบคุม
การแพร่ระบาด ทำาให้การคาดการณ์การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังคงมีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุม 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.2 โดยจะมีการฟื้นตัวในรูปของ 

ตวั เค (K) กลา่วคอืจะมกีารฟืน้ตวัในบางอตุสาหกรรม ในขณะทีบ่างอตุสาหกรรมยงัคงมแีนวโนม้ชะลอตวั ภายใตส้มมตฐิานวา่ รฐับาลสามารถควบคมุ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น (ภายในไตรมาสแรกของปี 2564) ประเทศไทยสามารถกระจายการฉีดวัคซีน

ป้องกัน COVID-19 ในประเทศอย่างทั่วถึงในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และรัฐบาลสามารถเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ 

สังคมได้ตามแผนที่วางไว้ 

ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว LPN Wisdom ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) คาดการณ์ว่า กำาลังซื้อ

ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2564 จะมีแนวโน้มเติบโตในอัตราร้อยละ 0-5 โดยประมาณการว่าจะมีอัตราการขายท่ีอยู่อาศัย 

อยู่ที่ 6,000-6,300 หน่วยต่อเดือน โดยจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2564 ที่ 75,000-76,000 หน่วย  

คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ท่ี 292,000-298,000 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-6 เมื่อเทียบกับจำานวนและมูลค่าการเปิดตัว 

โครงการใหม่ในปี 2563

แต่ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมสถานการณ์ได้หลังไตรมาสสองของปี 2564  

ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจไทยทรงตัวหรือเติบโตตำ่ากว่าร้อยละ 2  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งการเปิดตัวโครงการใหม่และกำาลังซื้อในตลาด LPN Wisdom คาดว่าจะทำาให้ 

จำานวนหน่วยอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่ในปี 2564  มีแนวโน้มที่จะติดลบต่อเนื่องจากปี 2563 โดยคาดว่าจะติดลบประมาณร้อยละ 15-18 และมูลค่า

ของอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดตัวใหม่จะติดลบประมาณร้อยละ 8-12 เนื่องจากผู้ประกอบการต้องชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่

ในขณะที่กำาลังซื้อในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง โดยประมาณการว่าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 3-5 เหลือเฉลี่ย 5,700-5,800 หน่วยต่อเดือน 

เนือ่งจากผูซ้ือ้มคีวามไมม่ัน่ใจกบัรายไดใ้นอนาคต ประกอบกบัสถาบนัการเงนิยังคงเขม้งวดกบัการปลอ่ยสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัจากมาตรการทีเ่ขม้งวด

ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยยังคงมาตรการการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าสินทรัพย์ (LTV) และภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงมีแนวโน้มสูง โดยศูนย์วิจัย

กสิกรไทยคาดว่าจะแตะระดับร้อยละ 90 ในปี 2564 จากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: 

GDP) อยู่ที่ร้อยละ 86.6 ณ สิ้นปี 2563

แนวโน้มภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2564
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อย่างไรก็ตาม การที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา

ร้อยละ 90 ของจำานวนภาษีที่คำานวณได้สำาหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2564 และมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำาหรับ 

ท่ีอยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนท่ีต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือ 

ร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจำานองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำานองในคราวเดียวกัน) สำาหรับที่อยู่อาศัย

ใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 

วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเป็นปัจจัยบวกที่จะมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย 

ให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และสามารถลดต้นทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้ซื้อที่มีกำาลังซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2564

สำาหรับแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยในปี 2564 ยังคงเป็นบ้านพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด 

วิถีปกติใหม่ (New Normal) ในระดับราคาที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท บนทำาเลที่ตั้งใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ และเส้นทางคมนาคม ทำาให้นโยบาย 

ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 ยังคงเน้นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยในระดับราคาท่ีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับราคา

ที่เหมาะสม (Affordable Price) สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญใน 

การดำาเนินธุรกิจในปี 2564 เพื่อเร่งขายสินค้าคงเหลือที่ยังคงมีอยู่จำานวนมาก และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท ในภาวะที่เศรษฐกิจ 

ยังคงมีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ว่าจะ 

ฟื้นตัวหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปี 2564 ถึงแม้จะมีการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 แล้วก็ตาม   
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2

14

7

1

2

8

  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 

  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 

  

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

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

ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห์)

ส่ีพระยา ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ อาคาร A-H

ลุมพินี เพลส สาทร อาคาร A-D

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 อาคาร A-G

ลุมพินี เพลส สวนพลู - สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 4 - สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี - สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - เจริญกรุง

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ พหล - สุทธิสาร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี เพลส นราธิวาส - เจ้าพระยา

ลุมพินี เพลส พหล - สะพานควาย

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 2

ลุมพินี เพลส รัชดา - ท่าพระ

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา - รามคำาแหง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา - หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน - พงษ์เพชร 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ 

รายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์	ข้อมูล		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

3-1-67.00

10-2-74.00

9-3-4.40

1-3-55.90

4-1-96.30 

6-0-19.00

1-2-68.00

5-0-38.80

6-1-51.58

7-3-94.00

3-1-29.50

7-1-70.00

5-0-95.00

3-3-5.00

12-0-11.20

4-1-4.00

15-1-78.00

6-2-00.00

7-1-58.00

7-2-46.50

14-1-42.10

3-1-41.70

13-2-96.80

6-0-75.00

7-0-66.80

9-3-46.40

6-2-0.00

17-2-29.00

*19-1-33.00

12-2-65.90

6-1-46.00

37-2-25.00

8-0-89.40

4-3-78.00

11-3-40.00

10-0-80.70

14-2-30.90

15-3-0.00

*19-1-33.00

21

8

13

12

14

25, 30

22

29, 31

25

8

25

18

29, 24

24

30

26

20

5, 8

15, 20

5, 8

3, 5, 36

27

8

32

32

8

8

18, 28, 29

30

20, 28, 30

16, 18

8

15, 25

8

8

32

8

8

30

1

5

2

1

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

547 

  998

1,131 

  182 

 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 

 1,353.00 

  1,388.00 

 1,956.00 

  518.00

 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 

2550-2552

2551-2552

2551-2552

2551-2552

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

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26

ลุมพินี เพลส พระราม 8 

ลุมพินี สวีท พระราม 8 

ลุมพินี เพลส รามอินทรา - หลักส่ี 

ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา (เฟส 1)

ลุมพินี วิลล์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ อาคาร A, B

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ อาคาร C

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4

ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา (เฟส 2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ อาคาร D

ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า

ลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยนำา้ไท

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล - แบร่ิง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย 2

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ - พระราม 3

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม - ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ - สุขุมวิท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109 - แบร่ิง

ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ - วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี - สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน - พงษ์เพชร 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

13-1-53.50

4-0-18.00

7-1-77.00

14-2-75.60

9-3-90.30

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

3-2-43.20

5-1-78.00

6-1-18.00

3-0-20.00

14

32

25

29, 30

24

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

35

22, 23, 24

32

8

3

1

1

5

1

4

16

1

7

7

10

2

18

2

1

7

4

5

2

1

3

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

2

 1,370 

  750 

  1,613 

  2,826 

  1,540 

 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

 719 

  649 

  795 

  328

 2,114.00 

  1,100.00 

  3,000.00 

  4,000.00 

  2,600.00 

 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

 1,640.00 

  1,524.00 

  1,508.00 

  608.00

2556-2557

2556-2558

2556-2558

2555-2558

2556-2558

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

2560-2563

2561-2563

2561-2563

2562-2563

ลุมพินี เพลส ยูดี - โพศรี

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ - พระราม 2

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ - หัวหมาก สเตช่ัน

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ - งามวงศ์วาน

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง 2

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 1)

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี - ป่ินเกล้า

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา

เดอะ ลุมพินี 24

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 2)

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 1)

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์ - ริเวอร์วิว

ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์ - ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางแวก

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 (เฟส 2)

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา อาคาร B

ลุมพินี เพลส บางนา กม.3

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 2 

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา 2 

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้า - ริเวอร์วิว 

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา อาคาร A

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - งามวงศ์วาน

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน 

ลุมพินี สวีท ดินแดง - ราชปรารภ

ลุมพินี พาร์ค พหล 32 

ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน 2

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย

ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - จตุจักร

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสด์ิ - พระราม 2

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2-3-33.00

1-2-42.00

0-0-90.00

6-2-78.70

4-1-34.20

36-1-31.20 

2-1-84.90

1-1-81.20

22-0-42.80

4-1-35.00

0-1-87.00

0-1-58.00

0-1-50.00

0-0-34.30

0-0-82.00

0-0-49.00

6-3-39.00

4-0-79.40

9-0-22.00

7-2-61.00

4-1-60.00

10-0-70.25

9-0-69.12

38

18

7

22

29

-

-

-

3, 4

7

5

4

-

-

-

4

3

3

3

3

3

3

2, 3

1

1

1

2

1

-

-

-

-

5

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

  113 

  76 

  1 

  1,548 

  764 

  704 

  35 

  23 

 99

  10 

  1 

  1 

  5 

  1 

  4 

  1 

  71 

  46 

  73 

  93 

  27 

  38 

  37 

  2,118.00 

  564.00 

  29.00 

  1,944.00 

  1,480.00 

  725.00 

  97.00 

  62.00 

 3,200.00

  131.00 

  44.00 

  36.00 

  41.00 

  12.00 

  16.46 

  10.00 

  375.00 

  423.00 

  470.00 

  340.00 

  220.00 

  437.11 

  420.70 

2532-2535

2532-2535

2537-2537

2533-2537

2537-2542

2537-2539

2540-2542

2542-2543

2561-2563

2535-2536

2552-2553

2553-2554

2550-2550

2550-2550

2551-2552

2552-2553

2554-2555

2554-2555

2556-2557

2556-2557

2556-2557

2556-2559

2559-2560

ลุมพินี ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. มินิออฟฟิศ

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1, 2

พี.เอส.ที. ซิต้ีโฮม

บ้านลุมพินี บางบัวทอง (ทาวน์เฮาส์)

บ้านลุมพินี 2 บางบัวทอง (อาคารพาณิชย์)

ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารพาณิชย์)

บ้าน 365 พระราม 3

พี.เอส.ที. มินิออฟฟิศ

อาคารพาณิชย์ พหล - สุทธิสาร 2

โฮมออฟฟิศ ป่ินเกล้า

อาคารพาณิชย์ ศูนย์วัฒนธรรม

อาคารพาณิชย์ นวมินทร์

ทาวน์โฮม รามอินทรา - หลักส่ี

อาคารพาณิชย์ พหล - สุทธิสาร 1

ลุมพินี ทาวน์เพลส รัชโยธิน - เสนาฯ

ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตช่ัน

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท 62

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์ - แบร่ิง

ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์ บางนา - ศรีนครินทร์

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 1)

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 2)

โครงการ

โครงการ

ประเภทอาคารสำานักงาน

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

ประเภทแนวราบ

ประเภทอาคารสำานักงาน

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ	บริษัท	พรสันติ	จำากัด



โครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

1

2

1

2

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

9-2-85.96

9-1-83.04

10-1-64.79

26-1-12.10

3-1-56.20

4-1-72.00

3-2-9.70

5-2-47.50

*20-0-29.80

1-3-53.50

2-2-55.20

15-1-58.00

25-2-67.00

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

30

8

21

8

8

21

18

2, 3

2, 3, 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

3

4

1

1

 - 

 - 

  29 

  143 

  122 

  142 

  66 

  250 

  111 

  134 

  128 

  110 

  248 

  710 

  476 

  647 

  514 

  1,085 

  105 

  102 

  133 

  190 

  283.45 

  472.51 

  300.00 

  372.16 

  176.44 

  705.02 

  178.60 

  241.50 

  160.00 

  334.23 

  962.69 

  1,765.46 

  541.21 

  1,065.89 

  1,094.05 

  1,126.41 

  1,912.67 

  865.00 

  746.30 

  2,635.91 

2560-2562

2557-2559

2558-2559

2558-2560

2560-2561

2558-2562

2560-2562

2559-2563

2562-2563

2561-2563

2561-2563

2563-2564

2563-2564

2563-2565

2563-2564

2563-2565

2561-2564

2561-2564

2563-2564

2563-2565

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ (เฟส 3)

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสด์ิ - พระราม 2

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 1)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพ่ิมสิน - วัชรพล

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่สเตช่ัน (เฟส 1)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 1)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 2)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 2.1)

ลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม - พระราม 2

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตช่ัน

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตช่ัน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (เฟส 1)

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร (A)

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร (B)

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์

บ้าน 365 เมืองทอง

โครงการ

โครงการ

ประเภทแนวราบ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

ประเภทอาคารสำานักงาน 

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

รายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน	ข้อมูล		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)



โครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

63

1

2

3

4

5

6

9-0-9.81

16-1-6.00

39-1-9.00

21-3-96.40

6-3-3.95

10-2-19.08

2

2

2, 3

2

2

2

-

-

 - 

 - 

-

-

  52 

  108 

  334 

  262 

  89 

  121 

  270.00 

  646.40 

  1,486.00 

  700.00 

  175.70 

  359.30 

2562-2564

2562-2565

2563-2565

2563-2564

2563-2564

2563-2564

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 2.2)

ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่สเตช่ัน (เฟส 2)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 3)

โครงการ

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบของ	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)
รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ	ข้อมูล		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

1
1
2
3
1
2

  194 
  335 
  23 
  52 

  139 
  75 

  818 

    297.64 
  840.42 
  26.10 

  112.52 
  230.85 
  80.20 

   1,587.73 

  297.64 
  840.42 
  26.10 

  112.52 

    1,276.68 

  

 
 230.85 
  80.20

      311.05 

ก่อนปี 2564

2564

2565

อื่นๆ
ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (เฟส 1)

ลำาดับ โครงการ 2564 2565จำานวน
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้านบาท)

โครงการ
สร้างเสร็จปี



การลงทุนซื้อที่ดิน

การประเมินหลักทรัพย์

600.82

370.87
 

อยู่ระหว่างประเมิน
 

อยู่ระหว่างประเมิน

ในปี 2563 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำานวน 4 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวม 11,335.60 ตารางวา มูลค่ารวม 1,821.77 ล้านบาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีหลักปฏิบัติว่า ที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และเป็นการสอบทานความเหมาะสมของราคาที่ดินอีกทางหนึ่ง อีกทั้งบริษัทยังรายงานข้อสนเทศของการจัดซื้อที่ดินทุกแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งขนาด ราคา และทำาเลที่ตั้ง 
(Strategic Location)

1

2

3

4

212,734.72

146,540.29

248,445.19

54,093.00

585.23

329.38

721.46

185.70

มี.ค. 63

ก.พ. 63 / 
มิ.ย. 63
พ.ย.63 /
มี.ค.64
ม.ค. 64

2,751.00

2,247.70

2,903.90

3,433.00

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น / 
ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย

ลมุพิน ีทาวนเ์พลส ลาดพรา้ว 101 - โพธิแ์กว้

รวมปี 2563 1,821.7711,335.60

ลำาดับ โครงการ
วันที่โอน
กรรมสิทธิ์

ขนาด
(ตร.ว.)

ราคา
(บาท/ตร.ว.)

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

การประเมินหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินสำานักงาน ทรัพย์สินเพื่อขายและทรัพย์สิน
เพื่อการพัฒนา ในปี 2563 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบจำานวน 1 บริษัท คือ ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำากัด
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โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

65
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บริษัท พรสันติ จำ�กัด

บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 

บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด 

ดำาเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน และเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าของประชาคมลุมพินีท่ีต้องการขยายครอบครัว

และยกระดับการอยู่อาศัยภายใต้แนวทางการพัฒนาเชิงคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกับ LPN

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำาหรับผู้สูงวัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารสำานักงานให้เช่าระยะยาว

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนอาคารชุดสำานักงาน อาคารชุดพักอาศัยแบบครบวงจร
ให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท LPN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น และนิติบุคคลอาคารชุดทั่วไป

ให้บริการด้านงานวิศวกรรมอาคาร บริการงานขายให้เช่าห้องชุดและพื้นที่สำานักงาน

ดำาเนินธุรกิจในด้านงานบริการชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ ศักดิ์ศรี โอกาส และความสุขให้กับ
สตรีด้อยโอกาส ในปีที่ผ่านมาได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม

ที่ไม่ประสงค์แบ่งปันกำาไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงบริการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

แก่บริษัท บริษัทย่อย และองค์กรภายนอกกลุ่ม LPN ทั้งในและต่างประเทศ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการ 
งานรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการงานรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคลและเทคโนโลยีงานระบบ 

เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนแบบครบวงจร

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงองค์กรภายนอก

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม และได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 6 บริษัท รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน 

จำานวน 2 บริษัท โดยแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้
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บริษัทย่อย

ธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัยครบวงจร

บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด

วันก่อตั้งบริษัท 8 ตุลาคม 2563
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.97

บริษัทย่อย

ธุรกิจให้บริก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�งๆ

ในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

วันก่อตั้งบริษัท 13 มีนาคม 2556
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 300,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วมทุน

ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอ�ค�รชุดพักอ�ศัย

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

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

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

ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ

นอกเหนือจ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัย

ธุรกิจให้บริก�รบริห�รจัดก�รชุมชนแบบครบวงจร

บริษัท พรสันติ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

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

วันก่อตั้งบริษัท 2 เมษายน 2535
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    100,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 350.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์อ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�ระยะย�ว

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัทย่อย

ธุรกิจให้บริก�รบริห�รง�นก่อสร้�งโครงก�ร

บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

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

มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99

วันก่อตั้งบริษัท 7 มีนาคม 2562
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 1,000,000 หุ้น

บริษัทร่วมทุน

พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์สำ�หรับผู้สูงวัย

บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

วันก่อตั้งบริษัท 12 กรกฏาคม 2560
ชนิดของหุ้น       หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น    10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 25.00

บริษัทย่อย

ธุรกิจให้บริก�รง�นบริก�รด้�นต่�งๆ ในชุมชน

บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด 

วันก่อตั้งบริษัท 28 มีนาคม 2554
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.95

มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 49.99

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
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1. บริษัท พรสันติ จำากัด
2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
 (และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของ 
 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด
 ในสัดส่วนร้อยละ 100) 
3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 (และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของ
 บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด 
 ในสัดส่วนร้อยละ 100) 
4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

บริษัท วันที่ได้มา*
ทุน

ชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(ล้านบาท)

 ถือหุ้น
 (ร้อยละ)

มูลค่าต้นทุน
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

350.00
10.00

50.00

1.00

100.00

100.00

 473.04
 9.9988

 73.56

 0.9995

25.00

49.99

99.99
99.99

99.99

99.95

25.00

49.99

-
-

-

-

11.10  

49.41 

  30 ก.ย. 2536 
 25 มี.ค. 2535 

 

14 พ.ย. 2550 

 28 มี.ค. 2554 

  12 ก.ค. 2560 

 7 มี.ค. 2562 

1. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด

2. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 * หมายถึง วันท่ีจ่ายเงินลงทุน 

บริษัทร่วมทุน

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยจำานวน 6 บริษัท คือ 
 1. บริษัท พรสันติ จำากัด 
 2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
 3.  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
 4.  บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด  (ชื่อเดิมคือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้  
  เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด)
 5.  บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด ซึ่งเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน 
  บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ในอัตราร้อยละ 100 ดังนั้น  
  จึงถือว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 6. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำากัด ซ่ึงเป็นการถือหุ้น 
  ทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด ในอัตราร้อยละ 100  
  ดังนั้น จึงถือว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทมีบริษัทร่วมจำานวน 2 บริษัท คือ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด และบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนของ
บรษิทัในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จะเป็นการลงทนุเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษิทัเปน็หลกั ตามนโยบายการดำาเนนิงานในทกุสว่นดว้ยบคุลากร
ภายใน (In-House Operation) เพือ่ใหบ้ริษทัสามารถควบคมุไดท้ัง้คณุภาพและประสทิธภิาพ โดยเริม่ตัง้แตธ่รุกจิในการบรหิารงานก่อสรา้ง ธรุกจิการให ้
การบรกิารบรหิารชมุชน ธรุกจิการให้บรกิารดา้นรกัษาความสะอาดและบรกิารชมุชน และธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ีม่ิใชโ่ครงการอาคารชดุพกัอาศัย  
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของสินทรัพย์รวม

2.68%
คือเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คิดเป็นร้อยละ	2.68
ของสินทรัพย์รวม



ผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถืือหุ้น
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1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 1,475,698,768 บาท ชำาระเต็มจำานวน คิดเป็น 
 ทุนชำาระแล้ว 1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

บริษัทได้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 
โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังน้ี

หมายเหตุ: 1.* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt  
   (NVDR) ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายให้นักลงทุน และนำาเงินท่ีได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน 
   ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงนักลงทุนท่ีถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
    ท้ังน้ี สามารถหาข้อมูลการลงทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ในเว็บไซต์ www.set.or.th

  2. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

68.61
47.11
38.74
35.00
29.46
25.83
23.55
21.50
20.00
19.82

329.62

4.64
3.19
2.62
2.37
1.99
1.75
1.59
1.45
1.35
1.34

22.30

สำานักงานประกันสังคม 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 
นายธีรพล นพรัมภา
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited  
นางสาวมาลินี บุญรักษ์
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

รวม 10 อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	10	อันดับแรก	



70

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย	10	อันดับแรก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

38.74
35.00
25.83
23.55
19.82
18.00
14.66
13.00
10.05

10.00

208.65

68.61
21.50
20.00
15.14
12.50
12.00

          6.68
4.80
4.67
4.63

170.53

2.62
2.37
1.75
1.59
1.34
1.21
0.99
0.88
0.68

0.67

14.13

4.64
1.45
1.35
1.02
0.84
0.81
0.45
0.32
0.31
0.31

11.55

นายสุเมธ       เตชะไกรศรี
นายธีรพล นพรัมภา
นางสาวมาลินี บุญรักษ์
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
นางยุพา       เตชะไกรศรี
นายชำานาญ     ปัญจทรัพย์
นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์

นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา

สำานักงานประกันสังคม
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด 
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

รวม 10 อันดับแรก

รวม 10 อันดับแรก

ลำาดับ

ลำาดับ

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังน้ี

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและรายย่อยต่างชาต	ิ

1
2
3
4
5

72.34
53.37
25.82
7.25
4.57

163.35

4.90
3.61
1.74
0.49
0.30

11.00

CITI
Standard Chartered
Mr. Kenneth Rudy Kamon 
HSBC
Others

รวม 5 อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย	10	อันดับแรก
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 ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
 บริษัทมีข้อจำากัดในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5 
 โดย ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท 
 ร้อยละ 9.93 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท

 การถือหุ้นไขว้
 บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ จึงไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการท่ีเป็นการครอบงำากิจการ
 
 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)   
 ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทมีจำานวน 
 ผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 20,926 ราย โดยมีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำานวน 20,853 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.73 ของจำานวนหุ้นท้ังหมด

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

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

1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
3/2559
4/2559
5/2559
1/2560
2/2560
3/2560

24
12
21
3

27
24
5

20
27
15

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

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

23
25
17
28
27
24
5

20
27
15

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

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

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

ครั้งที่ วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้
อายหุ้นกู้

(ปี)
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

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

หมายเหตุ: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 การออกหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2558, 2/2558, 3/2559, 4/2559, 5/2559, 6/2559 และ 7/2559 ได้ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว

การออกหุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำากัด	(Private	Placement	หรือ	PP) 



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 กำาหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในอัตราไม่ตำา่กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม

ในปี 2563 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงิน รวมเป็น 716,345,353.79 บาท (เจ็ดร้อยสิบหกล้านสามแสนส่ีหม่ืนห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาท 
เจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.49 บาท (ส่ีสิบเก้าสตางค์) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี  
11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท (หน่ึงบาทส่ีสิบสตางค์) เพ่ือให้นำาเสนอต่อ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึน ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564 ท้ังน้ี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ท้ังน้ี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปี 2563 
มีดังน้ี
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2. มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

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

1/2561
2/2561
1/2562

1/2562
2/2562

*

*

17
26
12

12
10

ส.ค. 2564
ต.ค. 2564
เม.ย. 2565

เม.ย. 2565
ต.ค. 2565

500,000,000 บาท
480,000,000 บาท

1,168,000,000 บาท

1,168,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท

17
26
12

ส.ค. 2561
ต.ค. 2561
เม.ย. 2562

12
10

เม.ย. 2562
ต.ค. 2562

3 ปี
3 ปี
3 ปี

3 ปี
3 ปี

3.95%
3.95%
2.95%

2.95%
2.70%

ครั้งที่

ครั้งที่

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

อายหุ้นกู้
(ปี)

อายหุ้นกู้
(ปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)

รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำาปี 2561)

รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำาปี 2562)

2,000,000,000 บาท

1,148,000,000 บาท

หมายเหตุ:  สำาหรับการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทนัน้ บรษิทัออกจากวงเงนิคงเหลอืตามที่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจำาป ี2561  
  จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท

หมายเหตุ:  สำาหรับการออกหุน้กูค้รัง้ที ่1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทนัน้ บรษิทัออกจากวงเงนิคงเหลอืตามที่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจำาป ี2561  
  จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท
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2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

2563

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

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

1.00

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

0.49

ปี พ.ศ.
เงินปันผลจ่าย

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

หมายเหตุ: 1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี 
    1.1  ปี 2537-2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม  
    1.2  ปี 2550-2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
    1.3  ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
  2.  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2547 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2547 อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นจากเดิมท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท สำาหรับ 
   การรับเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2546 จึงรับตามมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลง
  3. * รออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

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

1.40

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

285.71*
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานและคำานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัทใน 
แต่ละปีเป็นสำาคัญ โดยไม่มีนโยบายใดๆ ท่ีจะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง 
และโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการมาโดยตลอด
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

2
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)



นโยบายและแผนการ
บริหารความเสี่ยง
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

  
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :

บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายทีต่ัง้ไว ้โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทำาหนา้ทีก่ำาหนด
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์และระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน ติดตาม ควบคุม และรายงานความเสี่ยงให้กับ 
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง จัดประชุมเพื่อติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ 
ในระดับที่ยอมรับได้ และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงสถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ 
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเพิ่มช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
ในปี 2563 บริษัทได้ขยายฐานรายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย พร้อมสื่อสารนโยบายที่สำาคัญของบริษัทให้พนักงาน
ทุกระดับรับทราบ ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เพ่ือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำาให้บริษัทสามารถกำากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
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ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันด้านการตลาดและการแข่งขัน

ปจัจุบนัผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ในกลุม่อาคารชดุพักอาศยัมจีำานวนสนิค้าคงเหลอือยูเ่ปน็จำานวนมากจากรายงานของศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวนที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ที่เหลือขายทั้งสิ้น  

319,528 หนว่ย คดิเปน็มลูคา่ 1,434,195 ลา้นบาท ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขายสนิคา้ท้ังหมดอยา่งนอ้ย 23 เดอืน ยงัไมน่บัรวมการเปดิตวัโครงการ

ใหม่ท่ีจะเปิดขายในปี 2564 ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในตลาดมีการเร่งระบายสินค้าด้วยการนำาเอากลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะ

การปรับลดราคาสินค้าลงมาเพ่ือลดปริมาณสินค้าคงเหลือและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  

เมื่อเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาจากตลาดในกลุ่มสินค้าและทำาเลเดียวกัน ทำาให้บริษัทต้องมีการปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจเพื่อให้สามารถรักษา 

ความสามารถในการขาย และความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจโดยมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

 1. การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการขายโดยเจาะกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนักลงทุน ด้วยการขายแบบการันตีผลตอบแทน 

 2. การปรับลดต้นทุนในการดำาเนินงาน โดยการโอนย้ายพนักงานในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนไปธุรกิจบริการ 
   เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นของธรุกจิอสงัหาฯ และการกอ่สรา้ง เพือ่ใหส้ามารถปรบัลดราคาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
   การแข่งขันในตลาด

 3. การกระจายฐานรายได้ กล่าวคือ การแปลงห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการขายให้เป็นห้องชุดเพื่อเช่า เพื่อ 
   สร้างรายได้จากการเช่า รวมถึงได้ขยายงานด้านบริการเพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจบริการที่ยังมีความต้องการสูงในตลาด  
   มาชดเชยรายไดจ้ากการขายทีอ่ยูอ่าศยัทีล่ดลง โดยบรษิทัสามารถเพิม่สดัสว่นรายไดจ้ากการเชา่และรายไดจ้ากงานบรกิาร 
   จากร้อยละ 12.4 ของรายได้รวมในปี 2562 เพิ่มเป็นร้อยละ 18.5 ในปี 2563 และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้จากการเช่า 
   และรายได้จากงานบริการเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564 และเป็นร้อยละ 30 ในปี 2566

 4. หลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการในทำาเลที่มีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำานวนมาก ในการพัฒนาโครงการใหม่บริษัทมีการสำารวจ 
   ทำาเลและความต้องการของตลาดก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินและและพัฒนาโครงการโดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าของ 
   ผู้ประกอบการอื่นๆ และของบริษัทที่มีอยู่ในทำาเลดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจ ถ้าทำาเลดังกล่าวมีจำานวนสินค้าคงเหลือ 
   อยู่เป็นจำานวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการซื้อในทำาเลดังกล่าวมีจำานวนจำากัด บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนา 
   โครงการในทำาเลดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขัน สงครามราคา และการแบกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และ 
   มุ่งที่จะพัฒนาโครงการในทำาเลที่มีจำานวนสินค้าคงเหลือไม่มาก และในพื้นที่ที่ยังคงมีกำาลังซื้อสูง เพื่อลดความเสี่ยง 
   ในการลงทุนและกระตุ้นยอดขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท

 5. เพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของบ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นในตลาด  
   บริษัทมีแผนปรับสัดส่วนการพัฒนาบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้า โดยมีเป้าหมายที่จะ 
   เพิ่มสัดส่วนรายได้จากบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับอาคารชุดพักอาศัยในปี 2567 โดยเน้น 
   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และระดับราคาที่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
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2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการ	สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
จากสถาบันการเงิน	และสภาพคล่องทางการเงิน

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างชะลอตัวในปี 2562 และถดถอยในปี 2563 เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับ

ในชว่งทีผ่า่นมาธนาคารแหง่ประเทศไทย มีนโยบายใหส้ถาบนัการเงนิเขม้งวดตอ่การปลอ่ยสนิเชือ่ให้กบัภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทัง้สนิเชือ่โครงการ

และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นสัญญาณการเติบโตที่มีความเสี่ยงสูง

จากนโยบายดังกล่าวผนวกกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และกำาลังซื้ออสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products : GDP) มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 88 ในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นไป

แตะที่ร้อยละ 90 ในปี 2564 ทำาให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการปล่อยสินเชื่อโครงการ 

และสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับอนุมัติการปล่อยสินเช่ือโครงการจากสถาบันการเงินถ้ายอดขายโครงการ 

ไมเ่ปน็ไปตามเงือ่นไขทีส่ถาบนัการเงนิกำาหนด รวมถงึมคีวามเสีย่งในการทีจ่ะไมส่ามารถสง่มอบหรอืโอนโครงการไดต้ามเปา้หมายทีว่างไว ้เนือ่งจาก

สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อเพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในกรณีท่ีลูกค้ามีภาระหนี้สูง ทำาให้คุณสมบัติของลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณา 

จากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจัยทั้งหมดจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้มีการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการที่เข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินมา 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทได้มีการวางแผนและเตรียมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับกับการขยายงาน
และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการวางแผนและหาทางช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน โดยมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. บริษัทได้มีการวิจัยและสำารวจตลาดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้โครงการ 
   ที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ที่เปิดตัวสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่สถาบันการเงิน 
   กำาหนด เพื่อให้โครงการแต่ละโครงการได้รับการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้การก่อสร้างโครงการ 
   เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 2. บริษัทมีนโยบายในการบริหารและรักษาสภาพคล่องทางการเงินโดยเร่งขายสินค้าพร้อมอยู่และโอนโครงการให้ได้ตาม 
   แผนที่วางไว้ รวมทั้งรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ไม่เกิน 1:1 เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

 3. บริษัทดำาเนินนโยบายในการบริหารและจัดการแผนการลงทุน ให้เหมาะสมทั้งการซื้อที่ดินและการเปิดตัวโครงการใหม่ 
   ที่มีความเสี่ยงในด้านยอดขาย และชะลองานก่อสร้างสำาหรับโครงการที่มียอดขายตำ่า และเร่งการก่อสร้างโครงการที่ม ี
   ยอดขายในอัตราสูง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าและรับรู้รายได้ได้ตามแผนเพื่อเพิ่มกระแส 
   เงินสด และบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 4. บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยการขยายระยะเวลาการผ่อนเงินดาวน์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความจำาเป็นที่จะต้อง 
   ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินน้อยลง

 5. เพิ่มเครื่องมือทางด้านสินเชื่อรายย่อยให้กับลูกค้าอาทิ การให้บริการเช่าซื้อเพื่อให้สถาบันการเงินมั่นใจสถานภาพทาง 
   การเงินของลูกค้า

จากการดำาเนินมาตรการต่างๆ ทำาให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี 
กระแสเงินสดรวมสุทธิเพิ่มขึ้นจำานวน 414.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากปี 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและ
สำารองไว้เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติิ 
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3.  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของรัฐ

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

ทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัย ที่สร้างรายได้หลักให้บริษัทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 81.5 ของรายได้รวมในปี 2563 ที่มีรายได้รวม 7,362.83 

ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและมาตรการของหน่วยงานของรัฐบาล ต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 

การพัฒนาโครงการของบริษัท อาทิ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยการกำาหนดสัดส่วนการปล่อย

สินเชื่อต่อมูลค่าของสินทรัพย์ (Loan to Value: LTV) ได้ไม่เกินร้อยละ 70-90 จากเดิมท่ีสถาบันการเงินปล่อยกู้สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยในสัดส่วน 

ร้อยละ 100 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2562  

ต่อเนื่องมาถึงปี 2563 และยังคงส่งผลกระทบในปี 2564 เนื่องจากฐานลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของจำานวนลูกค้าทั้งหมดในปี 2563

การบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
ภายใต้การบังคับใช้ของกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีการปรับกลยุทธการทำาธุรกิจโดยขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มระดับ
กลางถึงกลาง-ล่าง ไปสู่กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน เพื่อลดความเสี่ยงจากการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ 
ต่อมูลค่าสินทรัพย์ หรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำาให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและรักษาความสามารถใน 
การสร้างรายได้และกำาไรของบริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

เช่นเดียวกับการวางแผนรองรับกับการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการลดสินค้าคงเหลือ
ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงบริหารจัดการการจัดซื้อที่ดิน เพื่อลดภาระต้นทุนที่จะเกิดจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางผังเมืองใหม่ตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ทำาให้ลด 
ความเสีย่งในการเขา้ไปซือ้ทีด่นิในทำาเลที่ไมส่ามารถพฒันาโครงการไดต้ามแผนทีว่างไว ้รวมถงึไดม้กีารวางแผนการบรหิารจดัการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ทำาให้บริษัทลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของรัฐ

ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีทีมงานที่ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวและนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและ
มาตรการตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นกระบวนการทำางานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการและนโยบายของรฐับาล เพือ่ลดความเสีย่ง 
ในการดำาเนินงานจากมาตรการของรัฐ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใน
ปัจจุบัน



81

4.  ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในฐานะทีบ่รษิทัเปน็ผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การดำาเนนิธรุกจิมโีอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัจากกระบวนการทำางาน
ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน การบริหารงานก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบ โดยพนักงานของบริษัท รวมทั้งการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน 
วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ

5.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทจึงมีมาตรการในการดูแลพื้นที่
กอ่สรา้งของโครงการในทกุโครงการตัง้แตเ่ริม่ดำาเนนิธรุกจิจวบจนถงึปจัจบุนัภายใตม้าตรฐานการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตลอดระยะเวลาการก่อตั้งองค์กรมา 31 ปี บริษัทได้มีการกำาหนดมาตรฐานในการดำาเนินงานและการตรวจสอบอย่างรัดกุม โดย
มีการตรวจสอบการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอโดยสำานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความสำาคัญกับกระบวนการ “แจ้งเบาะแส” 
(Whistleblower) เพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการทำางาน อาทิ ในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน 
เพื่อการพัฒนาโครงการ บริษัทได้มีมาตรการในการดำาเนินงานดังต่อไปนี้  

 1. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดินโดยคณะกรรมการบริหาร

 2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อที่ดินต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 3. ประเมินมูลค่าของที่ดินที่จัดซื้อโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรอง

นอกจากนี ้บรษิทัมกีารกำาหนดมาตรการในการกำากบัดแูลไม่ใหเ้กดิการทจุรติในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง โดยมมีาตรการดงัตอ่ไปนี้

 1. จัดทำากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาตรฐานสากล

 2. จัดทำากระบวนการเปรียบเทียบราคาก่อนจัดซื้อ จัดจ้าง

 3. สอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำานักตรวจสอบภายใน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

“สิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในหลักการสำาคัญในการทำาธุรกิจของบริษัท ทำาให้ทุกกระบวนการทำางานของบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่อง
ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักตามมาตรฐานของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการดำาเนินการก่อสร้างใน 
ทุกโครงการของบริษัท คำานึงถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและชุมชนในการทำาการศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นก่อนดำาเนินการก่อสร้างโครงการภายใต ้
การบริหารงานของบริษัทในทุกโครงการ 

ในกระบวนการทำางานแต่ละโครงการบริษัทจะมีการติดตามผลการดำาเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำาเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำางานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางนำ้า มลภาวะทางดิน การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการ
ขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากการกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
บริษัทได้มีการบริหารจัดการโดยการดำาเนินงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงาน การบริหาร 
จัดการพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำาเนินการก่อสร้าง โดยคำานึงถึงสุขอนามัยที่ดี 
ต่อทีมงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ  

ในขณะที่ในกระบวนการทำางานทั้งการออกแบบและการก่อสร้างได้นำาเอาการออกแบบที่ลดปริมาณขยะและฝุ่นจากกระบวนการ
ก่อสร้าง โดยใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการออกแบบเพื่อลดอัตราการ
สญูเสยีวสัดกุอ่สรา้งและลดปรมิาณขยะในพืน้ทีก่อ่สรา้ง รวมทัง้ไดน้ำาเอาแนวคดิในการออกแบบโดยคำานงึถงึสิง่แวดลอ้ม (GREEN) 
มาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้างโครงการเพื่อการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันบริษัท
ได้ส่งมอบการบริหารชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน ภายใต้การบริหารของบริษัท
ในเครืออย่างบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ซึ่งเป็นโครงการ 
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานหรือกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่าย โดยบริษัทยื่นขอรับรอง 
จากกิจกรรมคัดแยกขยะของโครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) 
และได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองว่า กิจกรรมนี้ของบริษัท
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 3.316 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำาเนินการจัดทำารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรก โดยคำานวณปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ในปี 2562 เท่ากับ 1,412 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกำาหนดเป็นปีฐาน (Base Year) เพื่อเปรียบเทียบ
กับปีถัดไป อีกทั้งบริษัทยังมีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร และได้รับการขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอน ประเภทเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ เครื่องหมาย Carbon Neutral จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำางานขององค์กร 
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ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่กระจายเป็นจำานวนมาก (Free Float) ทำาให้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเกินร้อยละ 5 ต่อราย ทำาให้มี 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเข้าครอบงำากิจการจากการสะสมหุ้นของนักลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารและการจัดการ

ของบริษัท 

ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ทำาให้เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และการลดรายได้ ซึ่งเป็นผลจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำาให้เกิดปัญหาทางสังคม ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรของประเทศที่กำาลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของบริษัท ทำาให้เกิดการจ้างงาน ลดภาวการณ์ว่างงาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญ 
ที่ทำาให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมา นอกจากนี้การจ้างงานยังช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น เป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้สามารถยกระดับสภาพความเป็นอยู่ในอนาคตได้ 

ในขณะเดียวกันการดำาเนินการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ยังมีส่วนช่วยลด 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ให้สามารถกระจายรายได้สู่ภาคการค้าและบริการกับคู่ค้าทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงในบริเวณพื้นที่ 
ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาวะการณ์ซื้อ-ขายในภาคอุตสาหกรรมการค้าอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง
อาคาร ทำาให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนีบ้รษิทัไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างของประชากรโดยการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยคำานึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวทุกวัย

บริษัทได้มีการพัฒนางานออกแบบโครงการโดยคำานึงถึงสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย (Well-being) ทั้งอาคารชุดพักอาศัย 
และบ้านพักอาศัย โดยการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในการอยู่อาศัย และเลือกเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมใน
การอยู่อาศัยโดยลดการสัมผัส (Touchless) การออกแบบโดยคำานึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมการอยู่ในอาศัย
ของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ทำาให้บริษัทสามารถที่จะรักษายอดขายได้ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยโดยมียอดขาย (presale) 
ณ สิ้นปี 2563 ที่ 10,400 ล้านบาท และสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามแผนที่วางไว้ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารได้มีการหารือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอต่อการเปิดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการม ี
มติแต่งตั้งทีมบริหารในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ปรัชญาการทำางานของบริษัทสู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

PROFIT PEOPLE PLANET
ECONOMIC SOCIETY ENVIRONMENT
สร้างสมดุลของผลตอบแทนหรือกำาไรใน

การดำาเนนิงานท่ีพอประมาณและตอ่เนือ่ง 

บนพื้นฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

มีความรับผิดชอบในการประกอบกิจการ

ด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย บริหาร

ความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึง

คำานึงถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

ในกระบวนการ (In Process) ตั้งแต่

กระบวนการออกแบบและกระบวนการ

ก่อสร้าง รวมท้ังดูแลสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและ

ชุมชนข้างเคียงภายหลังการส่งมอบ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ได้จำากัดอยู่

เฉพาะผูม้สีว่นได้เสยีภายในองคก์รเทา่นัน้ 

แต่ยังคำานึงถึงสังคมภายนอก คู่ค้า ลูกค้า 

และผู้พักอาศัยในโครงการ รวมถึงชุมชน

ข้างเคียง (เพื่อนบ้าน) แรงงานก่อสร้าง 

ตลอดจนสภาพสงัคมโดยรวมของประเทศ

บริษทัให้ความสำาคญัและมุง่เนน้การทำางานดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมในทุกกระบวนการ ทุกขัน้ตอนของการดำาเนนิธุรกจิ เพือ่ปอ้งกนั 

และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม พร้อมท้ังดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ขององค์กร หรือ LPN Platform 3-6-8-10 ซึ่งได้กลั่นกรองเป็นแนวทางและพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานกว่า 30 ปี  

โดยบริษัทได้นำาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Triple Bottom Line) ท่ีให้ความสำาคัญกับ 3 องค์ประกอบสุดท้าย ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิง่แวดลอ้ม เปน็แนวทางในการกำาหนดเปา้หมายการดำาเนนิงานภายใตก้ลยทุธ ์6 GREEN LPN ทีร่บัผดิชอบตอ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทั้ง 8 กลุ่ม ใน 10 กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตท่ีม่ันคง โดยกำาหนดเป้าหมายสุดท้ายของ 

การดำาเนินธุรกิจทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้

PLANET
ENVIRONMENT

PEOPLE
SOCIETY

PROFIT
ECONOMIC 



ห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ 

GREEN COMMUNITY
MANAGEMENT

GREEN ENTERPRISE

GREEN FINANCIAL
MANAGEMENT

GREEN DESIGN
CONCEPT

GREEN CONSTRUCTION
PROCESS

GREEN MARKETING
MANAGEMENT

R&D
TECHNOLOGY

BIG DATA
CAC

เลือกทำเล

1
210

39

48

5
6

7

บร�หาร
จัดการ

ทางการเง�น

ส�งมอบห�องชุด

บร�หารชุมชน
กำหนด
แนวทาง

การพัฒนา

ซื้อที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพ�ยง

ออกแบบ
โครงการ

บร�หาร
โครงการ
ก�อสร�าง

บร�หาร
การตลาด

และการขาย

จัดซื้อ
จัดจ�าง

ผู�ถือหุ�น

บ�านข�างเคียง

สิ�งแวดล�อม
ลูกค�า

ผู�พักอาศัย

พนักงาน

สังมและ
สิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

คู�ค�า

พนักงาน

คู�ค�า

ลูกค�า

บ�านข�างเคียง

แรงงาน

สิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

บ�านข�างเคียง

พนักงาน

ลูกค�า

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

พนักงาน

คู�ค�า

ลูกค�า

ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า

ลูกค�า

สิ�งแวดล�อม

6 GREEN LPN 10 PROCESSES8 STAKEHOLDERS

ROAD MAP PLATFORM 6-8-10

แนวทางการบร�หารจัดการผลกระทบที่มีต�อ จาก8 ผู�มีส�วนได�เสีย 10 กระบวนการ
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

โดยทัว่ไปความรบัผดิชอบของบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์กัจะสิน้สดุทีก่ารสง่มอบผลติภณัฑห์รอืหอ้งชดุแกล่กูคา้ แต่ในทางกลบักนั บรษิทัเลง็เหน็ 

ถึงความสำาคัญของการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งไว้วางใจในการเลือกซื้อห้องชุด ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการพัฒนาแนวคิดการบริการหลังการขาย “ชุมชนน่าอยู่” ที่ต่อยอดการบริหารอาคารสู่การบริหารชุมชนมากว่า 30 ปี ทำาให้ความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ หรือ ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของ LPN นั้น เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายในการบริหาร

จัดการภายในองค์กร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และ 

ให้ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัยและพัฒนา และการนำาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ บนหลักธรรมาภิบาลที่คำานึงถึง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการดำาเนินงานทั้ง 10 กระบวนการหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่
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10 PROCESSES

พัฒนาโครงการบนพื้นที่คุณภาพ  
ที่สามารถตอบสนองต่อการขยายของ 
ตัวเมืองและความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ประชากร โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยและ
พัฒนาในการกำาหนดทำาเลเป้าหมาย  
ซึ่งทำาเลดังกล่าวต้องเป็นทำาเลที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งคมนาคมและแหล่งอำานวย
ความสะดวกพื้นฐานได้โดยง่าย เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเมืองที่น่าอยู่
และยั่งยืนต่อไป

วิเคราะห์โครงการและวางเป้าหมาย 
ในการพัฒนา เพื่อกำาหนดลักษณะ 
ขนาดของโครงการ และขั้นตอน 
ในการพัฒนา รวมถึงแบรนด์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 
(Product Value) โดยพิจารณาจาก 
ผลตอบแทนการลงทุน ความสอดคล้อง
เหมาะสมของทำาเลที่ตั ้ง และรูปแบบ 
ในการพัฒนาโครงการ 

เลือกที่ดินโดยพิจารณาถึงศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห ์
ของ LPN Wisdom และฝ่ายการตลาด
ที่ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และความเป็น
ไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility 
Study) เพื่อให้ได้ที่ดินที่ดีที่สุดสำาหรับ
การพัฒนาโครงการสำาหรับลูกค้า

ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการที่ “พอดี” กับทุกมิติของ
การอยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานการออกแบบ
อาคาร LPN Green Design Concept 
Standard ซึ่ง LPN ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้
เกณฑ์อาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติเป็นต้นแบบ  
เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน 
และเป็นที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมให้ 
ผู้อยู่อาศัยประหยัดการใช้ทรัพยากร 
และสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างแท้จริง

ก�รเลือกทำ�เล ก�รกำ�หนดแนวท�ง
ก�รพัฒน�โครงก�ร 

ก�รซื้อที่ดิน

ก�รออกแบบ
โครงก�ร

1

4

2

5

3

6

PROCESS PROCESS PROCESS

PROCESS

กำาหนดเป้าหมายการทำาธุรกิจที่มุ่งสู ่
การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
มีผลการดำาเนินงานที่มีกำาไรเติบโต 
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
และนำาผลตอบแทนนั้นไปกระจายต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกกระบวนการ
พัฒนาโครงการอย่างสมดุล  
โดยการบริหารจัดการอัตราส่วน 
ทางการเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัท 
และบริษัทย่อยในสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
เป้าหมายรายได้และแผนธุรกิจขององค์กร

ก�รบริห�รจัดก�ร
ท�งก�รเงิน 

PROCESS

ยึดหลัก Human Centric หรือการให้ 
ความสำาคัญกับลูกค้า ดำาเนินนโยบาย 
การตลาดด้วยความจริงใจ โปร่งใส  
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคท้ังก่อนและ 
หลังการส่งมอบ เคารพสิทธิของผู้บริโภค 
ดำาเนินงานตามท่ีได้ให้สัญญาไว้กับลูกค้า 
รวมไปถึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม

ก�รบริห�รก�รตล�ด
และก�รข�ย

PROCESS
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นอกจากการบริหารจัดการด้วยหลัก 
Q-C-S-E-S+P บริษัทยังบริหาร 
การก่อสร้างและพัฒนาโครงการโดย 
การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมรอบข้างในทุกมิติ  
รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 
ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรและ 
ดำาเนินการตามมาตรฐานการก่อสร้าง 
สีเขียวของ LPN หรือ Green  
Construction Process Standard  
อย่างเคร่งครัด

มีมาตรฐานการตรวจคุณภาพของห้องชุด
และพื้นที่ส่วนกลางให้สมบูรณ์ก่อน 
การส่งมอบ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนพักอาศัยและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย “ชุมชนน่าอยู่” และกฏระเบียบ
การอยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข 

ก�รบริห�รโครงก�ร ก�รส่งมอบห้องชุด 

10

7 8 9

กำาหนดมาตรฐานการดำาเนินงานและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรัดกุม
และสมำ่าเสมอตามมาตรฐานสากล  
รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่มี
คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีส่วนผสม 
ของวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

PROCESS PROCESS PROCESS

บริหารจัดการชุมชนและดูแลคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ 
เพื่อทุกวัย” เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่
ที่เพียบพร้อมไปด้วยสังคมที่มีความสุข 
มีจิตสำานึกของการห่วงใยและแบ่งปันกัน 
(Togetherness Care & Share) อันเป็น
วัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบฉบับของ
ชุมชนลุมพินีอย่างยั่งยืน  

ก�รบริห�รชุมชน

PROCESS
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SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

NEIGHBORS
บ้�นข้�งเคียง

STAFF
พนักง�น

RESIDENTS
ผู้อยู่อ�ศัย

CUSTOMERS
ลูกค้�

LABORS
แรงง�น

SUPPLY CHAIN
คู่ค้�

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

หมายถึง ผู้ถือหุ้นบริษัททั้งใน
ฐานะบริษัท กองทุนและบุคคล 
ที่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ดำาเนินงาน ซึ่งให้ความสำาคัญ
กับการกำากับดูแลกิจการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ติดหรือใกล้กับโครงการที่กำาลัง
ดำาเนินงานก่อสร้างของบริษัท 
ซึ่งได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่ม
พัฒนาโครงการ จนถึงผลกระทบ
จากการอยู่อาศัยภายหลังการ 
ส่งมอบโครงการ

หมายถึง ผู้ที่ทำางานให้แก่
บริษัท ช่วยขับเคลื่อนให้
การดำาเนินงานของบริษัท
ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 
โดยหมายรวมถึงพนักงานใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับผู้บริหาร

หมายถึง ผู้ท่ีอยู่อาศัยในโครงการ
ที่ได้ส่งมอบแล้วของบริษัท  
ไม่ว่าจะในฐานะลูกค้าที่ซื้อ
ห้องชุดในโครงการ หรือ 
ผู้ที่เช่าพักอาศัย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัท
ให้การดูแล

หมายถึง ผู้ที่ให้ความสนใจ 
ห้องชุดของบริษัทและได้ 
ดำาเนินการจองซื้อและชำาระเงิน
ค่าผ่อนดาวน์ และผู้ที่ให้ 
ความสนใจเช่าอาศัยในห้องชุด 
ของบริษัทที่ดำาเนินการทำา
สัญญาเช่าและชำาระค่าเช่า  
ซึ่งในอนาคตเมื่อโครงการสร้าง
เสร็จและส่งมอบลูกค้ากลุ่มแรก
ก็จะพัฒนากลายเป็นผู้อยู่อาศัย 
และเมื่อผู้เช่าอาศัยในห้องชุดมี
ความพร้อมทางการเงิน ก็อาจ
จะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัย

หมายถึง แรงงานของ LPN 
TEAM (ปิยมิตร) ที่รับจ้าง
ทำางานก่อสร้างโครงการให้
บริษัท ทั้งแรงงานที่มีสัญชาติ
ไทยและแรงงานต่างด้าว

หมายถึง คู่ค้าหรือปิยมิตร
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการออกแบบ  
วางผังโครงการ และก่อสร้าง
ของ บริษัท เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงาน In-House ของบริษัท  
เพื่อให้การบริหารโครงการ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  
และผู้ร่วมทุนในการพัฒนา
โครงการ ท้ังในรูปแบบบุคคล
และบริษัท

หมายถึง องค์ประกอบของ 
ความย่ังยืนท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ในการประกอบกิจการ  
ซ่ึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ส่งผลกระทบโดยตรง บริษัทจึง
มุ่งเน้นการดูแลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบบริเวณ
โครงการเป็นสำาคัญ

บริษัทสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก (First Tier) ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับ 
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังในด้านความสำาคัญและการดำาเนินงานท่ีมีผลต่อบริษัท รวมถึงผลกระทบท่ีได้รับจากการดำาเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้สามารถระบุความสำาคัญ วางกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วม และกำาหนดกรอบการดำาเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่มีความสำาคัญแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร แบ่งเป็น 8 กลุ่มดังนี้

8 STAKEHOLDERS

1

5

2

6

3

7

4

8
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6 GREEN LPN

1

4

2

5

3

6

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดการพัฒนา 

แนวคิด 6 GREEN LPN ที่กล่ันกรองจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างสมดุล 

อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่

GREEN
ENTERPRISE
การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับ 
การบริการจัดการทุนมนุษย์ 

GREEN FINANCIAL 
MANAGEMENT
การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโต
ขององค์กรให้เหมาะสม

GREEN DESIGN 
CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต ้
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

GREEN MARKETING 
MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
และคู่แข่ง

GREEN COMMUNITY 
MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
ของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ 

GREEN CONSTRUCTION 
PROCESS
การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมในกระบวนการก่อสร้าง 
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•  เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
•  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
•  มีกลไกที่ทำาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและผลตอบแทนที่เหมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย
 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
• มีการควบคุมการทำารายการระหว่างกัน มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 เกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตน

คือ คู่ค้าของบริษัทเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ อาทิ บริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
• สร้างความร่วมมือในแบบของ “ปิยมิตร” โดยได้พัฒนาเป็น LPN Team ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบริษัทในเครือ
• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือคำานึงแต่ผลกำาไรของบริษัท ดำาเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของ 
 ความเป็นธรรม
• มีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคู่ค้าทุกรายจะต้องเสนอราคาอัตราค่าจ้าง และบริษัทจะพิจารณาราคาที่เหมาะสม 
 และยุติธรรม คำานึงถึงความสมเหตุสมผลของราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

• ดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของ 
 พนักงานแต่ละคนและผลสำาเร็จทางธุรกิจของบริษัท
• จัดให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานในระยะสั้น โดยพิจารณาจากผลกำาไรของบริษัทในแต่ละปีที่พนักงานได้มีส่วนร่วม 
 ในผลสำาเร็จของอค์กร
• พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานโดยภาพรวมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)  
 และอัตราค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน โดยคำานึงถึงความรู้ความสามารถ  
 ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำาคัญ รวมถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมภายในบริษัท และ
 นำาข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์พิจารณาร่วม
• มีรางวัลตอบแทนการทำางานแก่พนักงานเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
• จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ 
 กู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำาลังกาย  
 (Fitness) เป็นต้น
• สนับสนุนความสมดุลของการทำางานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work-Life Balance) การตรวจสอบความปลอดภัย
 ของสถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

• ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างสมำ่าเสมอ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า  
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญาไว้ พัฒนาและปรับปรุงการให้ 
 บริการแก่ลูกค้า และรักษาความลับลูกค้า
• จัดให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า 
 (Call Center) โทร (02) 689-6888

SHAREHOLDERS
ผู้ถือหุ้น

SUPPLY	CHAIN
คู่ค้า

STAFF
พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

CUSTOMER
ลูกค้า

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

บริษัทสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานในกระบวนการต่างๆ โดยพิจารณาจากการประเมินระดับความเก่ียวข้องของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในด้านความสำาคัญที่มีผลต่อบริษัทและการดำาเนินงาน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถระบุ
ความสำาคัญ โดยได้นำาแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of  
Directors : IOD) และกรอบหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard มาประกอบการพิจารณา และได้ระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
วิธีการ ความถี่ในการสื่อสาร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้
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• สร้างสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต
• การเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน
• องค์กรน่าอยู่และความสุขในการทำางาน
• สมรรถนะหลักไปสู่ค่านิยมองค์กร
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความเท่าเทียมและสิทธิขั้นพื้นฐาน

• บ้านที่สามารถเป็นเจ้าของได้ มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
• สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
• เคารพในสิทธิของผู้บริโภค

•  สร้างการเติบโตและผลกำาไรอย่างเหมาะสม
• รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
• บริหารจัดการความเสี่ยง
• ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น
• ดำาเนินนโยบาย 6 GREEN LPN เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• สร้างความเป็นหนึ่งเดียว
• กำาหนดแผนธุรกิจร่วมกัน
• แบ่งปันองค์ความรู้
• สมดุลของผลตอบแทน
• ให้การสนับสนุนในการพัฒนาองค์กร
• ส่งต่อจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 เพื่อการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ

•  รายงานประจำาปีและรายงานการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
•  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
•  จดหมายข่าวผู้ถือหุ้น
•  เยี่ยมชมโครงการ
•  การพบปะนักวิเคราะห์
•  การพบปะนักลงทุนและผู้จัดการกองทุน
•  การรายงานความคืบหน้าโครงการ

•  การประชุม LPN Team ระดับผู้บริหาร
•  การประชุม LPN Team ระดับปฏิบัติการ
•  การอบรมและแบ่งปันความรู้
•  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

•  การประเมินความสุขในการทำางาน
•  สถาบันแอล.พี.เอ็น.
•  กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
•  ทีมงานพนักงานสัมพันธ์
•  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
•  เว็บไซต์และอีเมลภายใน
•  การแบ่งปันความรู้จากผู้บริหาร
•  คณะกรรมการสวัสดิการ
•  WhatsApp / Line OA

• Call Center 
• กิจกรรมต่างๆ
• การสำารวจความพึงพอใจ
• Lumpini Family Day 
• Touch Point 
• การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
• การวิจัยทางการตลาด
•  www.lpn.co.th 
•  Line OA

รายปี

รายปี
รายไตรมาส 
รายปี
รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา

รายไตรมาส
เป็นประจำา
รายเดือน
รายไตรมาส

รายไตรมาส 
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ
รายครี่งปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เฉพาะกิจ 
รายวัน

รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา
รายปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
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• ร่วมมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อยู่อาศัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• กำาหนดเป็นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำานึกของพนักงานภายในบริษัท และถ่ายทอดแนวคิดใน
 การรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคมให้กับบริษัทคู่ค้า รวมถึงชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการหลังส่งมอบแล้ว
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อติดตาม ควบคุม ดูแล 
 การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกำาหนดกฎบัตรท่ีชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงในกระบวนการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ
• ใช้แนวทางความยั่งยืน Triple Bottom Line (3P) อันได้แก่ ผลประกอบการ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์และกำาหนด 
 เป็นแนวทาง 3-6-8-10 อันได้แก่ 6 GREEN LPN / 8 Stakeholders / 10 Processes และให้ความสำาคัญต่อ 
 (CESR In Process) โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ 6 ประการ ได้แก่
  1. Green Enterprise 
  2. Green Design Concept 
  3. Green Financial Management 
  4. Green Marketing Management 
  5. Green Construction Process 
  6. Green Community Management 
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CESR Out Process) และได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

• การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
• การจัดการนำ้าทิ้งและการจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี

• ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานบ้านพักคนงานของบริษัท จัดให้มีปัจจัยที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ อาทิ การโภชนาการ 
 และสุขาภิบาลที่เหมาะสม และได้มีการสำารวจบ้านพักคนงานก่อสร้างในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความ 
 เรียบร้อยและให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
 - กิจกรรมตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันคนงานก่อสร้าง
 - การตรวจสารเสพติดคนงานก่อสร้าง
 - การสรุปปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อการบริหารจัดการให้ถูกสุขอนามัย
 - กิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสำาหรับคนงานก่อสร้าง
 - กิจกรรมตรวจสุขภาพคนงานประจำาปีและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ

RESIDENTS
ผู้อยู่อาศัย

NEIGHBORS
บ้านข้างเคียง

ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อม

LABORS
แรงงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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•  การป้องกันเสียง ฝุ่น และผลกระทบจากการก่อสร้าง
•  การรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการทำางาน
•  การปฏิบัติตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
•  การออกแบบที่คำานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่

•  ความปลอดภัยในการทำางาน
•  ดูแลคุณภาพชีวิต ทั้งบ้านพักคนงานและสุขอนามัย
•  สิทธิและค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน
•  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

• คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
•  สร้างความพึงพอใจและบริหารข้อร้องเรียน
•  เคารพในสิทธิของผู้บริโภค
•  สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”
•  สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม CESR
•  ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนที่อยู่อาศัยในโครงการ
•  เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ

•  การลดผลกระทบจากการก่อสร้าง
•  การร่วมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนที่บริหารจัดการ
•  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
•  การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
•  การออกแบบโครงการเพื่อความยั่งยืน
•  สร้างจิตสำานึก CESR แก่ชุมชนที่บริหารจัดการ
•  สร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สตรีด้อยโอกาส
•  แบ่งปันองค์ความรู้องค์กรสู่ภายนอกผ่านสถาบันแอล.พี.เอ็น.

• การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม
• Mobile Application 
• Call Center 
• กิจกรรมต่างๆ
• การสำารวจความพึงพอใจ
• Lumpini Family Day 
• เสวนาประธานกรรมการนิติบุคคล
• Touch Point 
• การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
• การวิจัยทางการตลาด
•  www.lpn.co.th 
•  Line OA

•  6 GREEN LPN
•  LPN Green Signature Project
•  QCSES+P 

•  ประชาพิจารณ์ 
•  เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุย 
•  เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
•  ปรับปรุงพื้นที่ 
•  การออกแบบที่คำานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่ 
•  กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

•  QCSES+P 
•  กิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิต
•  ตรวจสุขภาพ 

รายปี
เป็นประจำา
รายวัน
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา
รายปี
รายปี
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา

เป็นประจำา 
เฉพาะกิจ
เป็นประจำา

เฉพาะกิจ
รายวัน
เป็นประจำา
เป็นประจำา
เป็นประจำา
รายสัปดาห์

รายวัน
เฉพาะกิจ
รายปี

ประเด็นข้อกังวลและความคาดหวัง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ในการดำาเนินการ
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การจัดการด้านความยั่งยืน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จะเห็นได้
ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพมักสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้กำาหนดไว้ในแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อนำาไปสู่ความย่ังยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 GREEN LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) 
ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” 

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดต้ังองค์กรแยกจากการดำาเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
เหลือสังคมและไม่มุ่งหวังผลกำาไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่สตรีด้อยโอกาสตามลำาดับ

สำาหรับผลการดำาเนินงาน	6	GREEN	LPN	และการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืนอื่นๆ	
โดยละเอียด	ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2563	
ของ	LPN

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
แบ่งตามรูปแบบการดำาเนินงานออกเป็น	3	องค์ประกอบ	ได้แก่

ในกระบวนการ	(In	Process)	
คือ ความรบัผดิชอบจากผลกระทบและสรา้งคณุคา่จากการดำาเนินธุรกิจขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง

สิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการดำาเนินงานทุกกระบวนการขององค์กร

นอกกระบวนการ	(Out	Process)
คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานของ

องค์กร

อิงกระบวนการ	(As	Process)	
คอื การสนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ในการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร  

แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ

1

2

3
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คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกระบวนก�ร

1.	การเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำาหนด 
เป้าหมายการเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทน 
ที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

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

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

4.	การสร้างความสมดลุของผลตอบแทนแกผู่มี้สว่นไดเ้สยี
บรษัิทมองการเติบโตอยา่งระยะยาวเปน็สำาคญัภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

และหลักความยั่งยืน จึงดำาเนินนโยบายในการสร้างผลตอบแทน 

ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างสมดุลและเหมาะสม

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Management)

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

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

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

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

1. GREEN ENTERPRISE
การดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์
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การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

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

ให้นิยามว่า “C-L-A-S-S-I-C” 

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

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

แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Academy เพื่อทำาหน้าที่ในการพัฒนาความรู้  

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

ในองค์กรให้เติบโตทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ ถ่ายทอดคุณค่าและ

วัฒนธรรมองค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. หรือ LPN Way ผ่านการอบรม

และหลักสูตรต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก

ในอนาคต

4.	สร้างความสมดุลระหว่างการทำางานและชีวิต	 
				(Work-Life	Balance)
บริษัทดูแลคุณภาพชีวิตและการทำางานของพนักงาน ส่งเสริมให้รู้จัก

การแบ่งเวลาให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการ

ทำางานมากจนเกินควร โดยกำาหนดเวลาทำางานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม 

และกำาหนดให้พนักงานทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำาปีตามที่ได้

รับสิทธิ์
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2. GREEN FINANCIAL MANAGEMENT
การกำาหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

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

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการทำางบการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดทำาเอกสารเพ่ือสื่อสารผลประกอบการไปยังผู้ถือหุ้นทุกไตรมาส เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความสำาคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการของ Accountability Financial 

Statement อันได้แก่

2.	การตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ	(Auditability)

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่กำากับดแูล

และตรวจสอบการดำาเนนิงาน รวมถงึสอบทานแผนการตรวจสอบประจำา

ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับ 

รายการในงบการเงิน โดยมีการพิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับ

เป็นรายไตรมาส และให้ติดตามแก้ไขในประเด็นท่ีสำาคัญโดยเร็ว  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมท้ังสนับสนุนให้มี

การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

1.	ความโปร่งใส	(Transparency)

บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใสภายใต้หลัก 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน โดยมี

กรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน

ด้านบัญชี-การเงิน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและตรวจสอบ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน  

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในแบบรายงาน 

56-1 และรายงานประจำาปี
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3.	การเปิดเผย	(Disclosure)		ไม่มีวาระซ่อนเร้น	
				(Hidden	Agenda)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน พร้อมทั้งคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจ

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงินโดยเฉพาะ

การเปิดเผยและรายงานราคาที่ดินทุกแปลงที่ได้ทำาการซื้อขายแก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.	สอบวัดได้	(Measurable)

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

5.	มีวินัย	(Discipline)

การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างมีวินัยและได้รับ 
การตรวจสอบตลอดเวลา มีการควบคุมการลงทุน ไม่นำาเงินทุนของ
บริษัทไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ไม่นำาเงินไปลงทุนในกิจกรรม
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการรักษาระดับ
ทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินตอบแทนการทำางาน
ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

6.	ความเสี่ยงทางการเงิน	(Risk	Management)

บริษัททำาการลงทุนหรือดำาเนินงานทางการเงินโดยมองความเสี่ยง 
เป็นสำาคัญ ไม่ลงทุนโดยการกู้ยืมจนเกินกำาลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากร
ท่ีมีและองค์ความรู้เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหน้ีต่อทุนไม่เกิน 1:1 
ซึง่เปน็สดัสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การดำาเนนิธรุกจิ และมกีารตรวจสอบจาก

คณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ



102

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

Green Design Concept คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับ

ทุกมิติของการอยู่อาศัย ต้ังแต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบพื้นท่ีอยู่อาศัยให้มีความพอดี 

ในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

1. Strategic Location
เลือกพฒันาโครงการบนพ้ืนทีค่ณุภาพ ใกลแ้หลง่ชมุชน ศูนย์กลางการคมนาคมและสิง่อำานวยความสะดวก เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั

ของกลุ่มลูกค้าและการขยายของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในทุกมิติอีกทางหนึ่ง 

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

สบาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยใช้มาตรฐานการออกแบบอาคาร LPN Green Design Concept Standard 

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

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

รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนี้

3. GREEN DESIGN CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน	
(Sustainable	Site	Development)	

เลือกพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว เพ่ือลด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมากจากการพัฒนา

และก่อสร้างโครงการ อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวและระบบนิเวศ 

ของพ้ืนท่ีด้ังเดิมไว้ไม่ให้ถูกทำาลาย 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 
(Energy	Efficiency)	

อาคารของ LPN ได้รับการออกแบบโดยคำานึงถึง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร มีช่องทำาให้ 

แสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามายังพ้ืนท่ี

ภายใน รวมไปถึงมีการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน  

กระจกตัดแสง เพ่ือช่วยลดความร้อนจากภายนอก 

ได้อย่างดี ซ่ึงจะช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวบ้าน 

ได้มาก เพราะเคร่ืองปรับอากาศในห้องจะทำางานไม่หนัก

จนเกินไป อีกท้ังยังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water	Efficiency)	

LPN เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้าภายในโครงการตาม

มาตรฐาน “ฉลากเขียว” และนำานำา้เสียท่ีได้รับการบำาบัด

แล้วมาดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ซ่ึงนอกจาก

จะเป็นการลดการใช้นำ้าโดยตรงแล้วยังเป็นการลดการ 

ระบายนำ้าจากโครงการลงสู่ระบบระบายนำ้าสาธารณะ 

อีกด้วย  
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3. Real Pleasure of Living  
ด้วยความตั้งใจส่งมอบ “ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย” ทุกตารางนิ้วภายในโครงการของ LPN จึงได้รับการออกแบบจากข้อมูลที่ได้รับ

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีที่สุด  

อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน  

ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” อย่างแท้จริง

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย	
(Indoor	Environmental	Quality)

เพ่ือสุขภาวะในการอยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกมิติ 

LPN ให้ความสำาคัญกับการออกแบบสำาหรับคนทุกวัย หรือ 

Universal Design เพ่ือให้ทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนสามารถ 

ใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกัน  

รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรมในการอยู่อาศัย 

ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่เพ่ือทุกวัย”  

อย่างแท้จริง

วัสดุและทรัพยากร	
(Material	and	Resources)	

เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรต้นทาง LPN ออกแบบโดยใช้

แนวคิด Modular System เพ่ือลดเศษวัสดุเหลือท้ิง 

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการใช้วัสดุท่ีมีส่วนผสมของ 

วัสดุรีไซเคิล เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ

นโยบายส่งเสริมการใช้สินค้าท่ีผลิตในประเทศ ตลอดจน

การเลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพไม่มีการปล่อยสารเคมีท่ีเป็น

อันตราย
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4. GREEN MARKETING MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)

กลยุทธ์ด้านราคา	(Price)

ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจาก 
คู่แข่ง ท้ังห้องชุดและพ้ืนท่ีส่วนกลาง โดยทำาการวิจัย
และพัฒนารูปแบบจากองค์ความรู้และประสบการณ์ใน 
การพัฒนาโครงการผ่านศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 

ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกกระบวนการ 
ตามกลยุทธ์ ทำาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา อีกท้ังยังมีการกำาหนดเง่ือนไขการขายให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมท้ังจัดหาบริการ
ทางการเงิน เพ่ือช่วยเหลือให้ลูกค้ามีความสะดวก 
ในการขอสินเช่ือและสร้างโอกาสการมีท่ีอยู่อาศัย 
ได้ง่ายข้ึนอีกด้วย 

1P

2P

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย	
(Place)
กำาหนดทำาเลท่ีต้ังของสำานักงานขายให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการ เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดได้ชัดเจน 

3P

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริม 
การขาย	(Promotion)
กำาหนดทำาเลท่ีต้ังของสำานักงานขายให้อยู่ใกล้กับพ้ืนท่ี
พัฒนาโครงการ เพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดได้ชัดเจน 

4P

กลยุทธ์ด้านขั้นตอนและกระบวนการ	
(Process)
ปรับปรุงกระบวนการทำางานโดยคำานึงถึงความ
สะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำาคัญ ต้ังแต่การจอง
และทำา สัญญา ไปจนถึงช่องทางการชำาระเ งิน 
ซ่ึงคำานึงถึงปัญหาและความจำาเป็นของลูกค้าเป็นหลัก  
มีการส่ือสารท่ีชัดเจนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ทุกข้ันตอน
การดำาเนินงานมีมาตรฐานและการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ

กลยุทธ์ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
(People)
บริษัทมีการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัส 
หรือ Touch Point และการกำาหนดมาตรฐาน 
การอบรมการบริการของพนักงาน ตาม LPN Service 
Culture (S-E-R-V-I-C-E) เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
เชิงบวกให้กับลูกค้า โดยมีระดับการเป็นผู้สนับสนุน
องค์กร NPS (Net Promoter Score) เป็นการประเมิน
หลังการขาย รวมท้ังมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ 
และเร่ืองร้องเรียน เพ่ือนำามาปรับปรุงการให้บริการ 

5P

6P

บริษัทได้มีการกำาหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับปณิธานในการสร้างบ้านหลังแรกท่ี “พอดี” กับการอยู่อาศัย และเป็น“บ้าน” ท่ีมีคุณภาพ  

คุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสนองต่อความต้องการมีบ้าน และเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีดีต่อไป LPN ดำาเนินนโยบายการตลาดด้วย 

ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภคทัง้กอ่นและหลงัการสง่มอบ เคารพสทิธขิองผูบ้รโิภค ทำาตามคำาสญัญาที่ไดใ้หไ้วก้บัลกูค้า รวมไปถงึปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่อยา่ง

เป็นธรรม โดยกลยุทธ์ทางการตลาด 6 ประการของ LPN มีดังนี้ 
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Safety	of	Workers	
and	Participants
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการดำาเนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐานการ

อบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเข้มงวดด้าน 

ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมถึงให้ความสำาคัญทางด้านอาชีวอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของแรงงาน

S

ในฐานะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านลบจากกระบวนก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบโครงการท่ีพัฒนา 

บริษัทจึงมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนากระบวนการก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำาหรับ LPN ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบด้านลบจากการก่อสร้างด้วย

การนำาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคู่ไป 

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

จนเกิดข้ึนเป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกโครงการท่ีพัฒนา 

โดย LPN จะส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

Quality	of	Product

Cost	Control	and	Management

Speed	of	Delivery

Environmental	Responsibility

บริหารและดำาเนินการก่อสร้างโดยคำานึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ ท้ังในส่วนกลางและห้องชุด เพื่อ 

ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า   

ควบคุมและบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีประเมินไว้ 

ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นและปิยมิตรทุกฝ่าย  

ควบคุมความเร็วในการก่อสร้างและกระบวนการ

ทำางานให้เป็นไปตามท่ีกำาหนด ป้องกันและหลีกเล่ียง 

ข้อผิดพลาดท่ีอาจทำาให้โครงการเกิดความล่าช้าได้  

ดำาเนินการโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

ลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างทั้งในบริเวณ

ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง ปฏิบัติตามแนวทางการ

ลดผลกระทบในรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และตรวจสอบอย่างเข้มข้น

Q

C

S

E

People	Management
บริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้างในทุกมิติ ได้แก่ 

ให้ความเป็นธรรมด้านสิทธิแรงงานและคุณภาพชีวิต

ของแรงงานก่อสร้าง การดูแลรับผิดชอบผลกระทบ

กับเพื่อนบ้านข้างเคียง การพัฒนาและเติบโตร่วมกัน 

กับปิยมิตรหรือคู่ค้าของบริษัท และร่วมพัฒนา

ชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการที่อยู่

ระหว่างการก่อสร้าง    

+P

5. GREEN CONSTRUCTION PROCESS
การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง
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6. GREEN COMMUNITY MANAGEMENT
การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการหลังส่งมอบ	

ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ควรสิ้นสุดเพียงแค่การส่งมอบ “ที่อยู่อาศัย” ให้แก่ลูกค้า แต่ควรเข้ามาบริหารจัดการอาคาร 
(Building Management) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นถึงความสำาคัญที่มากกว่านั้น จึงได้พัฒนา
แนวคิดจากการบริหารอาคารสู่การบริหารชุมชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี สังคม ที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข

ตลอดเวลากว่า 30 ปี บริษัทสร้างสรรค์และส่งมอบ “บ้าน” ให้กับสมาชิก “ครอบครัวลุมพินี” กว่า 120,000 ครอบครัว รวมท้ังดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ด้วยกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” หรือ  
“Livable Community” ซึ่งไม่เพียงดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานเท่านั้น แต่ยังให้
ความสำาคัญกับการสร้างความสุขและสังคมที่ดี มีความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งสร้างจิตสำานึกของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ 
สมำ่าเสมอ ตามแนวทาง F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาและพัฒนาจากประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จนพัฒนาสู่ “ชุมชน 
น่าอยู่เพื่อทุกวัย” เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชนลุมพินีทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแนวทาง F-B-L-E-S+P 
ประกอบด้วยการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

Facility	Management
การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ดูแลส่วนกลาง
ให้คงประสิทธิภาพพร้อมและปลอดภัยสำาหรับ 
การใช้งาน ทั้งส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรม สิ่งอำานวย
ความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

F

Budgeting	Management
การบริหารจัดการงบประมาณการเงินของนิติบุคคล 
ให้ เป็น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บการอนุมั ติ จาก 
ที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และบริหารเงิน
กองทนุและทรพัยส์ว่นกลางใหม้เีสถยีรภาพและรายได ้
เพื่อความม่ันคงทางการเงินของชุมชน ง่ายต่อ 
ความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

B

Life	Quality	Management
การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอาคารชุด  
และบ้านพักอาศัย อำานวยความสะดวกสบายให้กับ
ผู้อยู่อาศัย เพ่ือการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข  
สร้างวัฒนธรรมการอยู่อาศัย ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และพัฒนาชุมชนระหว่างสมาชิก “ลุมพินี”  

L

Environment	Management
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทให้

ความสำาคัญอย่างยิ่ง โดยยึดหลัก Green Clean Lean 

เป็นสำาคัญ อาทิ การดูแลรักษาปลูกต้นไม้ทดแทน

พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนโดยรวม การคัดแยกขยะและ 

นำาเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ การบำาบดันำา้เสยีกอ่นออก

สู่แหล่งนำ้าสาธารณะ และการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ใน

โครงการ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการ

ประหยัดพลังงานในโครงการ 

E
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People	Management
การบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้องในงานบริหารชุมชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ คณะกรรมการนิติบุคคล และผู้อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด 
การร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจ และบริหารจัดการปัญหาข้อขัดแย้งของผู้พักอาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้น
ไปที่ทัศนคติและทักษะของบุคลากร กำาหนดแนวทางการสื่อสารเพ่ือเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารชุมชนแก่คณะกรรมการ
นิติบุคคล โดยเฉพาะประธานกรรมการนิติบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างชุมชนที่ยั่งยืน 
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 • บุคลากรภายใน
 • ผู้อยู่อาศัย 
 • คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

+P

Security	&	Safety	Management
การบริหารจัดการความปลอดภัย ตั้งแต่การออกแบบผังโครงการ การตรวจสอบและรักษามาตรฐานของระบบอุปกรณ์ เช่น  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบสื่อสาร รวมถึงพัฒนาอบรมบุคลากรที่ทำาหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
อยู่เสมอ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสมาชิกในชุมชน  

S

ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการชุมชน และทีมงานฝ่ายจัดการนิติบุคคล ท่ีมีบทบาทต่อการจัดการให้ชุมชนมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัท 
มีการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ 
ตามกลยุทธ์การสร้างชุมชนน่าอยู่ 

ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งเจ้าของร่วมและผู้เช่า ซึ่งเป็นผู้กำาหนดแนวทางและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนมีความน่าอยู่และ 
ยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดข้ึนโดยฝ่ายจัดการ เพ่ือการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เสริมสร้างสังคมที่ดีและสร้างชุมชนน่าอยู่ 

เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในโครงการ และขับเคลื่อนกระบวนการของการสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยการเสริมความรู้ให้แก่
ประธานและกรรมการนิติบุคคล ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ 

บุคลากรภายใน

ผู้อยู่อาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยให้คว�มสำ�คัญ
กับคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยภ�ยใต้แนวคิด “ชุมชนน่�อยู่” 

สำ�หรบัป ี2563 เปน็อกีปหีนึง่ของธรุกจิอสงัห�รมิทรพัย ์ทีเ่ผชญิสภ�วะผนัผวนในช่วงข�ลง เนือ่งจ�กกจิกรรมท�งเศรษฐกจิของประเทศสว่นใหญห่ยุด
ชะงัก จ�กก�รระบ�ดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทได้มีปรับแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้สอดคล้องกับสภ�วก�รณ์ดังกล่�ว คณะกรรมก�ร และผู้บริห�ร
กำ�หนดนโยบ�ยในกระบวนก�รจัดก�รภ�วะวิกฤติ ติดต�มสถ�นก�รณ์ และคว�มคืบหน้�ในก�รทำ�ง�น ก�รจัดทำ�แผนดำ�เนินก�รต่�งๆ สนับสนุนทีม
ง�น รวมถงึก�รปรบัตวั ทบทวนในด�้นต�่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสถ�นก�รณ ์อกีท้ังตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยงัไดบ้รรจใุห้บรษัิทเปน็ showcase 
ในปี 2563 เรื่องก�รรับมือสถ�นก�รณ์โควิด-19 ได้ดีอีกด้วย โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 1. มีก�รประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อยอดข�ย และยอดโอนกรรมสิทธิ์ ทำ�ให้มีก�รจัดทำ�แผนท�งก�รตล�ด เพื่อกระตุ้นกำ�ลังซ้ือ 
  และว�งกลยุทธ์ก�รข�ยผ่�นช่องท�ง Online ในก�รเพิ่มยอดข�ย รวมถึงก�รปรับตัวโครงก�รใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 
 2. บริษัทได้มีก�รบริห�รสภ�พคล่องท�งก�รเงินโดยก�รลดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น ชะลอแผนก�รเปิดตัวโครงก�รใหม่ รวมถึงชะลอแผนก�ร 
  ก่อสร้�งบ�งโครงก�รที่ยังไม่เร่งรีบในก�รส่งมอบ แต่ในขณะเดียวกันเร่งก่อสร้�งโครงก�รท่ีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้�เพ่ือท่ีจะสร้�งร�ยได้ 
  และกระแสเงินสดให้กับบริษัท ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถบริห�รสภ�พคล่องท�งก�รเงินได้เพียงพอต่อสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น
 3. ในส่วนของง�นบริก�ร มีก�รดูแลด้�นสุขภ�พอน�มัยของผู้อยู่อ�ศัยในโครงก�รของลุมพินี ตลอดจนก�รรับมือสถ�นก�รณ์กรณีมีก�รติดเชื้อ
 4. บรรเท�ผลกระทบ และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่�จะเป็นพนักง�น ลูกค้� คู่ค้� ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคม โดยก�รออกม�ตรก�รสำ�คัญต่�งๆ 
  เพื่อรับมือ และตอบสนองอย่�งทันท่วงที
 5. ว�งแผนฟื้นฟูธุรกิจภ�ยหลังสถ�นก�รณ์โควิด-19 
  1)  มีหน่วยง�นวิจัยที่ติดต�ม และร�ยง�นสถ�นก�รณ์สภ�วะเศรษฐกิจมหภ�ค คว�มเคลื่อนไหวของธุรกิจในอุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์  
    และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือจัดทำ�เป็นข้อมูลประกอบพิจ�รณ�ประเด็นคว�มเสี่ยง คว�มรุนแรง และแนวท�งแก้ไขเป็นประจำ� 
    ทุกเดือน
  2)  บริษัทมีก�รทบทวนเป้�หม�ย และแผนก�รดำ�เนินง�นในระยะสั้นให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนไป ได้แก่ ก�รปรับแผนธุรกิจ 
    แผนก�รพัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยใหม่ในด้�นก�รออกแบบให้รองรับคว�มต้องก�ร และก�รใช้ง�นที่เปลี่ยนไป แผนง�นด้�นก�รบริก�ร 
    นิติบุคคลในที่อยู่อ�ศัยอย่�งมีคว�มปลอดภัย และมีประสิทธิภ�พ รวมถึงทบทวนเป้�หม�ยท�งก�รเงิน และสัดส่วนก�รพัฒน�โครงก�ร 
    ทบทวนกระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 
  3)  จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในก�รขับเคลื่อนองค์กรภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น นำ�ไปใช้ในก�รปรับกลยุทธ์ 
    ธุรกิจให้ส�ม�รถแข่งขันกับคู่แข่งในตล�ดได้ 
  4)  ทำ�แผนง�น และวิเคร�ะห์ “New Normal” ของอสังห�ริมทรัพย์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังสถ�นก�รณ์โควิด-19 เพื่อเป็นแนวท�ง 
    และแผนง�นในปัจจุบัน และอน�คต

 จ�กผลก�รดำ�เนินก�รข้�งต้น ทำ�ให้ในปี 2563 มีโครงก�รที่สร้�งเสร็จพร้อมส่งมอบ ยอดข�ย ยอด Backlog และผลกำ�ไร โดยมี 
 ร�ยละเอียดดังนี้

การดำาเนินงานในปี 2563
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สร้�งแล้วเสร็จ เปิดตัวโครงก�รใหม่

1. บริษัทมีโครงการที่แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบในปี 2563 ดังนี้

2.  โครงการเปิดตัวใหม่ในปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงก�รที่แล้วเสร็จในปี 2563 รวมทั้งหมด 9 โครงก�ร เป็นโครงก�รที่แล้วเสร็จในไตรม�ส 1 จำ�นวน 2 โครงก�ร ไตรม�ส 3 
จำ�นวน 3 โครงก�ร และไตรม�ส 4 จำ�นวน 4 โครงก�ร แบ่งเป็น 
 1. โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัยจำ�นวน 4 โครงก�ร ได้แก่ 
  1) ลุมพินี เพลส พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์ 2) ลุมพินี วิลล์ พัฒน�ก�ร - ศรีนครินทร์ 3) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี และ 4) ลุมพินี 
  พ�ร์ค บรมร�ชชนนี - สิรินธร มูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 5,250 ล้�นบ�ท
 2. โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยจำ�นวน 5 โครงก�ร ได้แก่
  1) ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 2) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ รังสิต คลอง ๒ เฟส 2 3) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ  
  4) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพ�นใหม่ และ 5) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดปล�ดุก - บ�งไผ่สเตชั่น เฟส 2 มูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 
  3,250 ล้�นบ�ท

ในปี 2563 บริษัทมีก�รเปิดตัวโครงก�รจำ�นวน 8 โครงก�ร มูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 8,500 ล้�น ซึ่งโครงก�รที่เปิดตัวในปี 2563 จำ�นวน 8 
โครงก�ร แบ่งเป็น 
 1. โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัยจำ�นวน 5 โครงก�ร ได้แก่ 
  1) ลุมพินี เพลส เต�ปูน อินเตอร์เชนจ์ 2) ลุมพินี ซีเล็คเต็ค จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น 3) ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตชั่น 
  4) ลุมพินี คอนโดท�วน์ เอกชัย 48 (เฟส 1) และ 5) ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 มูลค่�โครงก�รประม�ณ 5,500 ล้�นบ�ท
 2. โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยจำ�นวน 3 โครงก�ร ได้แก่ 1) ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 2) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 
  และ 3) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพ�นใหม่ มูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 3,000 ล้�นบ�ท
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1. อ�ค�รชุดพักอ�ศัย

2. บ้�นพักอ�ศัย2

  รวม

ร�ยก�ร
โครงก�ร โครงก�ร

มูลค่�
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
(ล้�นบ�ท)

ยอดข�ย
(ล้�นบ�ท)

Backlog1

(ล้�นบ�ท)
กำ�ไรในส่วนของบริษัท

บริษัทใหญ่เท่�กับ 
716.35 ล้�นบ�ท

ตารางภาพรวมผลการดำาเนินงานในปี 2563

1 ยอด Backlog บริษัทมีโปรแกรมสร้�ง Backlog ใน Inventory
2 บริษัทประสบคว�มสำ�เร็จ มียอดข�ยสูงสุดในรอบ 5 ปี
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3.  ผลการดำาเนินงานด้านการขายในปี 2563

4.  ผลกำาไรในปี 2563

จ�กภ�วะก�รแข่งขันด้�นร�ค� และปริม�ณสินค้�คงเหลือที่มีอยู่ ทำ�ให้บริษัทชะลอแผนก�รเปิดตัวโครงก�รใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 
พร้อมกับกลยุทธ์ก�รเปิดตัวโครงก�รใหม่ โดยเน้นก�รเปิดตัวบ้�นพักอ�ศัยม�กขึ้น เพื่อตอบโจทย์กับคว�มต้องก�รของผู้บริโภค โดยบริษัทประสบ
คว�มสำ�เร็จในกลยุทธ์ดังกล่�ว ทำ�ให้มียอดข�ยสูงสุดในรอบ 5 ปี

บริษัทมียอดข�ยในปี 2563 จำ�นวน 10,400 ล้�นบ�ท โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ 
 1. ร้อยละ 67 เป็นโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย มียอดข�ยรวม 7,000 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เป็นโครงก�รพร้อมอยู่ที่สร้�งแล้วเสร็จก่อน 
  ปี 2563 มียอดข�ย 4,750 ล้�นบ�ท ร้อยละ 22 เป็นโครงก�รท่ีเปิดตัวในปี 2563 มียอดข�ย 1,550 ล้�นบ�ท และโครงก�รที่เหลือ 
  ร้อยละ 10 มียอดข�ย 700 ล้�นบ�ท
 2. ร้อยละ 33 เป็นโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย มียอดข�ยรวม 3,400 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่ร้อยละ 56 เป็นโครงก�รสร้�งแล้วเสร็จก่อนปี 2563 
  มียอดข�ย 1,900 ล้�นบ�ท และร้อยละ 44 เป็นโครงก�รที่เปิดตัวในปี 2563 มียอดข�ย 1,500 ล้�นบ�ท 

 1. ม�ตรก�รลดภ�ษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้�งในอัตร�ร้อยละ 90 ของจำ�นวนภ�ษีที่คำ�นวณได้สำ�หรับก�รจัดเก็บภ�ษีของปี 2564
 2. ม�ตรก�รลดค่�ธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์จ�กร้อยละ 2 ลดเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่�ธรรมเนียมก�รจดจำ�นองจ�กร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 
  0.01 เฉพ�ะก�รโอนและจดจำ�นองในคร�วเดยีวกนั สำ�หรบัท่ีอยู่อ�ศยัใหม่ ร�ค�ไมเ่กนิ 3 ล�้นบ�ทตอ่หนว่ย ซึง่ครอบคลมุบ้�นเดีย่ว บ�้นแฝด 
  บ้�นแถว อ�ค�พ�ณิชย์ และห้องชุด ตั้งแต่วันถัดจ�กวันที่ลงประก�ศกระทรวงมห�ดไทยในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2564

แต่ถึงแม้จะมีม�ตรก�รลดภ�ษีข้�งต้นก็ต�ม ผู้ประกอบก�รยังต้องห�กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดอื่นนอกเหนือจ�กกลยุทธ์ด้�นร�ค� เพื่อช่วยให้ลูกค้�
ส�ม�รถที่จะได้รับก�รพิจ�รณ�อนุมัติสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยได้ ประกอบกับอัตร�ดอกเบี้ยมีแนวโน้มตำ่� เป็นปัจจัยท่ีมี 
ส่วนช่วยในก�รกระตุ้นกำ�ลังซื้อได้บ�งส่วน 

สำ�หรับแนวโน้มคว�มต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยในปี 2564 ยังคงเป็นตล�ดของที่อยู่อ�ศัยในระดับร�ค�ที่ผู้ซื้อส�ม�รถรับได้ (Affordable Price) เพื่อให้
สอดคล้องกับกำ�ลังซื้อที่มีอยู่ในตล�ด และตอบโจทย์กับคว�มต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยภ�ยใต้แนวคิด New Normal ทำ�ให้ทิศท�งของบริษัทในปี 2564 
ยังคงเน้นก�รเปิดตัวโครงก�รที่พักอ�ศัยในระดับร�ค�ที่จับต้องได้ ซึ่งสอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ด้�นร�ค� ยังคงเป็นกลยุทธ์ 
ที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจในปี 2564 เพื่อเร่งระบ�ยสินค้�คงเหลือ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 716.35 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 42.97 จ�กช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ 
ลดลงร้อยละ 31.16 อันเนื่องม�จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 ที่ต่อเนื่องจ�กต้นปี 2563 แต่อย่�งไรก็ต�ม ผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นเป็นผลที่ได้ม�กกว่�
เป้�หม�ยที่ได้มีก�รปรับต�มแผนที่กล่�วไว้แล้วข้�งต้น

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2564

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2564 มีแนวโน้มทรงตัวในด้�นกำ�ลังซื้อเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจ�กยังต้องเผชิญกับภ�วะเศรษฐกิจที่มีคว�มผันผวน 
คว�มไม่แน่นอน คว�มสลับซับซ้อน และคว�มคลุมเครือของภ�วะเศรษฐกิจ ที่เป็นผลม�จ�กคว�มไม่แน่นอนของสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโควิด-
19 รอบใหม่ ที่ต่อเนื่องจ�กปล�ยปี 2563 อีกทั้งสถ�บันก�รเงินยังคงเข้มงวดกับก�รปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อ�ศัยจ�กม�ตรก�ร LTV (Loan to Value) 
จ�กธน�ค�รแห่งประเทศไทย และภ�ระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงมีแนวโน้มสูง อย่�งไรก็ต�มก�รเมื่อปล�ยเดือนมกร�คม ปี 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบเรือ่งม�ตรก�รลดอตัร�ภ�ษเีพือ่กระตุน้ธรุกจิอสังห�รมิทรพัย ์2 ม�ตรก�ร  ซึง่จะเปน็ปจัจยับวกทีจ่ะมสีว่นชว่ยลดภ�ระค�่ใชจ้�่ยใหก้บัผูป้ระกอบ
ก�รอสังห�ริมทรัพย์ และส�ม�รถลดต้นทุนในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยให้กับผู้ซื้อที่มีกำ�ลังซื้อในปี 2564 ได้แก่ 
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ในแผนธุรกิจปี 2564 บริษัทยังคงจัดก�รคว�มเสี่ยงต�มสถ�นก�รณ์ที่ต่อเนื่องจ�กปี 2563 ไม่ว่�จะเป็นแพร่ระบ�ดโควิด-19 หรือสภ�วะเศรษฐกิจที่
ถดถอย อกีทัง้ยงักำ�หนดเป�้หม�ยแบง่เปน็ Base case และ Worst case เพือ่รองรบักับสถ�นก�รณต์�่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในป ี2564 โดยมรี�ยละเอยีดดงันี้

 1. ด้�นก�รเงิน : ยังคงรักษ�สภ�พคล่อง รักษ�วินัยอย่�งเคร่งครัด รักษ�อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน เพิ่มจำ�นวนเงินสดในมือ เพิ่มจำ�นวนวงเงินกู้ 
  พร้อมเบิก ควบคุมค่�ใช้จ่�ยอย่�งเข้มข้น โดยเฉพ�ะค่�ใช้จ่�ยประจำ� เช่น ค่�ใช้จ่�ยพนักง�น

 2. ด้�นกลยุทธ์ : กำ�หนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กร และพัฒน�จุดแข็งใหม่ๆ ขององค์กร 

 3. ด้�นผลิตภัณฑ์/ก่อสร้�ง : ปรับขน�ดโครงก�รให้เหม�ะสมกับสภ�วะตล�ด และคว�มต้องก�ร สำ�รวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยละเอียดก่อนก�รทำ� 

  สัญญ�ซื้อที่ดิน ขย�ยระยะเวล�ก่อสร้�ง สร้�งผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product champion เพื่อขย�ยตล�ด พัฒน�กระบวนก�รก่อสร้�ง/ลดต้นทุน 

  ก�รก่อสร้�งที่ไม่กระทบกับคุณค่�ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบ ตั้งแต่ช่วงออกแบบจนถึงก�รก่อสร้�ง พัฒน�ม�ตรฐ�นวัสดุ และก�รก่อสร้�งต�ม  

  Product Brand และต้นแบบม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ เพื่อคว�มรวดเร็ว และแม่นยำ�ในก�รว�งแผนก่อสร้�ง

 4. ด้�นก�รข�ย : เพิ่มกลุ่มเป้�หม�ยนักลงทุน เร่งยอดข�ย ขย�ยระยะเวล�ผ่อนด�วน์ เพิ่มเครื่องมือด้�นสินเชื่อร�ยย่อย เพิ่มเครื่องมือในก�ร 

  แก้ปัญห�ท�งด้�นเครดิตให้กับลูกค้� เร่งระบ�ยสินค้�พร้อมอยู่ เปิดตัวโครงก�รใหม่ โดยปรับต�มสภ�วะโดยรวมเพื่อลดคว�มเสี่ยง

 5. ด้�นร�ยได้ : รักษ�ร�ยได้ของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ของอ�ค�รชุดพักอ�ศัยให้ไม่ตำ่�กว่�ปี 2563 ส่วนบ้�นพักอ�ศัยเติบโตประม�ณร้อยละ  

  10 เพ่ิมร�ยไดเ้ช�่โดยกำ�หนดอัตร�เตบิโตประม�ณรอ้ยละ 30 สร�้งร�ยไดจ้�กง�นบรหิ�รง�นกอ่สร�้ง บรหิ�รง�นชมุชน รกัษ�คว�มปลอดภยั  

  ง�นทำ�คว�มสะอ�ด ง�นที่ปรึกษ� ทั้งโครงก�รในเครือ ขย�ยง�นภ�ยนอกโครงก�ร และเพิ่มร�ยได้จ�กธุรกิจอื่นๆ 

 6. ด�้นอืน่ๆ : พฒัน�ทกัษะท�งด�้น Digital เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น/กระบวนก�รภ�ยใน ทัง้ก�รสือ่ส�ร ก�รทำ�ก�รตล�ด ก�รบรกิ�ร 

  ลูกค้� พัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะหล�กหล�ย (Multi-Skill) 
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ผลการดำาเนินงานโดยละเอียดในปี 2563

บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2561 เท่�กับ 1,367.27 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.10 ของร�ยได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนเท่�กับ 
304.95 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.71 จ�กปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 0.93 บ�ทต่อหุ้น ปัจจัยหลักม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้จ�กก�ร
ข�ยอสังห�ริมทรัพย์

บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2562 เท่�กับ 1,256.04 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.51 ของร�ยได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิลดลงจ�กปีก่อนเท่�กับ 
111.23 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 8.14 จ�กปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 0.86 บ�ทต่อหุ้น ปัจจัยหลักม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้จ�กก�รข�ย
อสังห�ริมทรัพย์

บริษัทมีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2563 เท่�กับ 716.35 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.61 ของร�ยได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิลดลงจ�กปีก่อนเท่�กับ 539.69 
ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 42.97 จ�กปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 0.49 บ�ทต่อหุ้น ปัจจัยหลักม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้จ�กก�รข�ย
อสังห�ริมทรัพย์ หรือลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 31.16

1. กำ�ไรสุทธิ

ร�ยได้รวม

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท)

11,301.89

1,373.13

1,367.27

12.10

0.93

10,040.40

1,260.06

1,256.04

12.51

0.86

7,457.73

717.76

716.35

9.61

0.49

17.06

29.65

28.71

1.10

29.17

(11.16)

(8.23)

(8.14)

3.39

(7.53)

(25.72)

(43.04)

(42.97)

(23.18)

(43.02)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561 2562 2563
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ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวม 11,301.89 ล้�นบ�ท โดยสัดส่วนร้อยละ 90.14 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ย โดยแบ่งร�ยได้ต�มประเภท
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น ร�ยได้จ�กก�รข�ยโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย จำ�นวน 8,611.70 ล้�นบ�ท โดยเป็นร�ยได้จ�กโครงก�รแล้วเสร็จในปี 2561 
จำ�นวน 8 โครงก�ร คิดเป็นมูลค่�ก�รรับรู้ร�ยได้ 4,859.93 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2560 จำ�นวน 3,751.77 ล้�นบ�ท 
สำ�หรับร�ยได้จ�กโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย จำ�นวน 1,575.55 ล้�นบ�ท เป็นร�ยได้จ�กโครงก�รที่แล้วเสร็จในปี 2561 จำ�นวน 3 โครงก�ร คิดเป็นมูลค่�
ก�รรับรู้ร�ยได้ 754.44 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2560 จำ�นวน 821.11 ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมเพิ่มขึ้น 1,646.75 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.05 จ�กปี 2560 อันเนื่องม�จ�กกลยุทธ์ Year 
of Shift และ Year of Change

ในส่วนของธุรกิจให้เช่�และบริก�รมีร�ยได้ในปี 2561 จำ�นวน 132.19 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2560 จำ�นวน 23.74 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 21.89 ม�จ�กร�ยได้ค่�เช่�พื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รชุดพักอ�ศัย ศูนย์ก�รค้�ชุมชนขน�ดเล็ก และสัญญ�เช่�ระยะย�ว อีกทั้งมีร�ยได้ 
ค่�เช่�จ�กโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) ม�เพิ่มเติมอีกด้วย

สำ�หรับร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รมีร�ยได้จำ�นวน 932.81 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 148.18 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.89 จ�กก�ร
ให้บริก�รเพิ่มขึ้นต�มจำ�นวนโครงก�รที่บริษัทสร้�งเสร็จในแต่ละปี และจ�กโครงก�รภ�ยนอกต�มนโยบ�ยก�รขย�ยฐ�นร�ยได้ท�งด้�นก�รบริก�ร

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวม 10,040.40 ล้�นบ�ท โดยสัดส่วนร้อยละ 86.82 เป็นร�ยได้จ�กก�รข�ย โดยแบ่งร�ยได้ต�มประเภท
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น ร�ยได้จ�กก�รข�ยโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย จำ�นวน 6,181.65 ล้�นบ�ท โดยเป็นร�ยได้จ�กโครงก�รแล้วเสร็จในปี 2562 
จำ�นวน 6 โครงก�ร คิดเป็นมูลค่�ก�รรับรู้ร�ยได้ 3,037.68 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2561 จำ�นวน 3,143.97 ล้�นบ�ท 
สำ�หรับร�ยได้จ�กโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย จำ�นวน 2,535.65 ล้�นบ�ท เป็นร�ยได้จ�กโครงก�รที่แล้วเสร็จในปี 2562 จำ�นวน 2 โครงก�ร คิดเป็นมูลค่�
ก�รรับรู้ร�ยได้ 58.76 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2561 จำ�นวน 2,476.89 ล้�นบ�ท

หม�ยเหต1ุ : ร�ยได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ร�ยรับจ�กค่�ธรรมเนียมต่�งๆ อันเกิดจ�กก�รเปลี่ยนมือ เปลี่ยนร�ยละเอียด หรือผิดสัญญ�จ�กก�รข�ย 

    โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน ร�ยได้ส่วนสนับสนุนท่ีเรียกเก็บจ�กบริษัทร่วม ร�ยได้ค่�บริห�รก่อนก�รก่อสร้�งท่ีเรียกเก็บจ�ก 

    บริษัทร่วม ร�ยได้บริก�รส�ธ�รณะ ร�ยได้จ�กเคลมประกันภัย และร�ยได้เบ็ดเตล็ด

โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย1

 สัดส่วน (ร้อยละ)

โครงก�รบ้�นพักอ�ศัย

 สัดส่วน (ร้อยละ)

รวม ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

รวม ร�ยได้หลัก

ร�ยได้อื่นๆ

ร�ยได้รวมทั้งหมด

2. ร�ยได้รวม

8,614.54

84.56

1,572.70

15.44

10,187.25

132.19

932.81

11,252.25

49.64

11,301.89

6,181.64

70.91

2,535.66

29.09

8,717.30

173.02

1,063.80

9,954.12

86.28

10,040.40

4,283.28

71.37

1,717.99

28.63

6,001.26

225.19

1,136.38

7,362.83

94.91

7,457.73

76.22

13.92

90.14

1.17

8.25

99.56

0.44

100.00

61.57

25.25

86.82

1.72

10.60

99.14

0.86

100.00

57.43

23.04

80.47

3.02

15.24

98.73

1.27

100.00

ประเภทของร�ยได้

ร้อยละร้อยละร้อยละล้�นบ�ท ล้�นบ�ท ล้�นบ�ท

2561 2562 2563
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สำ�หรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมลดลง 1,261.49 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 11.16 จ�กปี 2561 บริษัทกำ�หนดเป้�ขย�ยในกลุ่ม
บ้�นพักอ�ศัยเพิ่มขึ้น และจ�กก�รจัดประเภทร�ยก�รต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 15 กำ�หนดให้นำ�ส่วนลดจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ยม�
หักออกจ�กยอดข�ย เป็นเงิน 64.65 ล้�นบ�ท

ในส่วนของธุรกิจให้เช่�และบริก�รมีร�ยได้ในปี 2562 จำ�นวน 173.02 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 จำ�นวน 40.83 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
30.89 ม�จ�กร�ยได้ค่�เช่�พื้นที่อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รชุดพักอ�ศัย ศูนย์ก�รค้�ชุมชนขน�ดเล็ก และสัญญ�เช่�ระยะย�ว อีกทั้งมีก�รขย�ยร�ยได้
เช่�ตั้งแต่ปล�ยปี 2561 ทำ�ให้ในปี 2562 มีร�ยได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นประม�ณ 3 เท่�จ�กปี 2561 ได้แก่ โครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3)

สำ�หรับร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รมีร�ยได้จำ�นวน 1,063.80 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 130.99 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.04 จ�กก�ร
ให้บริก�รเพิ่มขึ้นต�มจำ�นวนโครงก�รที่บริษัทสร้�งเสร็จในแต่ละปี และจ�กโครงก�รภ�ยนอกต�มนโยบ�ยก�รขย�ยฐ�นร�ยได้ท�งด้�นก�รบริก�ร

สำ�หรับปี 2563 มีร�ยได้รวมลดลงจ�กปีก่อน 2,582.67 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 25.72 โดยภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2563 แบ่งเป็นต�ม
ประเภทธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

2. ธุรกิจให้เช่�

3. ธุรกิจบริก�ร

 ร�ยไดจ้�กธุรกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัยส์งูกว�่เป�้เลก็นอ้ย แบง่เปน็ร้อย 70 สว่นใหญเ่ปน็ก�รรบัรูร้�ยไดจ้�กอ�ค�รชดุพกัอ�ศยั ซึง่สงูกว�่เป�้หม�ย 
 ม�จ�กก�รข�ย และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมอยู่ และร้อยละ 30 เป็นก�รรับรู้ร�ยได้จ�กบ้�นพักอ�ศัย ซึ่งตำ่�กว่�เป้�หม�ย มีร�ยละเอียดดังนี้

  1) ร�ยได้จ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัยลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 1,898.36 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 30.71 
  2) ร�ยได้จ�กบ้�นพักอ�ศัยลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 817.67 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 32.25

 ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�สูงกว่�เป้�หม�ย จ�กแคมเปญนักลงทุน และเพิ่มร�ยได้ประจำ�จ�กแปลงห้องชุดเพื่อข�ยเป็นห้องชุดเพื่อเช่� โดยกำ�หนด 
 กลยุทธ์รุกตล�ดเช่�ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นม� ทำ�ให้ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 30.15 
 ส่วนใหญ่เป็นโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่�ตัว

 ร�ยได้ธุรกิจบริก�รสูงกว่�เป้�หม�ยเล็กน้อย โดยมีก�รขย�ยร�ยได้บริห�รโครงก�รภ�ยนอก ทำ�ให้ร�ยได้จ�กธุรกิจบริก�รเพ่ิมข้ึนจ�ก 1,063.80 ล้�นบ�ท 
 เป็น 1,136.38 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82

3. ร�ยได้จ�กก�รข�ย และต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนข�ยต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

10,187.25

7,059.97

69.30

30.70

8,717.30

5,954.24

68.30

31.70

6,001.26

4,283.93

71.38

28.62

16.83

13.16

(2.25)

2.25

(14.43)

(15.66)

(1.00)

1.00

(31.16)

(28.05)

3.08

(3.08)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท
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ปี 2561 ต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์เท่�กับ 7,059.97 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.30 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งอัตร�ต้นทุน
ข�ยอสังห�ริมทรัพย์ของปี 2561 ลดลงจ�กปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.25 อันเป็นผลจ�กกลยุทธ์ Year of Shift และ Year of Change

ป ี2562 ตน้ทนุข�ยอสังห�รมิทรัพยเ์ท�่กบั 5,954.24 ล�้นบ�ท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 68.30 ของร�ยไดจ้�กก�รข�ยอสงัห�รมิทรพัย ์ซึง่อตัร�ต้นทนุข�ย
อสังห�ริมทรัพย์ของปี 2562 ลดลงจ�กปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.97 เป็นผลต่อเนื่องจ�กกลยุทธ์ Year of Change และเป็นปีแห่ง Year of Excellence

ปี 2563 กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ยลดลงจ�กปี 2562 ร้อยละ 3.08 เนื่องจ�กสภ�วะเศรษฐกิจในปี 2563 เป็นช่วงเวล�ของก�รระบ�ดของโควิด-19 ส่ง
ผลกระทบวงกว้�งไปทั่วโลก อีกทั้งกิจกรรมท�งเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่หยุดชะงัก ส่งผลต่อก�รตัดสินใจซื้อสินค้�อย่�งเช่นอสังห�ริมทรัพย์ 
บริษัทได้มีก�รทำ�แคมเปญส่งเสริมก�รข�ยเพิ่มขึ้น โดยมีก�รปรับลดอัตร�กำ�ไรขั้นต้น และนำ�กลยุทธ์ด้�นร�ค� ก�รให้ส่วนลดเงินสดกับลูกค้� เพื่อ
เร่งระบ�ยสินค�้คงเหลอืทีอ่ยู่ในมอื เพื่อกระตุน้ยอดข�ย และก�รโอนกรรมสทิธิ ์จงึทำ�ให้อัตร�ตน้ทนุอสงัห�รมิทรพัย์เมือ่เทยีบกบัร�ยได้จ�กก�รข�ย
เพิ่มขึ้น และยังรักษ�กำ�ไรขั้นต้นต�มแผนที่ว�งไว้

ปี 2561 ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�รเท่�กับ 91.26 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.04 ของร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร เนื่องจ�ก 
ถ้�พิจ�รณ�ในส่วนของร�ยได้แล้ว พบว่�มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนจ�กปี 2560 จำ�นวน 23.74 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.89 เนื่องจ�กมีร�ยได้
จ�กก�รเช่�ที่และสัญญ�เช่�ระยะย�ว (สิทธิก�รเช่�) ที่เพ่ิมม�กขึ้น สัดส่วนของต้นทุนเช่�ก็เพิ่มสูงขึ้นต�ม โดยเพิ่มจ�กปี 2560 จำ�นวน 15.63 
ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.67 เกิดจ�กค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�ร ค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�ภ�ษีโรงเรือน ค่�รักษ�คว�มปลอดภัย 
และค่�โฆษณ�ประช�สัมพันธ์โครงก�ร

ป ี2562 ตน้ทนุจ�กธรุกจิใหเ้ช�่และบรกิ�รเท�่กบั 108.97 ล�้นบ�ท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 62.98 ของร�ยไดจ้�กธรุกจิใหเ้ช�่และบรกิ�ร เนือ่งจ�กมรี�ยได ้
เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 จำ�นวน 40.83 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.89 เนื่องจ�กกลยุทธ์รุกตล�ด เพื่อให้มีร�ยได้ประจำ�เพิ่มขึ้น สัดส่วนของต้นทุน
เช่�ก็เพิ่มขึ้นต�ม แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่�ก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้เช่�และบริก�ร โดยเพิ่มจ�กปี 2561 จำ�นวน 17.71 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.41 เกิดจ�กค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�ร ค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�รักษ�คว�มปลอดภัย และ ค่�โฆษณ�ประช�สัมพันธ์โครงก�ร

ปี 2563 กำ�ไรข้ันต้นของธุรกิจให้เช่�และบริก�รเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 ร้อยละ 4.98 เกิดจ�กบริษัทมีร�ยได้ให้เช่�และบริก�รเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 
ทีม่�กกว่�ก�รเพ่ิมขึน้ของตน้ทุนให้เช�่ รวมถงึบริษทักำ�หนดกลยทุธร์กุตล�ดเช�่ตัง้แตป่ ี2561 ทำ�ใหร้�ยไดจ้�กธุรกจินีเ้พิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 30.15 ส่วนใหญ่เป็นโครงก�รให้เช่�จ�กโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (อ�ค�ร F1-8) โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่�ตัว ส่วนต้นทุน
ของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 21.65 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.87 เกิดจ�กต้นทุนดำ�เนินง�นที่เพิ่มขึ้น

4. ร�ยได้ และต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ต้นทุนต่อร�ยได้เช่�และบริก�ร (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

132.19

91.26

69.04

30.96

173.02

108.97

62.98

37.02

225.19

130.62

58.00

42.00

21.89

20.67

(0.70)

0.70

30.89

19.41

(6.06)

6.06

30.15

19.87

(4.98)

4.98

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ปี 2561 ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร เท่�กับ 622.16 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.70 ของร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร 
ในก�รบริห�รจัดก�รต้นทุนทำ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยมีอัตร�ต้นทุนต่อร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กปี 2560 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.32

ปี 2562 ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รเพ่ิมขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 68.36 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.99 เนื่องจ�กบริษัทย่อยมี 
ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น โดยเฉพ�ะในกลุ่มของพนักง�นบริก�รชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนต�มจำ�นวนนิติบุคคลอ�ค�รชุดท่ีรับบริห�รและให้บริก�ร 
ทีม่�กขึน้แตถ่งึอย�่งไรกต็�ม บรษิทัยอ่ยยงัส�ม�รถบรหิ�รอตัร�ตน้ทนุตอ่ร�ยไดไ้ดเ้ปน็อย�่งด ีเนือ่งจ�กมกี�รขย�ยฐ�นร�ยไดไ้ปบรหิ�รโครงก�รภ�ยนอก 
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ทำ�ให้มีอัตร�ต้นทุนต่อร�ยได้ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 64.91 ซึ่งตำ่�ลงจ�กในปี 2561 อยู่ร้อยละ 1.79

ปี 2563 กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รลดลงจ�กปี 2562 เล็กน้อย เพียงร้อยละ 0.53 เกิดจ�กร�ยได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่�ก�รเพิ่มขึ้น 
ของต้นทุนบริห�ร ร�ยได้ค่�บริห�รส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจ�กก�รขย�ยก�รบริห�รชุมชนเพิ่มข้ึนจำ�นวน 19 โครงก�ร หรือร้อยละ 74 เป็นโครงก�ร
ภ�ยนอก มกี�รรบัทำ�คว�มสะอ�ดของธรุกจิวิส�หกจิเพือ่สงัคมเพิม่ขึน้ 20 โครงก�ร สว่นตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญเ่ปน็ร�ยก�รตน้ทนุด�้น Outsource 
ต้นทุนง�นซ่อมห้องชุด แต่มีบ�งส่วนลดค่� Outsource ส่วนของบริห�รง�นก่อสร้�ง และเพิ่มขึ้นในส่วนปรับค่�แรงขั้นตำ่�ร้อยละ 2 ทำ�ให้ภ�พรวม 
กำ�ไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย

5. ร�ยได้ และต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

6. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 

ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

ต้นทุนต่อร�ยได้รับจ้�งบริห�รจัดก�ร (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

ค่�ใช้จ่�ยข�ยและบริห�รต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

932.81

622.16

66.70

33.30

780.72

892.56

1,673.28

14.81

1,063.80

690.52

64.91

35.09

670.12

933.86

1,603.98

15.98

1,136.38

743.61

65.44

34.56

371.99

815.04

1,187.03

15.92

18.89

19.45

0.32

(0.32)

36.70

12.94

22.91

0.71

14.04

10.99

(1.79)

1.79

(14.17)

4.63

(4.14)

1.17

6.82

7.69

0.53

(0.53)

(44.49)

(12.72)

(26.00)

(0.06)

ร�ยก�ร

ร�ยก�ร

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รคิดเท่�กับ 1,673.28 ล้�นบ�ท ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน เท่�กับ 311.85 ล้�นบ�ท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.91 มีส�เหตุม�จ�ก
 1. ค�่ใชจ้�่ยในก�รข�ยเพิม่ขึน้ 209.6 ล�้นบ�ท หรอืรอ้ยละ 36.70 ปจัจยัหลกัม�จ�กก�รเพิม่ขึน้ของค�่ธรรมเนยีมโอน และค�่ภ�ษธีรุกิจเฉพ�ะที ่
  61.85 ล้�นบ�ท เป็นไปต�มร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่�ใช้จ่�ยส่งเสริมก�รข�ย และ ค่�โฆษณ� เพิ่มขึ้น 21.57 
  ล้�นบ�ท ค่�น�ยหน้�สำ�หรับก�รข�ยโครงก�รลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน และค่�พัฒน�แบรนด์เพิ่มขึ้น 112.46 ล้�นบ�ท
 2. ค�่ใชจ้�่ยในก�รบรหิ�รเพิม่ขึน้จำ�นวน 102.25 ล�้นบ�ทหรอืรอ้ยละ 12.94 เปน็ผลม�จ�กค�่ใชจ้�่ยบคุคล�กร ในสว่นของค�่ใชจ้�่ยดำ�เนนิง�น 
  ลดลงจ�กค่�ใช้จ่�ยเงินกองทุน และค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�งที่ลดลง เนื่องจ�กส�ม�รถระบ�ยสินค้�คงเหลือได้ม�กขึ้น

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รคิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้รวมเท่�กับร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 1.19 
แต่ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร ปี 2562 จำ�นวน 1,603.98 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 69.3 ล้�นบ�ท ส�เหตุม�จ�ก
 1. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยลดลง 110.60 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 14.16 เกิดจ�กก�รจัดประเภทค่�ส่งเสริมก�รข�ย 64.65 ล้�นบ�ท 
  ไปหักกับร�ยได้จ�กก�รข�ยต�มที่ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 15 กำ�หนดไว้ ประกอบกับรัฐบ�ลมีม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ 
  เพือ่เรง่ก�รโอนกรรมสทิธิแ์ละสง่มอบใหแ้กล่กูค�้ โดยม�ตรก�รลดค�่ธรรมเนยีมก�รโอนกรรมสทิธิล์งคงเหลอืรอ้ยละ 0.01 ตัง้แต ่2 พฤศจกิ�ยน  
  2562 สิ้นสุด 24 ธันว�คม 2563
 2. ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รเพิ่มขึ้นจำ�นวน 41.30 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 เป็นผลม�จ�กค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร  ในส่วนของก�รปรับอัตร� 
  ชดเชยผลประโยชน์พนักง�นต�มกฎหม�ย และอัตร�ก�รคิดลดที่ตำ่�ลงจ�กปีก่อนอย่�งเป็นนัยสำ�คัญ ทำ�ให้มีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น จำ�นวน 55 
  ล้�นบ�ท ก�รปรับเงินเดือนประจำ�ปีและก�รจ้�งง�น Outsource จำ�นวน 16 ล้�นบ�ท

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 416.95 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 26 ส�เหตุม�จ�ก
 1. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 298.13 หรือลดลงร้อยละ 44.49 เกิดจ�ก
   1.1 แผนปรบัลดค�่ใชจ้�่ยท�งก�รตล�ด และค�่ใชจ้�่ยข�ย ไดแ้ก ่ค�่สง่เสรมิก�รข�ย ค�่โฆษณ� และค�่น�ยหน�้ลดลงจำ�นวน 178.75 หรอืลดลง 
     ร้อยละ 61.91
   1.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนกรรมสิทธิ์ลดลงจำ�นวน 110.58 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 32.23 เกิดจ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ และรับรู้ร�ยได้ 
     จ�กก�รข�ยลดลงจ�กป ี2562 แตย่งัมมี�ตรก�รลดค�่ธรรมเนยีมก�รโอนกรรมสทิธิล์งคงเหลอืรอ้ยละ 0.01 ตัง้แต ่2 พฤศจกิ�ยน 2562 
     สิ้นสุด 24 ธันว�คม 2563 
 2. ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 118.82 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 12.72 เกิดจ�กบริษัทได้จัดทำ�แผนลดค่�ใช้จ่�ย 
  ก�รดำ�เนินง�น ด้วยก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในทุกส่วนของก�รดำ�เนินง�น ปรับลดค่�ใช้จ่�ยสวัสดิก�รบ�งส่วนท่ีไม่กระทบโดยตรงกับร�ยได้ 
  ของพนักง�น เพื่อปรับเข้�กับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19
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ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร หม�ยถึง ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริห�ร ผู้จัดก�รและผู้บริห�รสี่ร�ยแรกรองจ�กผู้จัดก�รลงม� และผู้บริห�รในระดับเทียบเท่�
ร�ยที่สี่ทุกร�ย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่�ที่ปรึกษ� โบนัส ค่�ตอบแทนพิเศษ ค่�นำ้�มัน ค่�โทรศัพท์

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่�ตอบแทนผู้บริห�รเท่�กับ 93.36 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้น 13.22 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.50 ส�เหตุเกิดจ�กก�รแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูงเพิ่มขึ้น

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่�ตอบแทนผู้บริห�รเท่�กับ 78.26 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของร�ยได้รวม ลดลง 15.10 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.17 ส�เหตุเกิดจ�กอัตร�ก�รจ่�ยโบนัสผู้บริห�ร และจำ�นวนผู้บริห�รระดับสูงลดลง

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่�ตอบแทนผู้บริห�รเท่�กับ 65.80 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 ของร�ยได้รวม ลดลง 12.46 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.92 ส�เหตุเกิดจ�กอัตร�ก�รจ่�ยโบนัสผู้บริห�ร และจำ�นวนผู้บริห�รระดับสูงลดลง

เป็นค่�ตอบแทนกรรมก�รร�ยเดือนของกรรมก�รบริษัท และค่�ตอบแทนของกรรมก�รชุดย่อย โดยในส่วนค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�รบริษัท 
จะเป็นค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 12 คนในปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมค่�บำ�เหน็จกรรมก�ร โดยพิจ�รณ�จัดสรร และกำ�หนดให้มีอัตร�
ก�รเพิ่มขึ้น หรือลดลง เท่�กับอัตร�ก�รเพิ่มขึ้น หรือลดลงของเงินปันผลจ่�ยผู้ถือหุ้น โดยยังไม่รวมถึงค่�ตอบแทน หรือสวัสดิก�รที่กรรมก�รได้รับ
ในฐ�นะพนักง�น หรือลูกจ้�งบริษัท และก�รจัดสรรเงินดังกล่�วให้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่�
จะมีก�รเปลี่ยนแปลง

8 . ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ค�ตอบแทนกรรมก�รต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

16.43

0.15

13.09

0.13

6.25

0.08

2.62

(0.02)

(20.33)

(0.02)

(52.25)

(0.05)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

7. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

93.36

0.83

78.26

0.78

65.80

0.88

16.50

-

(16.17)

(0.05)

(15.92)

0.10

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 2.74 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของร�ยได้รวม เพิ่มข้ึน 0.01 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.37 เนื่องจ�กบริษัทได้ขย�ยก�รลงทุนเพิ่มขึ้น

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 4.32 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของร�ยได้รวม เพิ่มข้ึน 1.58 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.66  เนื่องจ�กมีเงินกู้บ�งส่วนนำ�ไปใช้บริห�รโครงก�รของบริษัทในเครือ

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 97.54 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 23 เท่� เนื่องจ�กปี 2563 เกิดก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 
ทำ�ใหต้อ้งเพิม่สภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิ โดยเพิม่เงนิสดในมอืทีเ่หม�ะสม เพิม่จำ�นวนวงเงนิกูพ้รอ้มเบกิจ�กสถ�บนัก�รเงนิต�่งๆ  เปดิวงเงนิรปูแบบใหม ่
มีผลให้ต้นทุนดอกเบี้ยจ่�ยในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปี 2561 เท่�กับ 369.50 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้น 69.48 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.16 เป็นผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2561 เท่�กับ
ปี 2560 คือร้อยละ 20

ค�่ใชจ้�่ยภ�ษีเงนิไดส้ำ�หรับปี 2562 เท�่กบั 320.62 ล�้นบ�ท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 3.19 ของร�ยไดร้วม ลดลง 48.88 ล�้นบ�ทจ�กปก่ีอน หรอืลดลงคิด
เปน็รอ้ยละ 13.23 เปน็ผลม�จ�กก�รลดลงของร�ยไดข้องบรษัิทและบรษิทัยอ่ย โดยอตัร�ภ�ษเีงนิไดน้ติบิคุคลของป ี2562 เท่�กบัป ี2561 คอืรอ้ยละ 20

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปี 2563 เท่�กับ 217.40 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของร�ยได้รวม ลดลง 103.22 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน หรือลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 32.19 เป็นผลม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจำ�นวน 2,591.29 หรือลดลงร้อยละ 26.03 โดยอัตร�
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2563 เท่�กับปี 2562 คือร้อยละ 20

9 . ต้นทุนท�งก�รเงิน

10. ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

ต้นทุนท�งก�รเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงินต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

2.74

0.02

369.50

3.27

4.32

0.04

320.62

3.19

97.54

1.31

217.40

2.92

0.37

(0.01)

23.16

0.16

57.66

0.02

(13.23)

(0.08)

2,157.87

1.27

(32.19)

(0.27) 

ร�ยก�ร

ร�ยก�ร

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท
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1. สินทรัพย์

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินลงทุนชั่วคร�ว

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�  

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

ค่�คว�มนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สิทธิก�รเช่�

สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     รวมสินทรัพย์

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

-

201.65

-

143.29

194.31

3,464.65

21,250.21

501.30

-

326.16

69.00

9,614.33

9,429.68

19,940.48

68.32

21.68

648.74

1,928.09

285.96

32.76

11.51

-

194.16

-

152.39

189.26

3,532.87

23,473.35

916.70

-

357.04

124.75

8,074.95

9,090.76

18,564.19

60.51

-

1,004.44

3,099.67

291.27

32.76

8.92

194.16

-

21.27

185.78

155.76

5,054.55

23,618.74

8.77

(68.87)

(9.45)

(60.46)

(19.41)

39.84

(0.97)

100.00

(13.26)

1.13

29.51

2.21

-

(12.29)

-

5.34

-

5.41

(2.04)

13.73

1.16

29.29

(100.00)

(18.80)

102.94

4.02

22.70

12.12

177.05

(12.08)

(31.21)

18.66

10.85

-

(33.66)

-

(3.71)

-

6.35

(2.60)

1.97

10.46

82.86

-

9.47

80.80

(16.01)

(3.59)

(6.90)

(11.43)

(100.00)

54.83

60.76

1.86

-

(22.50)

100.00

(100.00)

100.00

21.91

(17.70)

43.07

0.62

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 21,250.21 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 243.48 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 จ�กสิ้นป ี
2560 โดยมสีนิค�้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,189.28 ล�้นบ�ท อสงัห�รมิทรพัยเ์พือ่ก�รลงทนุเพิม่ขึน้ 370.23 ล�้นบ�ท สว่นทีด่นิและตน้ทนุโครงก�รระหว�่ง
ก่อสร้�งลดลง 2,226.05 ล้�นบ�ท ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นลดลง 41.94 ล้�นบ�ท และเงินให้กู้ยืมกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 51.99 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 23,473.35 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,223.14 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.46 จ�กสิ้นป ี
2561 โดยมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เพิ่มขึ้น 113.58 ล้�นบ�ท ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง เพิ่มขึ้น 371.17 ล้�นบ�ท 
สินค้�คงเหลือที่เพิ่มขึ้น 1,744.77 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กมีโครงก�รที่สร้�งเสร็จในปี 2562 จำ�นวน 8 โครงก�ร และอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
เพิ่มขึ้น 303.21 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กขย�ยฐ�นก�รเช่� หลักๆ คือ โครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) ที่ดินและต้นทุนโครงก�ร 
รอก�รพัฒน�ลดลง 294.36 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กมีก�รนำ� Land Bank โครงก�ร ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ม�พัฒน�ต่อ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�ก 23,473.35 ล้�นบ�ท เป็น 23,618.74 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.62 
ส�เหตุเกิดจ�ก
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ร�ยก�รท่ีลดลง
 1. โครงก�รระหว่�งพัฒน�ลดลง 1,539.38 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 16.01 จ�ก 9,614.33 ล้�นบ�ท เป็น 8,074.95 ล้�นบ�ท เกิดจ�ก 
  มีโครงก�รแล้วเสร็จในปี 2563 จำ�นวน 9 โครงก�ร เป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย 4 โครงก�ร และบ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร
 2. เงินลงทุนระยะย�วอ่ืนลดลงท้ังจำ�นวน เน่ืองจ�กมีก�รข�ยกองทุนรวมแล้วในไตรม�ส 2 ปี 2563

ร�ยก�รท่ีเพ่ิมข้ึน
 1. เงินสดเพ่ิมข้ึนจ�กปี 2562 จำ�นวน 415.40 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.86 เกิดจ�กก�รสำ�รองสภ�พคล่อง เพ่ือเผชิญสภ�วะวิกฤติ
 2. จ่�ยค่�มัดจำ�ท่ีดินเพ่ือพัฒน�โครงก�รเพ่ิมในอน�คต 2 แปลง ได้แก่ ท่ีดินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 22 และของบริษัทย่อย 
  ท่ีดินบริเวณล�ดพร้�ว 101 แยก 56
 3. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1,521.68 ล้�นบ�ท จ�ก 3,532.87 ล้�นบ�ท เป็น 5,054.55 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.07 
  เกิดจ�ก
   1) ท่ีดินสำ�หรับพัฒน�โครงก�รในอน�คต 2 แปลง ได้แก่โครงก�รลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตช่ัน และโครงก�รลุมพินี ท�วน์วิลล์ 
      ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ
   2) อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุนเพ่ิมข้ึน 1,171.58 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.76 เพ่ือขย�ยตล�ดเช่� ได้แก่ โครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป 
      รังสิต - คลอง 1 อ�ค�ร F7-8 และโครงก�รแคมเปญนักลงทุน ได้แก่ โครงก�รลุมพินี พ�ร์ค พหล 32 โครงก�รลุมพินี เพลส 
      พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์ และโครงก�รลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิส�ร - สะพ�นคว�ย ในขณะเดียวกันได้มีก�รจำ�หน่�ยโครงก�ร 
      Mini mall 1 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รบริเวณน�เกลือ - วงศ์อม�ตย์

 1. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
  ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 387.72 ล้�นบ�ท  501.30 ล้�นบ�ท 
  และ 916.70 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 2. เงินลงทุนชั่วคร�ว  
  เงนิลงทนุชัว่คร�ว หม�ยถงึ เงนิลงทนุในตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดยสถ�บนัก�รเงนิทีม่อี�ยคุงเหลอืเกนิกว�่ 3 เดอืน หรอืทีมี่วนัทีถ่งึกำ�หนดภ�ยใน 
  3 เดือน แต่มีคว�มตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม ซึ่งแสดงด้วยร�ค�ทุน

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัท ลุมพินี โปรเจค แมนเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในตั๋วแลกเงินธน�ค�ร ICBC จำ�นวน  
  30.10 ล้�นบ�ท และ จำ�นวน 4 ล้�นบ�ท ระยะเวล� 123 วัน และ 116 วัน อัตร�ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.40 และ ร้อยละ 1.45

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  และ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทไม่มีก�รลงทุนในตั๋วแลกเงินธน�ค�ร

 3. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  ลูกหนี้ก�รค้�แสดงถึงจำ�นวนเงินที่ลูกค้�จะต้องชำ�ระสำ�หรับก�รข�ยสินค้� และก�รให้บริก�รต�มปกติของธุรกิจ  
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 401.67 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 
  41.94 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 9.45 ลดลงจ�กค่�ตอบแทนก�รข�ยจ่�ยล่วงหน้� ซึ่งบริษัทมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจึงถือเป็นร�ยจ่�ย 
  ของรอบบัญชี
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 326.16 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 
  75.51 ล�้นบ�ท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.8 ม�จ�กค�่น�ยหน�้จ�่ยลว่งหน�้ลดลง 126.55 ล�้นบ�ท จ�กก�รรบัรูร้�ยไดข้องโครงก�ร ลมุพนิ ีสวีท 
  เพชรบุรี - มักกะสัน เพิ่มขึ้นม�จ�กเงินจ่�ยล่วงหน้�ผู้รับเหม� 26.69 ล้�นบ�ท เงินทดรองจ่�ย 12.89 ล้�นบ�ท และร�ยได้ค้�งรับ 13.26 
  ล้�นบ�ท
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ก 326.16 ล้�นบ�ท เป็น 357.04 ล้�นบ�ท 
  เพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 30.88 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 เกิดจ�กมีก�รจ่�ยค่�มัดจำ�ที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รเพิ่มในอน�คต 
  2 แปลง ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 22 และของบริษัทย่อย ที่ดินบริเวณล�ดพร้�ว 101 แยก 56 มีก�รจ่�ยทดรองจ่�ย 
  เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น รวมถึงลูกหนี้ค้�งรับที่เกิดจ�กธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
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 4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม)  
  จำ�นวน 34 ล้�นบ�ท โดยออกเป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงิน อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม)  
  จำ�นวน 64 ล้�นบ�ท และ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด จำ�นวน 5 ล้�นบ�ท โดยออกเป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงิน อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 
  จ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 55.75 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ 80.80 ได้แก่ เงินให้กู้ยืมบริษัท กมล� ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง จำ�กัด (บริษัทร่วม) จ�ก 64 ล้�นบ�ท เป็น 70.75 ล้�นบ�ท และ บริษัท ดลศิริ 
  ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด จ�ก 5 ล้�นบ�ท เป็น 54 ล้�นบ�ท โดยออกเป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงิน อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี จ่�ยคืนเมื่อทวงถ�ม

 5. ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 9,243.16 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 
  จำ�นวน 2,226.05 ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ 19.41 เน่ืองจ�กมีก�รส่งมอบโครงก�รในปี 2561 จำ�นวน 9 โครงก�ร และมีก�รซ้ือที่ดิน 
  เพือ่พัฒน�เพิม่ในป ี2561 จำ�นวน  6 โครงก�ร ไดแ้ก ่ 1) โครงก�รลมุพนิ ีวลิล ์สขุสวสัดิ ์- พระร�ม 2  2) โครงก�รลมุพนีิ ซเีลค็เตด็ สทุธิส�ร - สะพ�นคว�ย 
  3) โครงก�รลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น (2) 4) ลุมพินี พ�ร์ค บรมร�ชชนนี - สิรินธร 5) ลุมพินี มิกซ์ นร�ธิว�ส - รัชด� 
  6) ลุมพินี วิลล์ พัฒน�ก�ร - ศรีนครินทร์ และรอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอีก 1 แปลง ที่ดินแถวเต�ปูน
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 9,614.33 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 
  จำ�นวน 371.17 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 เนื่องจ�กมีก�รส่งมอบโครงก�รปี 2562 จำ�นวน 8 โครงก�ร และมีก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน� 
  เพิ่มในปี 2562 จำ�นวน 7 โครงก�ร ได้แก่ 1) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี 2) ลุมพินี เพลส เต�ปูน อินเตอร์เชนจ์ 3) ลุมพินี วิลล์ 
  แจ้งวัฒนะ 10 4) ลุมพินี เอกชัย ซอย 48 5) จรัญสนิทวงศ์ ซอย 65 6) บ้�น 365 เมืองทอง 7) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง -สุวรรณภูมิ  
  และพัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยอีก 1 โครงก�ร จ�ก Land Bank โครงก�รบ้�นลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์
  ณ วนัที ่31 ธันว�คม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีทีด่นิและตน้ทนุโครงก�รระหว�่งกอ่สร�้งลดลง 1,539.38 ล�้นบ�ท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.01 
  จ�ก 9,614.33 ล้�นบ�ท เป็น 8,074.95 ล้�นบ�ท เกิดจ�กมีโครงก�รแล้วเสร็จในปี 2563 จำ�นวน 9 โครงก�ร แบ่งเป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย  
  4 โครงก�ร และบ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร

 6. สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้�คงเหลือ จำ�นวน 7,684.91 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 2,189.28 
  ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.84 เนื่องจ�กมีโครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จในช่วงปล�ยปี จำ�นวน 2 โครงก�ร
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินค้�คงเหลือ จำ�นวน 9,429.68 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 1,744.77 ล้�นบ�ท 
  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.70 จ�กโครงก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จในไตรม�ส 1 และปล�ยปี จำ�นวน 8 โครงก�ร
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้�คงเหลือลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 338.92 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.59 
  จ�ก 9,429.68 ล้�นบ�ท เป็น 9,090.76 ล้�นบ�ท เกิดจ�กมีโครงก�รแล้วเสร็จในปี 2563 จำ�นวน 9 โครงก�ร เป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย 
  4 โครงก�ร และบ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร

 7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร แสดงไว้โดยวิธีร�ค�ทุน (Cost Method) หักด้วยค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) 
  และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�รเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
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	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2561	บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมเีงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม	จำานวน		24.66	ลา้นบาท	ไดม้กีารรว่มทนุจดัตัง้	บรษิทั	กมลา	ซเีนยีร	์ลฟิวิง่ 
	 	 จำากัด	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	25	ของทุนที่จดทะเบียน	วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2562	บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงินลงทุนในบรษัิทรว่ม	จำานวน	68.32	ลา้นบาท	ได้มกีารรว่มทุนจดัต้ัง	บรษัิท	กมลา	ซเีนยีร	์ลฟิวิง่ 
	 	 จำากดั	โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ	25	ของทุนทีจ่ดทะเบยีน	วตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนาและบรหิารโครงการพักอาศยัสำาหรับผูส้งูอาย	ุและบริษทั	ดลศริิ 
	 	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จำากัด	 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	49.99	ของทุนที่จดทะเบียน	 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการให้เช่า	 และบริหารโครงการ 
	 	 อสังหาริมทรัพย์

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากปี	2562	จำานวน	7.81	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	11.43 
	 	 จาก	68.32	ล้านบาท	เป็น	60.51	ล้านบาท	เกิดจากผลการดำาเนินของบริษัทร่วมทั้ง	2	บริษัทที่ลดลง

 8. เงินลงทุนระยะย�วอื่น
	 	 ณ	สิน้ปี	2561	และ	ปี	2562	บรษัิทและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทนุระยะยาวอืน่	จำานวน	24.66	ลา้นบาท	และ	21.68	ลา้นบาท	สว่นป	ี2563	ไดม้กีารขาย 
	 	 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	-	แอล	เอช	ทั้งจำานวนแล้ว	และได้จัดประเภทเงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์	จำานวน	2	ล้านบาทไปเป็นสินทรัพย์ 
	 	 ไมห่มนุเวียนอืน่	เนือ่งจากเงนิลงทนุดังกลา่วเปน็การลงเพือ่การกศุล	โดยสถาบนัไทยพฒันจ์ะนำาผลตอบแทนจากเงนิลงทนุดงักลา่วไปใชเ้พ่ือ 
	 	 การกุศล	และจะจ่ายคืนเงินต้นจำานวน	2	ล้านบาทภายใน	5	ปี	หลังจากวันที่ลงทุนในปี	2562

1	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	รักษาความปลอดภัย	แอลเอสเอส	โซลูชั่นส์	จำากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	100.-
2	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	ลุมพินี	วิสดอม	แอนด์	โซลูชั่น	จำากัด	ในสัดส่วนร้อย	100.-

บริษัทย่อย

บริษัท	พรสันติ	จำากัด

บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ต้ี	มาเนจเมนท์	จำากัด1

บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด2

บริษัท	แอล	พี	ซี	วิสาหกิจเพ่ือสังคม	จำากัด

	 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

25.00

49.99

25.00

50.00

75.00

632.60

18.95

49.37

68.32

68.32

11.10

49.41

60.51

60.51

(5.71)

(0.63)

(6.34)

(6.34)

25.00

49.99

25.00

50.00

75.00

598.44

(7.85)

0.04

(7.81)

(7.81)

บริษัทร่วม

บริษัท	กมลา	ซีเนียร์	ลิฟว่ิง	จำากัด

บริษัท	ดลศิริ	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด

	 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ร้อยละ
ของการถือหุ้น

ราคาวิธีส่วนได้เสีย
(ล้านบาท)

รายการ ราคาทุน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม

- ไม่มีร�ยก�ร -
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 9. ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� จำ�นวน 943.10 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 
  จำ�นวน 10.52 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.13 เนื่องจ�กในปี 2561 บริษัทได้โอนที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งด้�นหน้� 
  โครงก�รลุมพินี ซีวิว ชะอำ� ม�เป็นที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอพัฒน�

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� จำ�นวน 648.74 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 
  294.36 ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ 31.21 เนื่องจ�กในปี 2562 บริษัทได้มีก�รพัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยจ�ก Land Bank ได้แก่ โครงก�ร 
  ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ ไปเป็นที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน และต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�เพิ่มขึ้น 355.70 ล้�นบ�ท จ�ก 648.74 ล้�นบ�ท 
  เปน็ 1,004.44 เกดิจ�กทีดิ่นสำ�หรบัพฒัน�โครงก�รในอน�คต 2 แปลง ไดแ้ก ่โครงก�รลมุพิน ีเพลส แจง้วฒันะ - ป�กเกรด็ สเตชัน่ และโครงก�ร 
  ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

 10. อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน จำ�นวน 1,624.88 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 
  370.23 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.51 เกิดจ�ก ในปี 2561 บริษัทมีก�รโอนโครงก�รลุมพินีท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) อ�ค�ร 
  F1 - F3 ไปเป็นอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน จำ�นวน 1,928.09 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 
  303.21 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66 เกิดจ�ก ในปี 2562 บริษัทมีก�รขย�ยฐ�นก�รเช่�ของโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 
  (เฟส 3) อ�ค�ร F4 - F6 เพิ่มขึ้น

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 1,171.58 ล้�นบ�ท 
  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.76 จ�ก 1,928.09 ล�้นบ�ท เปน็ 3,099.67 ล�้นบ�ท เกดิจ�กก�รขย�ยตล�ดเช�่เพ่ิมขึน้ ไดแ้ก ่โครงก�รลมุพนิ ีท�วนช์ปิ 
  รงัสติ - คลอง 1 อ�ค�ร F7-F8 และโครงก�รแคมเปญนกัลงทนุ ไดแ้ก ่โครงก�รลมุพนิ ีพ�รค์ พหล 32 โครงก�รลมุพนิ ีเพลส พระร�ม 3 - รเิวอร์ไรน ์
  และโครงก�รลมุพนิ ีซเีลค็เตค็ สทุธสิ�ร - สะพ�นคว�ย ในขณะเดยีวกนัไดมี้ก�รจำ�หน�่ยโครงก�ร Mini mall 1 โครงก�ร ไดแ้ก ่โครงก�รบรเิวณ 
  น�เกลือ - วงศ์อม�ตย์

 11. ที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ จำ�นวน 257.97 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 5.59 ล้�นบ�ท 
  หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.21 จ�กป ี2560 และในป ี2561 มกี�รข�ยรถยนตท์ี่ใชใ้นกจิก�ร 8 คนั และซือ้รถยนตเ์พือ่ใชท้ดแทนของเดมิ จำ�นวน 8 คนั 
  มูลค่�หักกลบกันแล้วมีผลให้มูลค่�รถยนต์เพิ่มขึ้น จ�กปีก่อน 12.34 ล้�นบ�ท ส่วนที่ลดลงเกิดจ�กค่�เสื่อมร�ค�ประจำ�ปี เมื่อสุทธิกันแล้ว 
  ที่ดินอ�ค�รและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.59 ล้�นบ�ท

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ จำ�นวน 285.96 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 27.99 ล้�นบ�ท 
  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 จ�กปี 2561 ม�จ�กบริษัทซื้อทรัพย์สินในห้องชุดที่เพื่อปล่อยเช่�ของโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1  
  เฟส 3 อ�ค�ร F4 - F6 มีก�รข�ยรถยนต์ 4 คัน และซื้อรถยนต์ 8 คัน เพื่อทดแทนคันเดิม

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพียง 5.31 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 จ�ก  
  285.96 ล�้นบ�ท เปน็ 291.27 ล�้นบ�ท ส�เหตหุลกัเกดิจ�กก�รจดัประเภทสนิทรพัยบ์�งสว่นทีเ่ข�้เงือ่นไขม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 
  ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่�ไปไว้ที่สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ มีก�รตกแต่งห้องชุดเพื่อปล่อยเช่�ของโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1  
  (เฟส 3) อ�ค�ร F7-8 และมีก�รข�ยรถยนต์จำ�นวน 1 คัน
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 12. ค่�คว�มนิยม
  เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2560 บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ทำ�ก�รเข้�ซื้อกิจก�รของบริษัท ลุมพินี วิสดอม  
  แอนด ์โซลชูัน่ จำ�กดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 โดยบรษิทัดงักล�่วดำ�เนนิธุรกจิท่ีปรกึษ�และบรหิ�รง�นกอ่สร�้ง ท้ังนีเ้พือ่เปน็ก�รขย�ยฐ�นธรุกจิ  
  โดยบริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ได้ชำ�ระเงินค่�ซื้อกิจก�รจำ�นวน 40 ล้�นบ�ท โดยมีร�ค�ซื้อสูงกว่�มูลค่�ยุติธรรม 
  ร�ยบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันซื้อ จำ�นวน 32.76 ล้�นบ�ท  แสดงไว้เป็นค่�คว�มนิยมในงบก�รเงินรวม 

  บริษัทบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม� 
  ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไร หรือข�ดทุนทันที 
  บริษัทจะทำ�ก�รประเมินมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละร�ยก�ร ห�กมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืน 
  ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี บริษัทจะรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไร หรือข�ดทุน 
  และบริษัทไม่ส�ม�รถกลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

 13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สนิทรพัย์ไมมี่ตวัตนแสดงมูลค�่ต�มร�ค�ทุนหักค�่ตดัจำ�หน�่ยสะสม และค�่เผือ่ก�รดอ้ยค�่ (ถ�้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ ค�่ตดัจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์
  ไมม่ตีวัตนคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงต�มอ�ยกุ�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ ซึง่ร�ยก�รดงักล�่วเปน็ร�ยก�รคอมพวิเตอร์ 
  ซอฟท์แวร์ จำ�นวนปีที่ใช้คือ 5 ปี

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 17.35 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 2.43 ล้�นบ�ท หรือลดลง 
  ร้อยละ 12.29 จ�กปี 2560 เพิ่มขึ้นจ�กซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ง�น และลดลงจ�กค่�เสื่อมร�ค�

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 11.51 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 5.84 ล้�นบ�ท หรือลดลง 
  ร้อยละ 33.66 จ�กปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�กซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ง�น และลดลงจ�กค่�เสื่อมร�ค�

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 2.59 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 22.50 
  จ�ก 11.51 ล้�นบ�ท เป็น 8.92 ล้�นบ�ท มีก�รลงทุนระหว่�งงวด และมีก�รลดลงจ�กค่�เสื่อมร�ค�

 14. สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สิทธิก�รเช่�/สิทธิก�รเช่�
บริษัททำ�สัญญ�เช่�ที่ดินกับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ (ผู้ให้เช่�) เพื่อก่อสร้�งอ�ค�รพักอ�ศัยให้เช่� เป็นระยะเวล� 30 ปี 
นบัจ�กวนัทีก่�รกอ่สร�้งอ�ค�รและสิง่ปลกูสร�้งเสรจ็สมบรูณห์รอืไม่เกนิ 2 ป ีแลว้แตเ่หตกุ�รณ์ใดจะเกดิขึน้กอ่น และผูใ้หเ้ช�่ไดส้ง่มอบ 
ที่ดินให้กับบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2558 โดยบริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญ�เช่�ได้อีกสองคร�วๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งคว�มประสงค์ที่จะ
ต่อสัญญ�เช่�ให้ผู้ให้เช่�ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยในปีที่ 25 และปีที่ 55 รวมท้ังลงน�มในสัญญ�ต่ออ�ยุหรือสัญญ�เช่�ใหม่ใน 
ปีที่ 28 และปีที่ 58 ซึ่งทั้ง 2 ฝ่�ยต้องจ้�งผู้ประเมินอิสระฝ่�ยละ 1 ร�ย เพื่อประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์ที่เช่�ต�มร�ค�ตล�ด (Market 
Value) และมูลค่�ค่�เช่�ที่เหม�ะสม โดยบริษัทได้ชำ�ระค่�เช่�ทั้งจำ�นวนในวันทำ�สัญญ�เช่�แล้ว โดยบริษัทถือเป็นเงินมัดจำ�ค่�สิทธิก�ร
เช่�ทั้งจำ�นวน ทั้งน้ีเมื่อสัญญ�เช่�ส้ินสุดลงและไม่มีก�รต่ออ�ยุสัญญ�เช่�ข้�งต้น กรรมสิทธิ์ในอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งจะตกเป็นของ 
ผู้ให้เช่�ทันทีโดยปร�ศจ�กภ�ระติดพันใดๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัทได้ทำ�ก�รก่อสร้�งอ�ค�รพักอ�ศัยที่ บริษัททำ�สัญญ�เช่�ท่ีดินกับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์แล้วเสร็จ
พร้อมให้เช่�ช่วงโดยมีระยะเวล�เช่� 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดที่สัญญ�เช่�ช่วงวันที่ 22 ธันว�คม 2589 บริษัทตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์สิทธิก�ร
ใช้ - สิทธิก�รเช่�ด้วยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ก�รเช่�ที่ระบุในสัญญ�เช่� จำ�นวน 30 ปี

   1. 
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สินทรัพย์สิทธิก�รใช้เพ่ิมขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 21.27 ล้�นบ�ท (งบเฉพ�ะกิจก�รเพิ่มข้ึน 82.70 ล้�นบ�ท) เนื่องจ�กจัดทำ�ต�ม
ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่� (TFRS 16) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2563 เป็นต้นไป ได้กำ�หนด
หลักก�รสำ�หรับก�รรับรู้ร�ยก�ร ก�รวัดมูลค่� ก�รนำ�เสนอ และก�รเปิดเผยข้อมูลของสัญญ�เช่� โดยบริษัทและบริษัทย่อยเข้� 
ทำ�สัญญ�เช่�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�อ�ค�รสำ�นักง�น ก�รเช่�ย�นพ�หนะ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สิทธิก�รใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล 
โดยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหลังหักค่�เสื่อมร�ค� และค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) และปรับปรุงด้วยก�รวัดมูลค่�ของหนี้สินต�มสัญญ�
เช่�ใหม่ (ถ้�มี) ร�ค�ทุนดังกล่�วประกอบด้วยจำ�นวนเงินของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�จ�กก�รวัดมูลค่�เริ่มแรก ต้นทุนท�งตรงที่เกิดขึ้น 
และก�รจ่�ยชำ�ระต�มสัญญ�เช่�ใดๆ ที่จ่�ยชำ�ระ ณ วันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล หรือก่อนวันที่สัญญ�เริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจต�มสัญญ�เช่�
ที่ได้รับ ค่�เสื่อมร�ค�ของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุของสัญญ�เช่� หรืออ�ยุก�ร 
ให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะตำ่�กว่�

1 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจะไม่มีก�รจัดประเภทสิทธิก�รเช่�จ่�ยล่วงหน้�ที่ครบกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี ไว้ที่ลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

   2. 

198.27

18.33

(7.47)

209.13

(7.47)

201.65

209.13

-

(7.47)

201.66

(7.49)

194.16

201.66

-

(7.49)

194.16

-

194.16

1. สิทธิก�รเช่� ต้นงวด

2. บวก สิทธิก�รเช่�ระหว่�งงวด

3. หัก ตัดจำ�หน่�ยระหว่�งปี

4. สิทธิก�รเช่�ก่อนจัดประเภท 1 ปี

5. หัก จัดประเภทสิทธิก�รเช่�จ่�ยล่วงหน้�ท่ีครบกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี1

6. สิทธิก�รเช่� ณ ส้ินงวด

ร�ยก�ร

66.59

2.21

41.10

109.91

3.33

1.67

20.37

25.38

84.53

63.27

21.27

66.59

2.25

38.30

106.15

3.33

0.97

19.14

23.44

82.70

-

82.70

ร�ค�ทุน

     อ�ค�ร

     เคร่ืองใช้สำ�นักง�น

     ย�นพ�หนะ

รวมร�ค�ทุน

ค่�เส่ือมร�ค�สะสม

     อ�ค�ร

     เคร่ืองใช้สำ�นักง�น

     ย�นพ�หนะ

รวมค่�ค่�เส่ือมร�ค�สะสม

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้หลังหักค่�เส่ือมร�ค�สะสม

หัก ร�ยก�รระหว่�งกัน

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สุทธิ 

ร�ยก�รต�ม TFRS 16 (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป)

งบก�รเงิน (ล้�นบ�ท)

รวม เฉพ�ะบริษัท
ปี 2563
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ณ 31 ธันว�คม

ปี 2561
ล้�นบ�ท

ปี 2562
ล้�นบ�ท

ปี 2563
ล้�นบ�ท

-

77.73

54.82

8.21

0.45

2.08

143.29

-

78.43

65.27

8.02

0.67

-

152.39

29.90

78.37

70.83

5.94

0.74

-

185.78

1. ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ต�มเกณฑ์ภ�ษี

2. ค่�เผ่ือก�รปรับลดมูลค่�ของสินทรัพย์

3. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

4. ประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ย

5. สัญญ�เช่�ก�รเงิน

6. อ่ืนๆ

 รวมทรัพย์สินภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

ร�ยก�ร

 15. สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี
  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 กำ�หนดให้บริษัทต้องคำ�นวณและรับรู้ยอดของภ�ษีเงินได้ท่ีเกิดจ�กคว�มแตกต่�งของกำ�ไรท�งบัญชีกับท�ง 
  ภ�ษีอ�กรไว้ในงบก�รเงินด้วย

  ณ วันที ่31 ธนัว�คม 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยภ์�ษีเงนิได้รอตดับญัชี จำ�นวน 143.29 ล�้นบ�ท เพิม่ข้ึนเปน็จำ�นวน  7.35 ล�้นบ�ท 
  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 จ�กปี 2560 โดยทรัพย์สินภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 143.29 ล้�นบ�ท

  ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2562 บรษิทัและบริษัทยอ่ย มสีนิทรพัยภ์�ษเีงินไดร้อตดับญัช ีจำ�นวน 152.39 ล�้นบ�ท เพิม่ขึน้เปน็จำ�นวน  9.09 ล�้นบ�ท 
  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 จ�กปี 2561 โดยทรัพย์สินภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 152.39 ล้�นบ�ท 

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 33.39 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
  ร้อยละ 21.91 จ�ก 152.39 ล้�นบ�ท เป็น 185.78 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รรับรู้ร�ยได้อสังห�ริมทรัพย์ต�มเกณฑ์ภ�ษีในส่วนของก�ร 
  ข�ยแคมเปญนักลงทุน และก�รสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นที่เพิ่มขึ้น

 16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ย เงินประกันส�ธ�รณูปโภค เงินฝ�กธน�ค�รติดภ�ระคำ้�ประกัน และลูกหนี้อื่นๆ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 194.31 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 4.05 ล้�นบ�ท 
  หรือลดลงร้อยละ 2.04 ม�จ�กเงินประกันก�รใช้ไฟฟ้�และเงินประกันอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3.25 ล้�นบ�ท เงินฝ�กธน�ค�รติดภ�ระคำ้�ประกันลดลง 
  จำ�นวน 20.11 ล้�นบ�ท เงินกองทุนลดลงต�มสินค้�คงเหลือท่ีลดลงจำ�นวน 3.64 ล้�นบ�ท เงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอ�ค�รชุด ลดลง 
  2.46 ล้�นบ�ท และเครดิตภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ยพิ่มขึ้นจ�กเครดิตภ�ษีของปี 2561 ที่ใช้ไม่หมด 19.01 ล้�นบ�ท เมื่อสุทธิกันแล้ว สินทรัพย์ 
  ไม่หมุนเวียนลดลงจำ�นวน 4.05 ล้�นบ�ท

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 189.26 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 5.05 ล้�นบ�ท  
  หรือลดลงร้อยละ 2.60 ม�จ�กในปี 2562 บริษัทได้รับคืนภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ย 2.35 ล้�นบ�ท ได้รับเงินกองทุนคืนจ�กสินค้�คงเหลือที่ข�ยได้ 
  ระหว่�งปีจำ�นวน 2 ล้�นบ�ท และได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอ�ค�รชุด 0.7 ล้�นบ�ท

  ณ วันที ่31 ธนัว�คม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 33.50 ล�้นบ�ท หรอืลดลงรอ้ยละ 17.70 
  จ�ก 189.26 ล้�นบ�ท เป็น 155.76 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กบริษัทได้รับคืนภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ยของบริษัทย่อยจำ�นวน 16.03 ล้�นบ�ท
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2. หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น

หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี

เงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

 ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย

     รวมหนี้สินหมุนเวียน

ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�สิทธิก�รเช่�

เงินกู้ยืมระยะย�ว

หุ้นกู้

หนี้สินจ�กสัญญ�ข�ยทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้�ข�ยคืน

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

     รวมหนี้สิน

2,629.16

2,289.54

-

616.92

152.71

5,688.32

281.77

9.16

1,980.00

-

-

15.23

274.36

66.73

2,627.25

8,315.57

3,468.42

1,844.87

-

7.21

123.80

5,444.31

271.30

-

4,148.00

-

-

17.38

363.17

70.09

4,869.94

10,314.25

4,601.28

1,266.63

1,980.00

6.61

92.18

7,946.70

260.86

-

2,168.00

925.24

10.82

-

403.15

82.06

3,850.13

11,796.83

(35.46)

28.60

-

56.06

69.21

(10.28)

(1.31)

(73.57)

22.98

-

-

71.90

8.68

8.42

16.61

(3.23)

31.92

(19.42)

-

(98.83)

(18.93)

(4.29)

(3.72)

(100.00)

109.49

-

-

14.12

32.37

5.04

85.36

24.04

32.66

(31.34)

100.00

(8.32)

(25.54)

45.96

(3.85)

-

(47.73)

100.00

100.00

(100.00)

11.01

17.08

(20.94)

14.37

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำ�นวน 8,315.57 ล้�นบ�ท ลดลงจ�ก ณ สิ้นปี 2560 จำ�นวน 277.35 ล้�นบ�ท 
หรือลดลงร้อยละ 3.23 โดยในระหว่�งปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมลดลง จำ�นวน 878.69  ล้�นบ�ท เนื่องจ�กปี 2561 บริษัทมีส่งมอบโครงก�รระหว่�ง
ก่อสร้�งม�กกว่�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำ�นวน 10,314.25 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�ก ณ สิ้นปี 2561 จำ�นวน 1,998.68 ล้�นบ�ท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.04 โดยในระหว่�งปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 839.26  ล้�นบ�ท และก�รออกหุ้นกู้เพิ่ม 2,168 ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก
ปี 2562 บริษัทมีโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง และสินค้�คงเหลือสร้�งเสร็จปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนจ�กปี 2562 จำ�นวน 1,482.58 ล้�นบ�ท จ�ก 10,314.25 ล้�นบ�ท 
เป็น 11,796.83 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.37 โดยมีส�เหตุหลักคือเป็นก�รกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงินเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมขึ้น 
2,050.93 ล้�นบ�ท จ�ก 7,641.02 ล้�นบ�ท เป็น 9,691.95 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.84 ทำ�ให้บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
และอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

ณ 31 ธันว�คม

ปี 2561
(เท่�)

ปี 2562
(เท่�)

ปี 2563
(เท่�)

0.64 : 1

0.41 : 1

0.78 : 1

0.58 : 1

1.00 : 1

0.82 : 1

อัตร�ส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนหน้ีสินรวมท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร�ยก�ร
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 1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเป็นจำ�นวน 2,629.16 ล้�นบ�ท 
  ลดลงจ�กปีก่อน จำ�นวน 1,444.80 ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ 35.46 เป็นก�รกู้ยืมเพื่อนำ�เงินม�ลงทุนในโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเป็นจำ�นวน 3,468.42 ล้�นบ�ท 
  เพ่ิมขึน้จ�กปกีอ่น จำ�นวน 839.26 ล�้นบ�ทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.92 โดยในระหว�่งป ี2562 มกี�รเบกิและคนืเพือ่ลงทนุในโครงก�รระหว่�ง 
  ก่อสร้�ง

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�นบันก�รเงินเพิ่มขึ้น 1,132.86 ล้�นบ�ท 
  หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 32.66 จ�ก 3,468.42 ล�้นบ�ท เปน็ 4,601.28 ล�้นบ�ท โดยในระหว�่งปมีกี�รเบกิ คนืเงนิกูเ้พือ่ลงทนุในโครงก�รระหว่�ง 
  ก่อสร้�ง และใช้ในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ

 3. เงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
  ณ สิน้ป ี2561 ป ี2562 และป ี2563 บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมเีงนิกูย้มืและหนีส้นิต�มสัญญ�เช�่ก�รเงนิท่ีถงึกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ป ีเปน็จำ�นวน 
  616.92 ล้�นบ�ท 7.21 ล้�นบ�ท และ 6.61 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ได้แก่เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน และหนี้สินจ�กสัญญ�เช่�ก�รเงิน 
  (รถยนต์ และ เครื่องถ่�ยเอกส�ร) ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี

 2. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นเป็นจำ�นวน 2,289.53 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 
  จำ�นวน 509.15 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.60 เนื่องจ�กเจ้�หนี้ก�รค้�เพิ่มขึ้น 229.94 ล้�นบ�ท เงินผ่อนชำ�ระค่�งวดจ�กลูกค้�เพิ่มขึ้น 
  จำ�นวน 179.08 ล้�นบ�ท และเงินทดรองรับลูกค้�ที่รอส่งให้นิติบุคคลอ�ค�รชุดช่วงสิ้นปี

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นเป็นจำ�นวน 1,844.87 ล้�นบ�ทลดลงจ�กปีก่อน 
  จำ�นวน 444.63 ล้�นบ�ทหรือลดลงร้อยละ 19.42 ประกอบด้วยเจ้�หนี้ก�รค้� เพิ่มข้ึน 250.23 ล้�นบ�ท เงินรับล่วงหน้�จ�กก�รข�ย 
  อสังห�ริมทรัพย์ลดลงจำ�นวน 676.63 ล้�นบ�ท เพร�ะก�รโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงสิ้นปี

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัท และบริษัทย่อยมีเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 578.24 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 31.34 
  จ�ก 1,844.87 ล้�นบ�ท เป็น 1,266.63 ล้�นบ�ท ส�เหตุม�จ�กในปี 2563 มีก�รจ่�ยชำ�ระเจ้�หนี้ค่�ก่อสร้�งม�กกว่�ปี 2562 จำ�นวน 
  258.75 ล้�นบ�ท เงินรับล่วงหน้�ค่�ผ่อนด�วน์ของลูกค้�ลดลง เนื่องจ�กมีก�รโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 ทำ�ให้เงินรับล่วงหน้�ดังกล่�วลดลง 
  251.65 ล้�นบ�ท และเจ้�หนี้อื่นๆ ลดลงจ�กปีก่อนอีก 93.11 ล้�นบ�ท ภ�พรวมจึงทำ�ให้เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นลดลง

 5. ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�สิทธิก�รเช่�
  ในป ี2559 บรษิทัไดท้ำ�สญัญ�อ�ค�รพกัอ�ศัยทีบ่รษัิททำ�สญัญ�เช่�ท่ีดนิกบัสำ�นกัง�นทรพัยส์นิสว่นพระมห�กษตัรยิ ์แลว้เสรจ็พรอ้มใหเ้ช�่ชว่ง 
  โดยมีระยะเวล�เช่� 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญ�เช่�ช่วงวันที่ 22 ธันว�คม 2589 
  บรษิทัและบรษัิทยอ่ยมรี�ยไดร้บัลว่งหน�้ค�่เช�่ ณ สิน้ป ี2561 ป ี2562 และปี 2563 เปน็จำ�นวน 281.77 ล�้นบ�ท 271.30 ล�้นบ�ท และ 260.86 
  ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ เกิดจ�กเงินรับล่วงหน้�จ�กก�รทำ�สัญญ�เช่�ระยะเวล� 30 ปี ทยอยตัดรับรู้ร�ยได้ค่�เช่�ของโครงก�รลุมพินี เพลส 
  พระร�ม 4 - รัชด�ภิเษก

 4. ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย
  บริษัทและบริษัทย่อยมีภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เป็นจำ�นวน 152.71 ล้�นบ�ท 123.80 ล้�นบ�ท 
  และ 92.18 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้เป็นไปต�มสัดส่วนของร�ยได้ในแต่ละปี
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สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

 หน่วย : ล้�นบ�ท

295.71

6.89

(10.39)

292.21

(10.44)

281.77

292.21

-

(10.44)

281.77

(10.47)

271.30

281.77

-

(10.47)

271.30

(10.44)

260.86

ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่�

บวก รับชำ�ระเพ่ิมในระหว่�งปี

หัก รับรู้เป็นร�ยได้ค่�เช่�ในระหว่�งปี

ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่�ก่อนหักรับรู้ร�ยได้ภ�ยใน 1 ปี

หัก ร�ยได้รับล่วงหน้�ท่ีจะรับรู้เป็นร�ยได้ภ�ยใน 1 ปี

รวมร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่�สุทธิ

ร�ยก�ร

 6. เงินกู้ยืมระยะย�ว
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะย�ว เป็นจำ�นวน 9.16 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 25.50 ล้�นบ�ท 
  หรือลดลงร้อยละ 73.57

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะย�ว เนื่องจ�กนโยบ�ยท�งก�รเงินใช้หุ้นกู้ม�กขึ้น

 7. หุ้นกู้
  บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัเกีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�รโครงสร�้งท�งก�รเงนิอย�่งมปีระสทิธิภ�พ มคีว�มยดืหยุน่ตอ่สภ�วะท่ีผนัผวน และรกัษ�ตน้ทนุ 
  ท�งก�รเงนิใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หม�ะสมกบัก�รดำ�เนนิธรุกิจตอ่ไปในอน�คต รวมถงึยงัดำ�เนนินโยบ�ยก�รเงินอย�่งระมดัระวงั รดักมุ มเีสถยีรภ�พ  
  และมีสภ�พคล่องท�งก�รเงินที่เพียงพอ และสร้�งคว�มมั่นใจในผลประกอบก�รขององค์กร

  ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ระยะย�วจำ�นวน 1,980 ล้�นบ�ท 4,148 ล้�นบ�ท  และ 2,168 ล้�นบ�ท  
  เพ่ือชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน และก�รออกหุ้นกู้เป็นแนวท�งท่ีช่วยให้บริษัทลดต้นทุนท�งก�รเงินได้ หุ้นกู้เป็นชนิดระบุ 
  ชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในปี 2563 ได้มีก�รจัดประเภทหุ้นกู้บ�งส่วนเป็นหุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
  ภ�ยในหนึ่งปี จำ�นวน 1,980 ล้�นบ�ท

 8. หนี้สินจ�กสัญญ�ข�ยทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้�ข�ยคืน
  ในป ี2563 บรษิทัไดท้ำ�สญัญ�กบัลกูค�้หล�ยร�ย โดยรบัเงนิต�มร�ค�ข�ย และโอนกรรมสทิธิห์อ้งชดุใหล้กูค�้ โดยตกลงว�่บรษิทัยงัใช้ประโยชน ์
  จ�กห้องชุด โดยก�รให้เช่� หรือห�ประโยชน์อื่นใดเป็นเวล� 36 เดือน นับแต่วันโอนกรรมสิทธ์ิ โดยบริษัทจะชำ�ระค่�ตอบแทนจ�กก�ร 
  ใช้ประโยชน์ห้องชุดให้แก่ลูกค้�ตลอดเวล� 36 เดือน นอกจ�กนี้สัญญ�ดังกล่�วยังได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ลูกค้� มีสิทธิ์ข�ยคืนห้องชุดหลังจ�ก 
  เดือนที่ 36 ต�มร�ค�ซ้ือคืนที่ระบุไว้ในสัญญ� ซ่ึงเท่�กับร�ค�โอนข�ยให้กับลูกค้�ครั้งแรก ห�กลูกค้�มีคว�มประสงค์ท่ีจะข�ยคืนต้องแจ้ง 
  ให้บริษัททร�บตั้งแต่เดือนที่ 25 และยินยอมให้บริษัทดำ�เนินก�รข�ยห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นต่อไป
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 9. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�/หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน
  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่� (TFRS 16) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2563 เป็นต้นไป ได้กำ�หนด 
  หลักก�รสำ�หรับก�รรับรู้ร�ยก�ร ก�รวัดมูลค่� ก�รนำ�เสนอ โดยส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ที่กล่�วถึงในม�ตรฐ�นชุดดังกล่�ว ณ วันที่ 
  สัญญ�เช่�เริ่มมีผล บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ด้วยมูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่� คิดลดด้วย 
  อัตร�ดอกเบี้ยต�มนัยของสัญญ�เช่� หรืออัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจ�กวันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล มูลค่�ต�มบัญชี 
  ของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�จะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจ�กหนี้สินต�มสัญญ�เช่� และลดลง โดยสะท้อนก�รจ่�ยชำ�ระต�มสัญญ�เช่�ที่จ่�ย 
  ชำ�ระแล้ว นอกจ�กน้ี มูลค่�ต�มบัญชีของหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�จะถูกวัดมูลค่�ใหม่ เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลง หรือประเมินสัญญ�เช่�ใหม่ 
  ส่วนสัญญ�เช่�ระยะส้ัน และสัญญ�เช่�ซ่ึงสินทรัพย์อ้�งอิงมีมูลค่�ตำ่� จำ�นวนเงินท่ีต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�ท่ีมีอ�ยุสัญญ�เช่� 12 เดือน 
  หรอืนอ้ยกว�่นบัตัง้แตว่นัทีส่ญัญ�เช�่เริม่มผีล หรอืสญัญ�เช่�ซึง่สนิทรพัยอ์�้งองิมมีลูค�่ตำ�่ จะถกูรบัรูเ้ปน็ค�่ใช้จ�่ยต�มวธีิเสน้ตรงตลอดอ�ย ุ
  สัญญ�เช่�

  ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน เป็นจำ�นวน 15.23 ล้�นบ�ท 17.38 ล้�นบ�ท  
  และ 10.82 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ได้แก่หนี้สินจ�กสัญญ�เช่�ก�รเงิน (รถยนต์ และ เครื่องถ่�ยเอกส�ร) ส่วนที่สุทธิจ�กหนี้สินจ�กสัญญ�เช่� 
  ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี

 10. ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น
  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัใหม้ผีลประโยชนข์องพนกัง�น หลงัก�รเลกิจ�้งเพือ่จ�่ยใหแ้กพ่นกัง�นเปน็ไปต�มกฎหม�ยแรงง�นไทย มลูค�่ปัจจบัุน 
  ของหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น ได้ถูกรับรู้ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 
  ต�มสมมติฐ�นท�งสถิติที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รคำ�นวณ ซึ่งเป็นไปต�มอัตร�คิดลด อัตร�ก�รต�ย อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น 
  อัตร�ก�รปรับเงินเดือน และตัวแปรอื่น เป็นต้น

  ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นภ�ยหลังก�รเลิกจ้�ง เป็นจำ�นวน  
  274.36 ล้�นบ�ท 363.17 ล้�นบ�ท และ 403.15 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 11. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจำ�ค่�เช่� และบริก�ร เงินค้ำ�ประกันคว�มเสียห�ย และเงินมัดจำ�อื่น

  ณ สิ้นปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นจำ�นวน 66.73 ล้�นบ�ท 70.09 ล้�นบ�ท 
  และ 82.06 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ
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3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น

หุ้นทุนซื้อคืน

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืน

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก�รถือหุ้น

 ในบริษัทย่อย

กำ�ไรสะสม

     จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย

     จัดสรรแล้ว - สำ�รองหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

     ยังไม่จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่นของส่วนทุน-กำ�ไร (ข�ดทุน)

 วัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,475.70

(37.68)

441.81

39.06

15.46

148.00

37.68

10,777.17

3.73

12,900.93

33.71

12,934.64

1,475.70

(142.11)

441.81

39.06

10.19

148.00

142.11

11,020.76

(0.26)

13,135.25

23.84

13,159.10

1,475.70

(142.11)

441.81

39.06

(1.05)

148.00

142.11

9,718.21

-

11,821.72

0.19

11,821.91

-

100.00

-

-

-

-

100.00

5.05

(44.74)

4.16

21.04

4.20

-

277.15

-

-

(34.12)

-

277.20

2.26

(107.00)

1.80

(29.28)

1.74

-

-

-

-

(110.30)

-

-

(11.82)

(100.00)

(10.00)

(99.20)

(10.16)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2561
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 12,934.64 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 520.83 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็น 
อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 จ�ก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 ก�รเพิ่มขึ้นของส่วนนี้ม�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทโดยมีกำ�ไรสุทธิ 1,373.13 
ล้�นบ�ท และระหว่�งปี 2561 มีก�รจ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 811.61 ล้�นบ�ท ปรับปรุงลดลงจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ยจำ�นวน 
3.01 ล้�นบ�ท และลดลงจ�กก�รซื้อหุ้นคืน 37.68 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 13,159.10 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 224.46 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็น
อัตร�ก�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 จ�ก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 ก�รเพิ่มขึ้นของส่วนนี้ม�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดยมีกำ�ไรสุทธิ 1,260.06 
ล้�นบ�ท และระหว่�งปี 2562 มีก�รจ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 873.53 ล้�นบ�ท และปรับปรุงผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก
คณิตศ�สตร์ประกันภัย จำ�นวน 37.28 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 1,337.19 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 10.16 
จ�ก 13,159.10 ล้�นบ�ท เป็น 11,821.91 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเกิดจ�กผลก�รดำ�เนินปี 2563 ที่ลดลงจ�กปีก่อน 539.69 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 
42.97 ระหว่�งปีมีก�รจ่�ยปันผล 2,035.83 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นก�รจ่�ยปันผลระหว่�งก�ลม�กกว่�ปีก่อน 5 เท่� ปรับปรุงผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�ร
ต�มหลกัคณติศ�สตรป์ระกนัภยัจำ�นวน 18.77 ล�้นบ�ท รวมถงึมกี�รข�ยกองทนุรวมตร�ส�รแหง่ทนุ - แอล เอชทัง้จำ�นวน มผีลข�ดทนุ 1.58 ล�้นบ�ท

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่�กับร้อยละ 64.52 ร้อยละ 69.77 และร้อยละ 285.71 ต�มลำ�ดับ ซึ่งอัตร�ก�รจ่�ย
เงินปันผลของบริษัท ยังเป็นไปต�มนโยบ�ยคือไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ ซึ่งในปี 2563 อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลร้อยละ 285.71 นั้น เกิดจ�ก
ก�รจ่�ยปันผลงวดพิเศษในระหว่�งปี ในร�ค�หุ้นละ 1 บ�ท ทำ�ให้มีปัจจัยบวก ร�ค�หุ้นเฉลี่ยของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นประม�ณร้อยละ 9 โดยเปรียบ
เทยีบร�ค�กอ่น และหลงัประก�ศในระยะเวล� 6 เดอืน อตัร�ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้สงูขึน้ ทัง้นีเ้พือ่สร�้งผลตอบแทนจ�กก�รลงทนุแกผู่ถื้อหุน้
อย่�งต่อเนื่อง และนำ�ผลกำ�ไรที่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นส่วนที่เหลือไปใช้ในก�รขย�ยก�รลงทุนเพื่อสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนในอน�คต
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4. งบกระแสเงินสด

5. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น 31.26 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.77 เนื่องจ�กมีก�รส่งมอบห้องชุด โอนกรรมสิทธิ์ม�กกว่�ปีก่อน และมีก�รใช้เงินเพื่อชำ�ระค่�ก่อสร้�งม�กกว่�ปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น 113.58 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29 
เนื่องจ�กมีก�รออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในก�รก่อสร้�งม�กกว่�ปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 415.40 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 82.86 จ�ก 501.30 ล้�นบ�ท เป็น 916.70 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเพื่อใช้ในก�รพัฒน�โครงก�ร และสำ�รองไว้เผชิญภ�วะวิกฤติระบ�ด 
ของโควิด-19 แต่ยังคงรักษ�วินัยท�งก�รเงิน และอัตร�หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่�งเคร่งครัด

1. แหล่งที่ม�และใช้ไปของเงินทุน คว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งเงินทุน

 ณ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทมีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.00 : 1 เท่� และอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 0.82 : 1 เท่� เพ่ิมสูงขึ้นจ�กส้ินปี 2562 ที่อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี 0.78 : 1 เท่� และอัตร�ส่วนหนี้สินท่ีมีภ�ระดอกเบี้ย 
 ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.58 : 1 เท่� แต่ยังคงอยู่ภ�ยใต้นโยบ�ยของบริษัท ซึ่งเป็นโครงก�รสร้�งเงินทุนที่มั่นคง และอยู่ในระดับคว�มเสี่ยง 
 ที่เหม�ะสมต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

2. ร�ยจ่�ยลงทุน วัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน

 ปี 2563 บริษัทลงทุนเพิ่มเติมในอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,171.58 ล้�นบ�ท จ�กสิ้นปี 2562 เพื่อขย�ยธุรกิจให้เช่� 
 อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบของอ�ค�รชุดให้เช่�เพ่ือก�รอยู่อ�ศัย โดยใช้แหล่งเงินทุนจ�กสินเช่ือธน�ค�รและสถ�บันก�รเงิน (ดูร�ยละเอียด 
 หัวข้อ 10. อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน)

3. คว�มเพียงพอของสภ�พคล่อง

 บริษัทมีอัตร�ส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับสูง โดย ณ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนท่ี 
 2.34 เท่� ต่อ 1.00 เท่� และ ในปี 2562 ที่ 3.66 เท่� ต่อ 1.00 เท่� จะเห็นได้ว่�บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีสภ�พคล่องเพียงพอที่จะใช้ชำ�ระดอกเบี้ย 
 และเงินกู้ยืมระยะสั้นได้

4. คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ และก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขก�รกู้ยืม

 บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�นเป็นบวกอย่�งสมำ่�เสมอ และคงอัตร�ส่วนหนี้สินท่ีมีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 อยู่ในระดับตำ่�กว่�เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทที่ไม่เกิน 2.00 ต่อ 1.00 เท่� อย่�งต่อเนื่อง
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6. อัตราส่วนทางการเงิน 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 

อัตร�ส่วนทุนหมุนเวียน 

อัตร�ส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

ระยะเวล�เก็บหนี้ 

อัตร�หมุนเวียนสินค้� 

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถทำ�กำ�ไร 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ย 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รเช่� และบริห�ร 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจหลัก 

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 

อัตร�ร�ยได้ข�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตร�ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน 

อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตร�ส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยดอกเบ้ีย 

กำ�ไรต่อหุ้น

มูลค่�ท�งบัญชี

อัตร�ส่วนประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย์สิน 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กทรัพย์สินรวม 

อัตร�ผลตอบแทนจ�กทรัพย์สินถ�วร 

อัตร�ก�รเติบโตของทรัพย์สินรวม 

อัตร�ก�รเติบโตของหนี้สินรวม

Liquidity Ratio

Current Ratio

Quick Ratio

Collection Period

Inventory Period

Payable Period

Profitability Ratio

Gross Profit from Sales

Gross Profit Rent & Management fee

Gross Profit Main Activities

Net Profit

Sales to Equity

Return on Equity

Financial Policy Ratio

Debt to Equity

Interest Bearing Debt

Interest Coverage Ratio

Earnings Per Share

Book Value

Efficiency Ratio

Return on Total Asset

Return on Fixed Asset

Total Assets Growth

Total Liabilities Growth

3.13

0.15

2.80

336.05

32.35

30.70

33.01

30.92

12.15

78.76

10.81

6.47

83.14

1.16

(3.23)

0.64

0.41

636.52

0.93

8.77

เท่�

เท่�

วัน

วัน

วัน

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

เท่�

เท่�

เท่�

บ�ท

บ�ท

3.66

0.16

3.72

517.38

53.49

31.70

35.36

32.15

12.62

66.37

9.65

5.62

64.27

10.46

24.04

0.78

0.58

367.20

0.86

9.04

2.34

0.18

6.02

778.18

74.38

28.62

35.79

29.94

9.73

48.09

5.74

3.04

28.05

0.62

14.37

1.00

0.82

10.59

0.49

8.13

ลำ�ดับ อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



137

ข้อมูลสำาคัญ
ทางการเงิน
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบการเงินรวม

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวม

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

 สินค้�คงเหลือ

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�

 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

* คิดจ�กจำ�นวนหุ้นถัวเฉล่ีย    

** รอผลก�รอนุมัติจ�กท่ีประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564    

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : ล้�นบ�ท

 

 21,250.21 

  9,243.16 

  7,684.91 

  943.10 

  1,624.88 

 

  3,246.08 

  1,989.16 

  8,315.57 

  1,475.70 

12,934.64

 

   10,187.25 

  11,301.89 

  7,059.97 

  3,127.28 

  1,367.27 

 

    8.77 

  0.93 

  12.10 

  10.79 

  6.47 

  0.60 

23,473.35

9,614.33

9,429.68

648.74

1,928.09

3,475.64

4,148.00

10,314.25

1,475.70

13,159.10

8,717.30

10,040.40

5,954.24

2,763.06

1,256.04

  9.04 

  0.86 

  12.51 

  9.63 

  5.62 

  0.60 

23,618.74

8,074.95

9,090.76

1,004.44

3,099.67

6,587.89

3,093.24

11,796.83

1,475.70

11,821.91

6,001.26

7,457.74

4,283.93

1,717.33

716.35

  8.13 

  0.49 

  9.61 

  5.74 

  3.04 

  1.40 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 เงินกู้ยืมระยะย�ว

 หนี้สินรวม

 หุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก�รดำ�เนินง�น 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย

 ร�ยได้รวม

 ต้นทุนข�ย

 กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ย

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 

   * มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)

   * กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขึ้นพื้นฐ�น (บ�ท/หุ้น)

 อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม (%)

 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%)

 เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

 เงินลงทุนชั่วคร�ว 

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนระยะย�วอื่น 

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� 

 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 

 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 

 ค่�คว�มนิยม 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สิทธิก�รเช่� 

 สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  

 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ปี 2561 % % %ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

387,716.47

34,102.81

401,670.60

34,000.00

9,243,155.88

7,684,910.75

17,785,556.51

24,661.44

24,662.40

943,101.71

1,624,881.70

257,974.78

  -   

17,348.87

201,654.31

  -   

143,292.72

194,308.88

3,464,650.08

21,250,206.59

1.82 

0.16 

1.89 

0.16 

43.50 

36.16 

83.70 

0.12 

  0.12 

  4.44 

  7.65 

  1.21 

  -   

  0.08 

  0.95 

  -   

  0.67 

  0.91

16.30 

100.00 

 

 2.14 

  -   

  1.39 

  0.29   

40.96  

40.17 

84.95 

0.29 

  0.09 

  2.76 

  8.21 

  1.22 

  0.14 

  0.05 

  0.83 

  -   

  0.65 

  0.81 

15.05 

100.00 

3.88 

  -   

  1.51 

  0.53   

34.19

38.49 

78.60 

  

0.26 

  -   

  4.25   

13.12 

  1.23 

  0.14 

  0.04 

  0.82 

  0.09 

  0.79 

  0.66 

21.40 

100.00 

501,301.89

  -   

326,164.56

69,000.00

9,614,331.89

9,429,682.92

19,940,481.27

68,320.47

21,680.80

648,735.61

1,928,086.45

285,957.87

32,763.27

11,509.51

194,162.89

  -   

152,385.85

189,263.68

3,532,866.40

23,473,347.66

916,701.36

  -   

357,036.68

124,750.00

8,074,947.64

9,090,758.66

18,564,194.34

60,513.27

  -   

1,004,435.49

3,099,674.94

291,267.64

32,763.27

8,916.52

194,162.89

21,266.58

185,780.99

155,764.08

5,054,545.67

23,618,740.02   รวมสินทรัพย์
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 
 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 
 เงินกู้ยืมระยะย�ว 
 หุ้นกู้ 
 ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น  
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ  

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
 ส่วนเกินมูลค่�หุ้น
 ส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืน
 หุ้นทุนซื้อคืน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
   ก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย
 กำ�ไรสะสม-สำ�รองต�มกฎหม�ย
 กำ�ไรสะสม-สำ�รองสำ�หรับหุ้นที่บริษัทซื้อคืน
 กำ�ไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน
   เผื่อข�ย

   รวมหนี้สิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

หน้ีสินหมุนเวียน  
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
   จ�กสถ�บันก�รเงิน 
  เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 
  เงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน
   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 
  ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 

ปี 2561หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น % % %ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

2,629,157.09
2,289,535.51

616,919.89
152,707.39

5,688,319.87

281,767.58
15,225.93
9,159.90

1,980,000.00
274,361.08
66,734.74

2,627,249.23

1,475,698.77
441,807.17
39,061.75

(37,679.55)

15,461.43
148,000.00
37,679.55

10,777,166.76

3,729.92

8,315,569.10

12.37
10.77 

2.90
0.72

26.77 

  1.33 
  0.07 
  0.04 
  9.32 
  1.29 
  0.31 

12.36 

  
6.94
2.08
0.18

(0.18)

0.07 
0.70
0.18

50.72 

0.02 

  39.13 

  

14.78
7.86

0.03 
0.53

23.19 

 
 1.16 
  0.07 

  -     
17.67 
  1.55 

  0.30    
20.75 

  
6.29
1.88
0.17

(0.61)

0.04
0.63
0.61

46.95

-

  43.94 

  

19.48 
  5.36 

 
 8.41 

  0.39    
33.65 

  
1.10 

  0.05 
  3.92 
  9.18 
  1.71 

  0.35  
16.30 

6.25
1.87
0.17

(0.60)

-
0.63 
0.60 

41.15

-   

  49.95 

3,468,423.28
1,844,867.00

7,214.34
123,804.00

5,444,308.63

271,299.97
17,377.25

  -   
4,148,000.00
363,174.87
70,087.69

4,869,939.78

1,475,698.77
441,807.17
39,061.75

(142,107.79)

10,185.88
148,000.00
142,107.79

11,020,756.08

(255.36)

10,314,248.41

4,601,278.35
1,266,633.21

1,986,607.06
92,178.32

7,946,696.94

260,860.95
10,815.18

925,244.91
2,168,000.00
403,151.01
82,061.27

3,850,133.32

1,475,698.77
441,807.17
39,061.75

(142,107.79)

(1,052.99)
148,000.00
142,107.79

9,718,205.74

  -   

11,796,830.26

   รวมส่วนของบริษัทใหญ่
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

12,900,925.79
33,711.70

12,934,637.49    

21,250,206.59 

13,135,254.29
23,844.97

13,159,099.25

23,473,347.66

11,821,720.44
189.32

11,821,909.76

23,618,740.02

60.71
0.16

60.87

100.00 

  55.96 
  0.10 

  56.06 

  100.00 

  50.05 
  0.00 

  50.05 

  100.00 
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ร�ยได้อ่ืน 
 ร�ยได้อื่น  

   รวมร�ยได้อื่น
   กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย

ค่�ใช้จ่�ย 
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 
 ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 
 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 
 ต้นทุนท�งก�รเงิน 
 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กส่วนได้เสียเงินลงทุน
   ในบริษัทร่วม

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ กำาไรสะสมเบ็ดเสร็จรวม

ร�ยได้
 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 
  ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร 
 ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

   รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ต้นทุนข�ยและบริก�ร 
 ต้นทุนข�ย 
 ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร 
 ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร 

   รวมต้นทุนจ�กก�รข�ยและบริก�ร

       กำ�ไรขั้นต้น

ก�รปันส่วนกำ�ไร 
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 

กำ�ไรสะสม 
สำ�รองต�มกฎหม�ย 
สำ�รองหุ้นซื้อคืน 
เงินปันผลจ่�ย 

ปี 2561ร�ยละเอียด % % %ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

49,643.62

49,643.62
3,528,504.82

780,715.67
892,559.25
93,356.43
16,428.35
2,742.03

76.82

  90.54 
  1.17 
  8.29 

100.00 

  
62.74 
  0.81 
  5.53 

 69.08 
  30.92 

  
12.15 
  0.05 

0.44

0.44
31.36

  6.94 
  7.93 
  0.83 
  0.15 
  0.02 

  -

87.57
1.74

10.69

100.00 

  
59.82 
  1.09 
  6.94 

  67.85 
  32.15 

 
 12.62 
  0.04 

  0.87 

  0.87 
33.02

 
 6.73 
  9.38 
  0.79 
  0.13 
  0.04 

 
 0.06 

  
81.51 

  3.06 
15.43 

100.00 

58.18 
  1.77
10.10

70.06 
29.94

 
 9.73 
  0.02 

  1.29 

  1.29 
31.23

 
 5.05 

  11.07 
  0.89 
  0.08 
  1.32 

 
 0.11 

8,717,303.59
173,016.39

1,063,803.96

9,954,123.94

5,954,242.02
108,968.21
690,524.61

6,753,734.84
3,200,389.10

1,256,037.84
4,024.83

11,020,756.08
148,000.00
142,107.79
876,508.56

86,280.38

86,280.38
3,286,669.49

670,116.31
933,864.97
78,261.61
13,090.56
4,316.49

6,340.87

6,001,264.21
225,189.96

1,136,376.23

7,362,830.39

4,283,931.80
130,615.48
743,606.77

5,158,154.05
2,204,676.35

716,345.35
1,410.35

9,718,205.74
148,000.00
142,107.79

2,035,831.86

94,907.58

94,907.58
2,299,583.93

371,986.38
815,041.50
65,803.34
6,246.00

97,542.30

7,807.20

10,187,252.88
132,189.25
932,806.77

11,252,248.90

7,059,971.20
91,259.58

622,156.91

7,773,387.69
3,478,861.21

1,367,270.01
5,859.05

10,777,166.76
148,000.00
37,679.55

811,606.66

   รวมค่�ใช้จ่�ย
 กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้ 

ภ�ษีเงินได้

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจ�กภ�ษี 

 กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

1,785,878.55
1,742,626.27

369,497.21

1,373,129.06

(3,014.08)

1,370,114.98

15.87
15.49

3.28

12.21

(0.03)

12.18

1,705,990.81
1,580,678.67

320,616.00

1,260,062.68

(41,264.11)

1,218,798.56

17.13
15.89

3.22

12.67

(0.41)

12.24

18.53
12.70

2.95

9.75

0.23

9.98

1,364,426.72
935,157.21

217,401.51

717,755.70

17,191.50

734,947.20
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับงวดก่อนภ�ษี

 ร�ยก�รปรับปรุงกระทบกำ�ไรสุทธิ 

   เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

 ประม�ณก�รผลประโยชน์พนักง�น 

 ประม�ณก�รเงินช่วยเหลือพนักง�นกรณีฉุกเฉิน 

 ค่�เสื่อมร�ค�สินทรัพย์ดำ�เนินง�นและสินทรัพย์ลงทุน

   และค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ 

 เงินปันผลรับ 

 โอนกลับค่�เผื่อก�รปรับลดมูลค่�สินค้� 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวีธีส่วนได้เสีย 

 ร�ยได้อื่น 

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินดำ�เนินง�น 

สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 

 ลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ 

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระผูกพัน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

1,742,626.27

33,503.15

  -   

71,842.96

257.28

  -   

  -   

(11,651.92)

76.82

  -   

2,742.03

  -   

1,839,396.59

42,374.83

(68.29)

(2,291,719.68)

2,154,125.73

  -   

(2,493.61)

2,951.62

(94,829.39)

1,580,678.67

81,184.61

  -   

83,828.33

  -   

(2,000.00)

(1,495.93)

2,013.76

6,340.87

  -   

4,316.49

(3,624.82)

1,751,241.97

78,356.18

(2,830.48)

(2,092,751.52)

182,322.87

  -   

(6,074.68)

8,499.30

(1,832,478.33)

935,157.21

70,012.13

2,500.00

93,126.41

  -   

  -   

  -   

(7,292.03)

7,807.20

(8,704.09)

97,542.30

  -   

1,190,149.13

(29,462.74)

(5,134.37)

(901,233.91)

1,410,520.98

3,686.97

(6,182.38)

13,215.48

485,410.03
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

หน้ีสินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น 

 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 

 หนี้สินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เงินสดรับ (จ่�ย) จ�กก�รดำ�เนินง�น 

   จ่�ยดอกเบี้ย 

   รับคืนภ�ษีเงินได้ 

   จ่�ยภ�ษีเงินได้ 

 เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

 เงินลงทุนในตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 

 เงินสดรับจ�กตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำ�หนด 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนอื่น 

 รับเงินจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

 รับเงินปันผล 

 สิทธิก�รเช่� 

 ข�ย (ซื้อ) สินทรัพย์ถ�วร, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังห�ริมทรัพย์

   เพื่อก�รลงทุน 

 เงินฝ�กติดภ�ระคำ้�ประกัน 

 เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมก�รลงทุน 

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

499,138.83

(3,499.81)

5,176.72

(11,585.10)

489,230.65

2,233,797.85

(225,277.35)

  -   

(332,657.33)

1,675,863.17

(92,464.88)

167,899.12

52,000.00

(24,750.00)

  -   

  -   

  -   

(18,918.75)

(13,012.90)

22,607.66

93,360.24

(504,476.99)

(10,439.01)

3,352.95

(7,065.52)

(518,628.58)

(599,864.93)

(242,846.17)

13,092.56

(365,168.15)

(1,194,786.69)

(10,000.00)

44,102.81

(35,000.00)

(49,999.90)

(22,000.00)

23,624.82

2,000.00

  -   

(42,937.28)

272.63

(89,936.91)

(576,437.89)

(10,467.61)

9,473.58

(8,792.04)

(586,223.96)

1,089,335.20

(321,687.68)

16,745.84

(290,464.06)

493,929.30

  -   

  -   

(55,750.00)

  -   

  -   

17,705.90

  -   

  -   

(33,756.64)

11,786.25

(60,014.49)
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

 รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี 

 รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

 คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

 รับเงินกู้ยืมระยะย�ว 

 คืนเงินกู้ยืมระยะย�ว 

 รับเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

 คืนเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

 จ่�ยชำ�ระหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 

 รับ(จ่�ย)เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ซ้ือคืนหุ้นส�มัญ 

 จ่�ยเงินปันผล 

เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมจัดห�เงิน 

เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�รเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 

เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร ณ วันท่ี 1 มกร�คม 

เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

(9,286.29)

5,180,000.00

(6,615,516.11)

244,228.20

(269,716.34)

980,000.00

(390,000.00)

(8,389.89)

  -   

(37,679.55)

(811,606.66)

(1,737,966.64)

31,256.77

356,459.69

387,716.47

(7,288.92)

20,272,111.10

(19,425,555.99)

50,000.00

(59,169.90)

2,168,000.00

(610,000.00)

(8,850.47)

  -   

(104,428.24)

(876,508.56)

1,398,309.03

113,585.42

387,716.47

501,301.89

 (7,284.54)

10,297,000.00

(9,156,860.40)

925,244.91

  -   

  -   

  -   

(7,169.35)

(34,159.99)

  -   

(2,035,285.98)

(18,515.34)

415,399.47

501,301.89

916,701.36
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 เงินกู้ยืมระยะส้ัน

 เงินกู้ยืมระยะย�ว

 หน้ีสินรวม

 หุ้นท่ีออกและเรียกชำ�ระแล้ว

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก�รดำ�เนินง�น

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย

 ร�ยได้รวม

 ต้นทุนข�ย

 กำ�ไรข้ันต้นจ�กก�รข�ย

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

2,910.99

1,980.00

7,702.24

1,475.70

12,237.42

8,975.62

9,172.49

6,344.38

2,631.24

1,171.09

3,346.69

4,148.00

9,708.03

1,475.70

12,276.16

7,493.55

7,783.64

5,237.20

2,256.36

1,039.45

6,677.88

3,093.24

11,399.25

1,475.70

10,760.19

4,858.51

5,187.03

3,526.80

1,331.71

511.20

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

   * มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)

   * กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นข้ึนพ้ืนฐ�น (บ�ท/หุ้น)

 อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม (%)

 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%)

 เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)

  8.29 

  0.79 

  12.77 

  9.70 

  5.92 

  0.60 

  8.44 

  0.71 

  13.35 

  8.48 

  4.96 

  0.60 

  7.40 

  0.35 

  9.86 

  4.44 

  2.32 

  1.40 

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

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวม

 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง

 สินค้�คงเหลือ

 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�

 อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : ล้�นบ�ท

19,939.66

7,686.94

7,269.15

908.70

1,685.02

21,984.19

7,817.35

9,089.96

614.33

1,985.61

22,159.44

6,678.56

8,839.08

941.34

3,154.55

อัตราส่วนทางการเงิน

* คิดจ�กจำ�นวนหุ้นถัวเฉล่ีย    

** รอผลก�รอนุมัติจ�กท่ีประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะบริษัท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนระยะย�วอื่น 

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� 

 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 

 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สิทธิก�รเช่� 

 สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  

 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2561 % % %ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

282,089.40

306,316.30

698,000.00

7,686,936.97

7,269,146.44

16,242,489.12

535,035.54

24,662.40

908,696.62

1,685,023.17

125,849.55

13,846.31

201,654.31

  -   

103,379.73

99,020.03

3,697,167.65

19,939,656.77

  1.41 

  1.54 

  3.50 

38.55 

36.46 

81.46

  2.68 

  0.12 

  4.56 

  8.45 

  0.63 

  0.07 

  1.01 

  -   

  0.52 

  0.50 

18.54

100.00 

 

1.70

0.88

3.30

35.56

41.35  

82.78 

 

 2.72 

0.10 

2.79 

9.03 

0.73 

0.04 

0.88

-  

0.50 

0.42

17.22

100.00 

  3.49 

  0.66 

  1.40

30.14

39.89  

75.58

2.85

-

4.25

14.24 

0.77

0.03

0.88

0.37

0.63

0.39

24.42

100.00 

374,405.34

192,665.36

725,000.00

7,817,346.91

9,089,959.66

18,199,377.27

598,435.44

21,680.80

614,330.51

1,985,610.10

159,757.36

8,691.84

194,162.89

  -   

110,348.84

91,795.28

3,784,813.07

21,984,190.34

774,009.62

146,935.14

309,750.00

6,678,559.11

8,839,081.08

16,748,334.95

632,595.42

  -   

941,335.40

3,154,553.66

171,509.97

6,800.74

194,162.89

82,704.70

140,114.29

87,323.14

5,411,100.21

22,159,435.16   รวมสินทรัพย์
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะบริษัท) (ต่อ)

หน้ีสินหมุนเวียน  

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จ�กสถ�บันก�รเงิน 

  เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

  เงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี 

  ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย  

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  

 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 

 หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะย�ว 

 หุ้นกู้ 

 ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

        รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่�หุ้น 

 ส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืน 

 หุ้นทุนซื้อคืน 

 กำ�ไรสะสม-สำ�รองต�มกฎหม�ย 

 กำ�ไรสะสม-สำ�รองหุ้นที่บริษัทฯซื้อคืน 

 กำ�ไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน

   เผื่อข�ย 

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 % % %ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

2,294,586.70

2,078,352.00

148,000.00

616,398.99

137,910.46

5,275,248.14

281,767.58

13,979.89

  -   

1,980,000.00

94,257.96

56,983.59

2,426,989.03

7,702,237.17

1,475,698.77

441,807.17

39,061.75

(37,679.55)

148,000.00

37,679.55

10,129,121.99

3,729.92

12,237,419.60

19,939,656.77

  

11.51   

10.42  

 0.74 

  

3.09

0.69

26.45 

  1.41 

  0.07 

  -   

  9.93 

  0.47

0.29

12.17

38.62 

  7.40

2.22

0.20

(0.19)

0.74

0.19

50.80

0.02

61.38

100.00

  

13.99  

 7.39  

 1.20 

 

 0.03 

0.54

23.15

 

 1.23

0.07

-

18.87

0.56

0.28

21.01

44.16

6.71

2.01

0.18

(0.65)

0.67

0.65

46.27

-

55.84

100.00

  

19.49

4.60

1.67

8.97

0.33

35.07 

 

 1.18

0.32

4.18

9.78

0.60

0.32

16.37

51.44

6.66

1.99

0.18

(0.64)

0.67

0.64

39.06

-

48.56

100.00

3,076,297.78

1,623,756.47

263,800.00

6,594.64

118,757.63

5,089,206.53

271,299.97

15,799.60

  -   

4,148,000.00

123,238.62

60,483.53

4,618,821.72

9,708,028.24

1,475,698.77

441,807.17

39,061.75

(142,107.79)

148,000.00

142,107.79

10,171,849.77

(255.36)

12,276,162.09

21,984,190.34

4,318,384.25

1,019,854.80

371,000.00

1,988,491.95

73,418.19

7,771,149.18

260,860.95

71,484.66

925,244.91

2,168,000.00

132,333.41

70,175.11

3,628,099.04

11,399,248.22

1,475,698.77

441,807.17

39,061.75

(142,107.79)

148,000.00

142,107.79

8,655,619.25

-

10,760,186.94

22,159,435.16
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   รวมค่�ใช้จ่�ย

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเงินได้ 

ภ�ษีเงินได้

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจ�กภ�ษี 

 กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ กำาไรสะสมเบ็ดเสร็จ (งบเฉพาะบริษัท)

ร�ยได้ 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 

 ร�ยได้ค่�เช่�และบริก�ร 

      รวมร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 

ต้นทุนข�ยและบริก�ร 

 ต้นทุนข�ย 

 ต้นทุนค่�เช่�และบริก�ร 

      รวมต้นทุนจ�กก�รข�ยและบริก�ร

          กำ�ไรขั้นต้น 

ค่�ใช้จ่�ย 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 

 ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 

 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 

 ต้นทุนท�งก�รเงิน

ก�รปันส่วนกำ�ไร 

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุม 

 กำ�ไรสะสม 

 สำ�รองต�มกฎหม�ย 

 สำ�รองหุ้นซ้ือคืน 

 เงินปันผลจ่�ย

ร�ยได้อ่ืน

 ร�ยได้อ่ืน 

      รวมร�ยได้ 

      กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย 

ร�ยละเอียด ปี 2561 % % %ปี 2562 ปี 2563

8,975,619.06

135,332.70

9,110,951.76

6,344,376.66

109,869.21

6,454,245.87

2,656,705.88

698,881.95

443,516.38

64,451.87

16,407.35

1,260.22

1,171,094.92

  -   

10,129,121.99

148,000.00

37,679.55

811,606.66

1,224,517.77

1,493,724.52

322,629.60

1,171,094.92

  -   

1,171,094.92

61,536.41

61,536.41

2,718,242.29

98.51

1.49

100.00

  

69.63 

  1.21 

  70.84 

  29.16 

  7.67 

  4.87 

  0.71 

  0.18 

  0.01 

  12.85 

  -   

13.44

16.39 

  3.54 

  12.85 

  -   

  12.85 

  

0.68 

  0.68 

  29.83 

97.70

2.30

100.00

 

 68.28 

  1.55 

  69.84 

  30.16 

  7.69 

  5.72 

  0.63 

  0.17 

  0.41 

  

    13.55 

  -   

  14.63

17.02

3.47

13.55

(0.30)

  13.26 

  

1.48 

  1.48 

  31.65 

95.58

4.42

100.00

  

69.38 

  2.78 

  72.16 

  27.84 

  6.08 

  7.64 

  0.77 

  0.12 

  2.13 

  10.06 

  -   

16.74

13.15 

3.09 

  10.06 

  0.17 

  10.23 

  

2.04 

  2.04 

  29.89 

7,493,550.65

176,194.06

7,669,744.71

5,237,195.36

118,997.88

5,356,193.24

2,313,551.47

590,150.80

439,069.79

48,533.41

13,021.56

31,424.52

1,039,451.44

  -   

10,171,849.77

148,000.00

142,107.79

873,532.56

113,891.51

113,891.51

2,427,442.98

4,858,508.95

224,707.20

5,083,216.15

3,526,801.57

141,083.73

3,667,885.30

1,415,330.85

309,083.07

388,352.93

39,121.28

6,210.00

108,069.91

511,195.79

  -   

8,655,619.25

148,000.00

142,107.79

2,035,831.86

850,837.19

668,302.76

157,106.97

511,195.79

8,660.91

519,856.70

103,809.10

103,809.10

1,519,139.95

หน่วย : พันบ�ท

1,122,200.08

1,305,242.91

265,791.46

1,039,451.44

(22,748.15)

1,016,703.30
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
 งบกระแสเงินสด (งบเฉพาะบริษัท)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับงวดก่อนภ�ษี 

 ร�ยก�รปรับปรุงกระทบกำ�ไรสุทธิ 

         เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

 ประม�ณก�รผลประโยชน์พนักง�น 

 ค่�เส่ือมร�ค�สินทรัพย์ดำ�เนินง�นและสินทรัพย์ลงทุนและค่�ตัดจำ�หน่�ย

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 เงินปันผลรับ 

 หน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน 

 ร�ยได้อ่ืน 

 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบ้ีย 

 ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

      กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปล่ียนแปลงในทรัพย์สินดำ�เนินง�น

สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหน้ีกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ 

 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีภ�ระผูกพัน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

      สินทรัพย์จ�กก�รดำ�เนินง�น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

หน้ีสินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจ้�หน้ีกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 

 หน้ีสินจ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 เงินสดรับ (จ่�ย) จ�กก�รดำ�เนินง�น 

           จ่�ยดอกเบ้ีย 

           จ่�ยภ�ษีเงินได้ 

 เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

1,493,724.52

9,332.69

65,207.63

  -   

257.28

(11,705.72)

-

1,260.22

-

1,558,076.62

69,006.99

(2,211.33)

(2,336,496.35)

2,428,208.30

  -   

2,949.01

161,456.62

463,773.83

378.05

(3,499.81)

5,207.10

(1,502.88)

464,356.29

2,183,889.52

(206,397.49)

(266,641.52)

1,710,850.52

1,305,242.91

26,387.31

77,136.70

(5,224.00)

  -   

1,654.34

-

31,424.52

(3,624.82)

1,432,996.96

116,499.38

(2,828.78)

(2,170,288.49)

373,488.50

(1,867.63)

9,092.37

(1,675,904.64)

(482,973.91)

2,638.02

(10,439.01)

3,499.93

(7,065.52)

(494,340.49)

(737,248.18)

(229,039.81)

(286,226.36)

(1,252,514.35)

668,302.76

24,793.33

89,748.70

  -   

  -   

(7,339.10)

(8,704.09)

108,069.91

-

874,871.50

41,239.83

702.41

(989,279.60)

1,018,632.08

(6,547.63)

13,019.78

77,766.87

(589,106.99)

(13,030.37)

(10,467.61)

9,691.58

(2,897.50)

(605,810.90)

346,827.47

(312,199.99)

(234,377.10)

(199,749.62)
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
 งบกระแสเงินสด (งบเฉพาะบริษัท) (ต่อ)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนอ่ืน 

 รับเงินจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

 รับเงินปันผล 

 สิทธิก�รเช่� 

 ข�ย (ซ้ือ) สินทรัพย์ถ�วร, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน

 กระแสเงินสดจ�กกิจก�รลงทุน

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

 รับ (คืน) เงินเบิกเกินบัญชี 

 รับ (คืน) เงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

 รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

 คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

 รับเงินกู้ยืมระยะย�ว 

 รับเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

 คืนเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

 จ่�ยชำ�ระหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 

 ซ้ือคืนหุ้นทุน 

 จ่�ยเงินปันผล 

 เงินสดสุทธิได้ม� (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดห�เงิน 

 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�รเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 

 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร ณ.วันท่ี 1 มกร�คม 

 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 

ปี 2561 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563

หน่วย : พันบ�ท

(158,000.00)

(24,750.00)

  -   

  -   

  -   

(18,918.75)

(10,057.02)

(211,725.77)

(9,286.29)

148,000.00

5,180,000.00

(6,479,230.00)

  -   

980,000.00

(390,000.00)

(7,650.23)

(37,679.55)

(811,606.66)

(1,427,452.73)

71,672.01

210,417.39

282,089.40

(27,000.00)

(63,399.90)

(22,000.00)

23,624.82

5,224.00

  -   

(40,939.28)

(124,490.36)

(7,288.92)

115,800.00

19,859,000.00

(19,070,000.00)

  -   

2,168,000.00

(610,000.00)

(8,229.64)

(104,428.24)

(873,532.56)

1,469,320.65

92,315.94

282,089.40

374,405.34

415,250.00

(34,159.99)

  -   

17,705.90

  -   

  -   

(29,675.02)

369,120.89

(7,284.54)

107,200.00

10,039,000.00

(8,789,629.00)

925,244.91

  -   

  -   

(9,012.39)

  -   

(2,035,285.98)

230,233.01

399,604.28

374,405.34

774,009.62
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รายการกู้ยืม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

 สถาบันการเงินที่ติดต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1

2

3

1

รวม

รวม

 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

 เงินกู้ยืม สถ�บันก�รเงิน 

 ต๋ัวแลกเงิน 

 หุ้นกู้ 

เงินสดและเงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงิน 

  3,601.27 

  1,000.00 

  4,148.00  

    916.70  

    8,749.27 

  916.70 

100.00 3.08%

 41.16 

 11.43   

47.41 

2.98%

2.40%

3.32%

 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้�ง 

 ไม่มีหลักประกัน 

 ไม่มีหลักประกัน 

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

สถ�บัน

 สถ�บันก�รเงิน 

 ยอดคงค้�ง 
 (ล้�นบ�ท) 

 จำ�นวนเงิน 

 สัดส่วน 
 ร้อยละ หลักประกัน

 อัตร�
ดอกเบี้ย 

เฉลี่ยร้อยละ 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 1,620,000 บ�ท  

 - สำ�นักง�นสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชี และ สำ�นักง�นสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 

  ท่ีผ่�นม�มีจำ�นวนเงินรวม 1,486,000 บ�ท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
 - ไม่มี -

การกู้ยืมเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

5
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
  ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอ�ค�รชุดพักอ�ศัย
ทุนจดทะเบียน : 1,475,698,768 บ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว : 1,475,698,768 บ�ท
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002303 (บมจ.เลขที่ 447)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร : (02) 679-8699
Call Center : (02) 689-6888
เว็บไซต์ : www.lpn.co.th
ช่องท�งติดต่อคณะกรรมก�รบริษัท : director@lpn.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : น�ยว�ริช มีเหมือน   
  Email: ir@lpn.co.th  
  (02) 285-5011

บริษัท : บริษัท พรสันติ จำ�กัด
  ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัย
ทุนจดทะเบียน : 350,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105533054218 (เดิมเลขที่ 5421/2533)
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6 
โทรส�ร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
  ประกอบธุรกิจให้บริก�รด้�นบริห�รจัดก�รชุมชนแบบครบวงจร
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105535058865
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร : (02) 679-8699

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
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บริษัทย่อย (ต่อ)
บริษัท : บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

  ประกอบธุรกิจให้บริก�รด้�นก�รบริห�รง�นก่อสร้�งโครงสร้�ง

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร

เลขทะเบียนบริษัท : 0105550127691

โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6

โทรส�ร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
  (ชื่อเดิม คือ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด
  โดยจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2561)
  ประกอบธุรกิจให้บริก�รง�นบริก�รด้�นต่�งๆ ในชุมชน
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.95)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105554043592
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร : (02) 679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด 
  (บริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด)
  ประกอบธุรกิจให้บริก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ และบริก�รต่�งๆ ในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน : 3,000,000 บ�ท (บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/59 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 21 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105556045967
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร :  --

บริษัท : บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด
  (บริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด)
  ประกอบธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัยครบวงจร
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บ�ท (บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 99.97)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105563150061
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร :  --
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ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร
ผู้สอบบัญชี : น�ยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 7764
  น�งส�วสมจินตน� พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 5599
โทรศัพท์ : (02) 259-5300
โทรส�ร : (02) 259-8956

บริษัทร่วมทุน

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
  ประกอบธุรกิจด้�นก�รพัฒน�และบริห�รโครงก�รพักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 21/14 และ 21/16 อ�ค�รไทยว� ท�วเวอร์ ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560114439
โทรศัพท์ : (02) 677-3344
โทรส�ร : (02) 667-3354

บริษัท : บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
  ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอ�ค�รสำ�นักง�นเพื่อเช่�
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99)
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 1168/109 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105562045761
โทรศัพท์ : (02) 285-5011-6
โทรส�ร : (02) 679-8699

บริษัท : สำ�นักง�นกฎหม�ยเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 399/365-368 อ�ค�รโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม ชั้น 12 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงล�ดย�ว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร
เลขทะเบียนบริษัท : 4760/2525
โทรศัพท์ : (02) 691-5541-5
โทรส�ร : (02) 691-5545
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นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมห�นคร 10400 
โทรศัพท์ : (02) 009-9000
โทรส�ร : (02) 009-9991
Call Center : (02) 009-9999
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd

-ไม่มี-

หม�ยเหตุ ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน มีคว�มหม�ยดังนี้

 บรษิทัยอ่ย หม�ยถงึ บรษิทัหรอืนติบุิคคลที ่บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำ�กดั (มห�ชน) ถอืหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงเกินกว่�รอ้ยละ 50 
 ไม่ว่�จะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม

 บรษิทัในเครอื หม�ยถงึ บรษิทัหรอืนติบิคุคลที ่บรษัิท แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จำ�กดั (มห�ชน) หรอืบรษัิทยอ่ย มอีำ�น�จจดัก�รทัง้หมด 
 หรอืโดยสว่นใหญ ่หรือถือหุ้นในบรษิทัหรอืนติบิคุคลนัน้ไมน่อ้ยกว�่ร้อยละ 25 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง ไมว่�่จะถอืหุน้โดยตรงหรอืถอืหุน้ 
 โดยอ้อม

 บริษัทร่วมทุน หม�ยถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ถือหุ้นใน 
 บริษัทหรือนิติบุคคลนั้น ไม่ว่�จะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมดำ�เนินกิจก�รร่วมกัน

บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในลักษณะคดีที่บริษัทจะมีผลกระทบท�งด้�นลบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ภาพรวมของนโยบาย
และแนวปฏิบัติ
การกำากับดูแลกิจการ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ว�งยุทธศ�สตร์ปี 2564-2567 ให้เป็นปีแห่งก�รขับเคลื่อนองค์กรสู่ก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด ทั้งก�รเติบโตของร�ยได้ กำ�ไร ก�รบริห�ร
ต้นทุนที่มีประสิทธิภ�พ พร้อมกับก�รพัฒน�คุณภ�พที่อยู่อ�ศัยและก�รบริก�รที่ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ทุกมิติ

ดังนั้น คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี เนื่องจ�กตระหนักดีว่� ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีส�ม�รถเพิ่มขีด 
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ อันประกอบไปด้วยก�รบริห�รง�นบนพ้ืนฐ�นแห่งคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่�งโปร่งใส มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ

ระยะสั้น (ภ�ยใน 1 ปี)
ดำ�เนินง�นต�มแผนธุรกิจที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย เป้�หม�ย และตัวชี้วัดหลักด้�นต่�งๆ ทั้งในมิติเงินตร� 
และมิติเชิงคุณค่� โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ในปี 2564 เป็นปีท่ีธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับผลกระทบท�งเศรษฐกิจจ�กก�รแพร่ระบ�ด 
ของโคโรน่�ไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงกำ�หนดให้เป็นปีแห่งก�รขับเคลื่อนองค์กรให้ก้�วข้�มคว�มเสี่ยงในระยะสั้น และ 
ว�งพื้นฐ�นและโครงสร้�งท�งธุรกิจเพื่อก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด

มุ่งมั่นในก�รสร้�งองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่�และยั่งยืน พร้อมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณภ�พที่เหม�ะสมต่อก�รดำ�รง
ชีวิตในทุกมิติ

ระยะกล�ง (ภ�ยใน 3 ปี)

ระยะย�ว (ม�กกว่� 3 ปี)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
คณะกรรมก�รบรษัิทตระหนกัและใหค้ว�มสำ�คญัในหลกัก�รกำ�กบัก�รดแูลกจิก�รทีด่ ีโดยเนน้คว�มโปรง่ใสของก�รดำ�เนนิธรุกจิเพือ่เพิม่คว�มเชือ่มัน่
แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียโดยมีหลักก�รที่เป็นแนวท�งสำ�คัญสำ�หรับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ี้

 1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม
 2. มุ่งมั่น ทุ่มเทในก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
 3. กำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจของคณะกรรมก�รบริษัทและพนักง�น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแล 
  กิจก�รที่ดี
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2563 บรษิทัมกีรรมก�รอสิระจำ�นวน 5 คน จ�กจำ�นวนกรรมก�รบรษัิทท้ังหมดจำ�นวน 12 คน โดยคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 42 ไดแ้ก ่

 1. น�ยอมรศักดิ์   นพรัมภ�   
 2. น�ยวุฒิพล   สุริย�ภิวัฒน์  
 3.  น�ยขันธ์ชัย  วิจักขณะ
 4.  น�ยเกริก  วณิกกุล
 5.  น�ยวีระศักดิ์  วห�วิศ�ล

1. กรรมก�รอิสระ

บริษัทได้กำ�หนดนิย�มกรรมก�รอิสระต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนท่ีกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ ให้ส�ม�รถดูแล 
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย�่งเท�่เทยีมกนัและไมก่อ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์นอกจ�กนัน้ยงัมเีวล�เพยีงพอในก�รปฏบิตัหิน�้ทีก่รรมก�ร 
และส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้อย่�งสมำ่�เสมอ และส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ

ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงห�คม 2556 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระของบริษัทท่ีเข้มกว่�
คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระต�มหลักเกณฑ์ของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
  ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

 2. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมก�รทีม่สีว่นรว่มบรหิ�รง�น ลกูจ�้ง พนกัง�น ทีป่รกึษ�ทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจำ� หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทั บรษิทัยอ่ย 
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะท่ีเป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  
  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�ร หรือผู้มีอำ�น�จ 
  ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

 4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทในลักษณะท่ี 
  อ�จเปน็ก�รขดัขว�งก�รใชว้จิ�รณญ�ณอย�่งอิสระของตน รวมท้ังไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของผูท่ี้มคีว�มสมัพนัธ ์
  ท�งธุรกจิกับบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่ หรือผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จ�กก�รมลีกัษณะดังกล�่วม�แลว้ 
  ไม่น้อยกว่� 2 ปี

  คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มวรรคหนึ่ง รวมถึงก�รทำ�ร�ยง�นท�งก�รค้�ท่ีกระทำ�เป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจก�ร ก�รเช่�หรือให้เช่� 
  อสังห�ริมทรัพย์ ร�ยก�รเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม คำ้�ประกัน 
  ก�รใหส้นิทรพัยเ์ปน็หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถงึพฤตกิ�รณอ์ืน่ทำ�นองเดยีวกนั ซึง่เปน็ผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญ�มภี�ระหนีท้ีต่อ้งชำ�ระตอ่อกีฝ�่ยหนึง่ 
  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้�นบ�ทข้ึนไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่� ท้ังน้ี ก�รคำ�นวณภ�ระหนี้ 
  ดังกล่�วให้เป็นไปต�มวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ� 
  ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในก�รพิจ�รณ�ภ�ระหนี้ดังกล่�ว ให้นับรวมภ�ระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่�ง 1 ปี ก่อนวันที่มีคว�มสัมพันธ์ 
  ท�งธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทั และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
  ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่  หรือผู้มีอำ�น�จ 
  ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ย หรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซึ่งได้รับค่�บริก�ร 
  เกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
  ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้ว ไม่น้อยกว่� 2 ปี
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 7. ไมเ่ปน็กรรมก�รที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตัวแทนของกรรมก�รของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรือผูถ้อืหุน้ซ่ึงเปน็ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่
  ของบริษัท

 8. ไมป่ระกอบกจิก�รทีม่สีภ�พอย�่งเดยีวกนัและเปน็ก�รแขง่ขนัทีม่นียักบักจิก�รของบรษิทั บรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นท่ีมนียัในห�้งหุ้นสว่น  
  หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ 
  ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ ได้โดยอิสระ

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

 11. ส�ม�รถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน

 12. ส�ม�รถดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 13. ไม่เคยต้องคำ�พิพ�กษ�ว่�ได้กระทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักเกณฑ์ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหม�ยว่�ด้วยธุรกิจสถ�บัน 
  ก�รเงิน กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันชีวิต กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย กฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน 
  หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวกับธุรกิจก�รเงินในทำ�นองเดียวกัน ไม่ว่�จะเป็นกฎหม�ยไทยหรือกฎหม�ยต่�งประเทศโดยหน่วยง�นท่ีมีอำ�น�จต�ม 
  กฎหม�ยนั้น ทั้งนี้ ในคว�มผิดเกี่ยวกับก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ หรือก�รบริห�รง�นที่มีลักษณะเป็นก�ร 
  หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

 14. ห�กมคีณุสมบตัติ�มขอ้ 1-13 กรรมก�รอสิระอ�จไดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษัิทให้ตดัสนิใจในก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิท บริษทัยอ่ย 
  บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลำ�ดบัเดียวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ โดยมกี�รตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถอืว�่ 
  กรรมก�รอิสระเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น

 1. ก�รสรรห�กรรมก�รบริษัท
  คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล มีหน้�ที่สรรห�บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท โดยนอกเหนือจ�กก�รสรรห� 
  บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบก�รณ์ คว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพ มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�งไกล  มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรม มีประวัติก�รทำ�ง�นที่โปร่งใส มีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระแล้ว ในก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองบุคคลที่จะ 
  ถกูเสนอชือ่ใหเ้ข้�ม�ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รของบริษทันัน้ คณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล ยงัได้กำ�หนดแนวท�งเพือ่ใช ้
  ในก�รประกอบก�รพิจ�รณ�ดังต่อไปนี้
  - คุณลักษณะเฉพ�ะบุคคล เช่น คว�มเป็นผู้นำ� กล้�ตัดสินใจ วิสัยทัศน์ คว�มมีคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ
  - คว�มรู้และคว�มชำ�น�ญที่เหม�ะสมกับธุรกิจขององค์กร

  ทั้งนี้ คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะนำ�เสนอบุคคลท่ีเหม�ะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ให้ 
  คว�มเห็นชอบก่อนจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจ�รณ�แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง และในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทว่�งลง โดยมิใช่ 
  เปน็ก�รออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษัทภบิ�ล จะทำ�หน้�ท่ีในก�รพจิ�รณ�สรรห�บคุคลท่ีเหม�ะสมเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
  คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รบริษัทในตำ�แหน่งที่ว่�งลงได้ต�มข้อบังคับของบริษัท

 2. ก�รสรรห�ผู้บริห�รของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  ก�รสรรห�และก�รแตง่ตัง้ผูบ้รหิ�ร เชน่  รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษิทัรว่มทุน 
  คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริห�รเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกบุคล�กรทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท โดยพิจ�รณ�จ�ก 
  คุณวุฒิ ประสบก�รณ์ คว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพที่เหม�ะสมกับองค์กร มีประวัติก�รทำ�ง�นที่โปร่งใส

2. ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
บริษทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอื เพือ่แยกลกัษณะก�รดำ�เนนิธรุกจิใหช้ดัเจน โดยบรษิทัยอ่ยและบรษิทัในเครือมลีกัษณะก�รดำ�เนนิธรุกจิ ดงันี้

 1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัย
 2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รบริห�รจัดก�รชุมชนแบบครบวงจร
 3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รบริห�รง�นก่อสร้�งโครงก�ร
 4. บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รง�นบริก�รด้�นต่�งๆ ในชุมชน โดยในเบื้องต้นได้ให้บริก�รด้�นก�รรักษ�คว�มสะอ�ดและสิ่งแวดล้อมภ�ยในโครงก�ร 
  ของบริษัทและเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสตรีด้อยโอก�สในรูปแบบของก�รอบรมอ�ชีพ สร้�งง�นดูแลคุณภ�พชีวิต
 5.  บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�ร 
  วิจัยและพัฒน� รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�รท�งด้�นอสังห�ริมทรัพย์
 6. บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูซ่ันส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัยแบบครบวงจร

ดังนั้นแนวท�งก�รดำ�เนินง�นธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทั้งหมดจะดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและ 
ก�รควบคุมจ�กบริษัท โดยผ่�นท�งคณะกรรมก�รบริห�ร ซ่ึงนโยบ�ย เป้�หม�ย รวมท้ังกลยุทธ์ของก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยท้ังหมดม�จ�ก 
คณะกรรมก�รบรษิทั ก�รปฏบิตัติอ่พนกัง�นทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยจะปฏบิตัิในแนวท�งเดยีวกนักบับรษัิท มสีวสัดกิ�รผลตอบแทนและระเบยีบปฏิบตั ิ
ค่�นิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัททุกประก�ร เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยแนวท�งหนึ่งเดียวของบริษัท (ONE LPN)

นอกจ�กนี้ ในด้�นก�รเปิดเผยข้อมูลฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไป 
ซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยว่� ก�รดำ�เนินก�รหรือร�ยก�รต่�งๆ จะต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์หรือกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อน่ึง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่�งบริษัทกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ ในก�รบริห�รจัดก�รบริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder 
Agreement)

เพ่ือให้ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยเป็นไปต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดไว้ คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มเห็น
ชอบแต่งตั้งกรรมก�รบริห�ร หรือบุคคลที่เหม�ะสมจ�กฝ่�ยจัดก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดกลไกในก�รกำ�กับดูแลก�รควบคุม ก�รบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท 

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมก�รบริษัท ซ่ึงดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร และถือว่�เป็นหัวหน้�ฝ่�ยบริห�รของบริษัทย่อย บริษัทในเครือคณะกรรมก�ร
บริษัทพิจ�รณ�คัดเลือกและแต่งตั้งจ�กบุคล�กรภ�ยในองค์กร โดยพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น 
และมีคว�มเข้�ใจในค่�นิยมและวัฒนธรรมภ�ยในองค์กรเป็นอย่�งดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นโยบ�ยต่�งๆ 

ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินไปได้อย่�งร�บรื่นและมีคว�มต่อเนื่อง

1. นโยบ�ยในก�รคัดเลือกบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
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คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดหน้�ที่ของกรรมก�รบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนที่มีต่อบริษัท ดังนี้

 1. รับผิดชอบในก�รบริห�รกิจก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยและนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
 2. รับผิดชอบเสนอนโยบ�ย กลยุทธ์ แผนง�น และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด 
  (มห�ชน)
 3. รับผิดชอบในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและศักยภ�พในก�รแข่งขันของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 4. รับผิดชอบในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
 5. รบัผดิชอบใหก้�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัยอ่ย บริษทัในเครอื และบรษัิทรว่มทุนให้เปน็ไปโดยไมขั่ดตอ่กฎหม�ย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของสว่นร�ชก�ร 
  และข้อบังคับของบริษัท
 6. เรื่องอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) มอบหม�ย

เนื่องด้วยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงห�คม 2551 
และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงห�คม 2551 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำ�หนดให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นทั้งในบริษัทและ 
บริษัทย่อย ถือปฏิบัติต�มที่กฎหม�ย กฎระเบียบกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด โดยยึดหลักก�รดังนี้

 - เป็นร�ยก�รที่ผ่�นกระบวนก�รอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ
 - เป็นร�ยก�รที่กระทำ�โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก
 - เป็นร�ยก�รระหว่�งกันที่เป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบ�ยกำ�หนดร�ค� หรือมูลค่�ที่เหม�ะสม

ในกรณีที่บริษัทมีก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงหรือร�ยก�รระหว่�งกันซึ่งประกอบด้วย

 1. ร�ยก�รธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจ�รณ�โดยก�รใช้เงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลอื่น หรือลูกค้� 
  ทั่วไป
 2. ร�ยก�รสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้ก�รพิจ�รณ�โดยหลักเกณฑ์ท่ีเป็นเง่ือนไขก�รค้�โดยท่ัวไป และมีค่�ตอบแทนท่ีส�ม�รถคำ�นวณได้หรือ 
  มีมูลค่�อ้�งอิง 
 3. ร�ยก�รเช่� หรือให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ระยะส้ัน บริษัทจะใช้ก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ และส�ม�รถแสดงให้เห็นได้ว่�เป็นไปต�มเงื่อนไข 
  ก�รค้�โดยทั่วไป
 4. ร�ยก�รเกีย่วกบัทรพัยส์นิ หรือบรกิ�ร เชน่ ก�รลงทนุหรอืก�รข�ยเงนิลงทนุในกจิก�ร บรษิทัจะมกี�รประเมนิต�มมลูค�่รวมของสิง่ตอบแทน 
  ที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่�ต�มบัญชี หรือมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ดของทรัพย์สินหรือบริก�ร แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่�
 5.  ร�ยก�รคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน ประกอบด้วยก�รรับหรือก�รใช้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน บริษัทพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบเป็นธรรม 
  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ยกตัวอย่�งเช่น ในก�รคิดคำ�นวณอัตร�ดอกเบี้ยจะต้องเป็นอัตร�ดอกเบี้ยที่เป็นไปต�มก�รค้�ทั่วไป 
  และสมเหตุสมผล

2. อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

3. นโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงและร�ยก�รระหว่�งกันของกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร พนักง�น
 ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย  
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ดังนั้นในกรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงหรือร�ยก�รระหว่�งกันท่ีไม่เป็นไปต�มก�รค้�ท่ัวไป จะต้องมีก�รขอคว�มเห็นชอบว่�มีคว�มจำ�เป็น 
และคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ และนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนมุตักิ�รทำ�ร�ยก�รตอ่ไป อย�่งไรกต็�ม 
ในกรณีที่ร�ยก�รที่เกี่ยวโยง หรือร�ยก�รระหว่�งกันนั้นๆ คณะกรรมก�รตรวจสอบผู้ให้คว�มเห็นชอบ ไม่มีคว�มชำ�น�ญในเรื่องดังกล่�ว บริษัทจะให้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวช�ญอิสระเป็นผู้ให้คว�มเห็น เพื่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รบริษัท

ห�กบรษัิทมกี�รทำ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยง หรอืร�ยก�รระหว่�งกนัอืน่ๆ ท่ีเข�้ข�่ยต�มขอ้กำ�หนด และ/หรอืหลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด       

ทั้งนี้ บริษัทจะทำ�ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยง หรือร�ยก�รระหว่�งกันในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) 
อย่�งครบถ้วน

ในปี 2563 บริษัทมิได้มีก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รผิดข้อกำ�หนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงและร�ยก�รระหว่�งกันโดยสรุปดังนี้

 1. บริษัทไม่มีร�ยก�รที่เป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย โดยส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลจ�กงบก�รเงินประจำ�ปี 
  2563
 2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นก�รฝ่�ฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงและร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท

เนื่องด้วยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 31 สิงห�คม 2551 
และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รท่ีมีนัยสำ�คัญที่เข้�ข่�ยเป็นก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยไป 
ซึง่ทรพัยส์นิทีม่ผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่31 สงิห�คม 2551 ดงันัน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่แีละปฏบิตัติ�มกฎหม�ย กฎ ระเบียบ
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำ�หนดให้กรรมก�รบริษัท 
ผู้บริห�ร และพนักง�นทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย ถือปฏิบัติต�มที่กฎหม�ย กฎ ระเบียบกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด   

ในกรณทีีบ่รษิทัจะมกี�รไดม้� หรอืจำ�หน�่ยไปซึง่สินทรพัยข์องบรษัิทและบรษัิทย่อย เช่น ก�รซือ้ ก�รข�ย ก�รโอน ก�รรบัโอน ก�รไดส้ทิธิ ก�รสละสทิธ ิ
ก�รลงทนุ หรอืยกเลกิลงทนุ ซึง่อ�จจะมผีลกระทบตอ่ฐ�นะและผลก�รดำ�เนนิง�นอย�่งมนียัสำ�คญั บรษัิทจะดำ�เนนิก�รต�มข้ันตอนท่ีตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนดอย่�งเคร่งครัด โดยมีหลักก�รว่�

 1. ก�รทำ�ร�ยก�รต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
 2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำ�ร�ยก�รกับบุคคลอื่น
 3. จะต้องดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของกฎหม�ย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่�งถูกต้อง

ทั้งนี้ จะต้องมีก�รขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รต่อไป 
อย่�งไรก็ต�ม ในกรณีของก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมก�รตรวจสอบผู้ให้คว�มเห็นชอบ ไม่มีคว�มชำ�น�ญในเรื่องดังกล่�ว 
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวช�ญอิสระ หรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินเป็นผู้ให้คว�มเห็น เพื่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รบริษัท

อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม� ถึงแม้ว่�ร�ยก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เช่น ก�รซื้อท่ีดิน ก�รเปิดโครงก�รต่�งๆ 
ของบริษัท ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินก�รธุรกิจปกติ และไม่มีผลกระทบต่อฐ�นะและผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ บริษัทก็จะดำ�เนินก�รแจ้งให้
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทร�บทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมิได้มีก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รฝ่�ฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่�งบริษัทกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ ในก�รบริห�รจัดก�รบริษัทและบริษัทย่อย 
(Shareholder Agreement)

4. นโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้ระบุข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขอบเขตก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลภ�ยนอกไว้ในจรรย�บรรณท�งธุรกิจของกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร 
และพนักง�น ทั้งนี้ จรรย�บรรณท�งธุรกิจของพนักง�น บริษัทจัดทำ�ไว้ในคู่มือพนักง�น ซึ่งจะมอบให้แก่พนักง�นเมื่อแรกเข้�ทำ�ง�น และเพื่อให้เกิด
คว�มมั่นใจว่�พนักง�นได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดอย่�งถูกต้อง บริษัทได้กำ�หนดให้ผู้บังคับบัญช�และสำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ดูแลก�รใช้ข้อมูล 
ของพนักง�นในเบื้องต้น (ร�ยละเอียดปร�กฏในจรรย�บรรณท�งธุรกิจ)

บริษัทมีก�รว�งระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำ�หนดลำ�ดับคว�มสำ�คัญและอำ�น�จของผู้ท่ีส�ม�รถพิจ�รณ�ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำ�ดับขั้นตอน 
ที่ชัดเจน โดยมีฝ่�ยส�รสนเทศทำ�หน้�ท่ีดูแลตรวจสอบคว�มครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ นอกจ�กน้ัน ยังมีสำ�นักตรวจสอบคอยสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะๆ 
อีกชั้นหนึ่งด้วย

สำ�หรบัก�รร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมก�รบรษิทัตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์
ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รบริษัททุกคนมีหน้�ท่ีแจ้งเรื่องก�ร
เปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททันที ผ่�นท�งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำ�นักกรรมก�ร เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นส่งให้สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ซื้อ ข�ย โอน หรือรับโอน รวมถึงจัดทำ�บันทึกก�รเปลี่ยนแปลง 
และสรุปจำ�นวนก�รถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นร�ยบุคคล เพื่อนำ�เสนอในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงประสงค์ท่ีจะซื้อ ข�ย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทได้กำ�หนดให้บุคคลดังกล่�ว 
ดำ�เนินก�รแจ้งคว�มประสงค์ว่�จะดำ�เนินก�รดังกล่�วต่อเลข�นุก�รบริษัทอย่�งน้อย 1 วัน ก่อนดำ�เนินก�รดังกล่�ว

นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงใช้ข้อมูลภ�ยในท่ีมีส�ระสำ�คัญของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมก�ร
บริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นที่อยู่ในหน่วยง�นที่ทร�บข้อมูลภ�ยใน จะต้องระงับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนก�รเปิดเผย
งบก�รเงินต่อส�ธ�รณชน 

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมก�รบริษัท หรือผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทดำ�เนินก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด
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การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม เค�รพสิทธิ และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒน�หรือลดผลกระทบด้�นลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good 
Corporate Citizenship) จะเป็นก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่บริษัทอย่�งย่ังยืน ส่งผลให้บริษัทส�ม�รถแข่งขันได้ และมีผลประกอบก�รที่ดีโดยคำ�นึง 
ถึงผลกระทบในระยะย�ว (Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) และส�ม�รถปรับตัวได้ภ�ยใต้ปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลง 
(Corporate Resilience) 

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่8/2560 เมือ่วนัที ่14 ธนัว�คม 2560 ไดพ้จิ�รณ�อนมุตันิโยบ�ยกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ฉีบบัใหมแ่ทนฉบบัเดมิ 
ที่ยกเลิก เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับนี้ได้กำ�หนดหลัก
ปฏิบัติแก่คณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้นำ�สูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่�งเหม�ะสม รวม 8 ข้อ คือ

 หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้นำ�องค์กรท่ีสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งย่ังยืน 
       (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
 หลักปฏิบัติที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable 
       Value Creation)
 หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)  
 หลักปฏิบัติที่ 4 สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง และก�รบริห�รบุคล�กร (Ensure Effective CEO and People Management)
 หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)
 หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียง และก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
       Internal Control)
 หลักปฏิบัติที่ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนก�รมีส่วนร่วม และก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมก�รบริษัทได้ประก�ศใช้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี จรรย�บรรณท�งธุรกิจ โดยยึดถือแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ 
หลักปรัชญ�พอเพียงให้เป็นแบบแผนของก�รปฏิบัติที่ดีของกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่�ก�รปฏิบัติง�นนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้
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คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีในฐ�นะผู้นำ�ขององค์กร              
โดยมเีป�้หม�ยทีช่ดัเจนว�่ ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั ตอ้งมไิดมุ้ง่หวงัเพยีงแคส่ร้�งก�รเตบิโตเชิงเศรษฐกจิ แตม่คีว�มตัง้ใจในก�รสร�้งธุรกจิทีย่ัง่ยนื 
และขับเคล่ือนสังคมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก�รมีธรรม�ภิบ�ลที่จับต้องได้ เป็น “องค์กรคุณค่�” 
อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บริษัทให้คว�มสำ�คัญม�โดยตลอด 

ดังนั้น บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รบริษัท มีแนวท�งในก�รปฏิบัติ ดังนี้

 1.1 ก�รพจิ�รณ�และรว่มกนักำ�หนดวตัถปุระสงคแ์ละเป�้หม�ยของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยเพือ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัใหเ้หม�ะสมกบัชว่งเวล� 
  ในแต่ละปี โดยแบ่งเป็นระยะส้ัน ระยะกล�ง และระยะย�วครอบคลุมในหล�ยมิติ อ�ทิ มิติเงินตร� (Qualitative Perspective) มิติคุณค่�  
  (Quantitative Perspective) รวมถึงก�รพิจ�รณ�อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทซ่ึง 
  บริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ด้วย  

   - ก�รกำ�หนดวสิยัทศันข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย จะดำ�เนนิก�รใหมท่กุๆ 3 ป ีเพือ่เปน็แนวท�งในก�รดำ�เนนิธรุกจิเปน็ไปในทศิท�งเดยีวกนั 
     และเพือ่นำ�ไปสูเ่ป�้หม�ยก�รเตบิโตอย�่งยัง่ยนื โดยคำ�นงึถงึคว�มสมดลุของผลตอบแทน  ท้ังเชิงปรมิ�ณและคณุภ�พตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
     ทุกกลุ่ม อีกทั้งคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   - ก�รกำ�หนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จะดำ�เนินก�รทุกๆ ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจและสังคม 
     ที่เปลี่ยนแปลง    

 1.2 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจ�กก�รกำ�หนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบ�ยในก�รดำ�เนินง�น 
  ให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด โดยร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัท 
  ได้รับทร�บเป็นร�ยไตรม�ส เพื่อประเมินผลและปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสมในแต่ละช่วง

 1.3 รว่มกนัจัดทำ�กฎบตัรคณะกรรมก�รบรษิทั ซึง่กำ�หนดหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทั โดยกฎบตัรนีจ้ะกำ�หนดใหก้รรมก�ร 
  บริษัทจะต้องบริห�รให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวท�งท่ีได้กำ�หนดไว้  
  รวมทั้งมีกระบวนก�รอนุมัติก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด รวมถึงก�รกำ�หนดอำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�ร 
  บริษัทมีอำ�น�จอนุมัติเรื่องต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยต�มที่กำ�หนดโดยกฎหม�ย

 1.4 ร่วมกันพิจ�รณ�ในก�รจัดทำ�จรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท โดยรวมจรรย�บรรณท�งธุรกิจของกรรมก�รบริษัทและจรรย�บรรณท�ง 
  ธุรกิจของพนักง�น โดยมุ่งหวังให้จรรย�บรรณเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับกรรมก�รบริษัท และเพื่อให้พนักง�นของบริษัท 
  และบริษัทย่อยศึกษ�และใช้ดุลยพินิจในก�รปฏิบัติง�น โดยตั้งอยู่บนหลักก�รของจรรย�บรรณ  

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทในฐ�นะผู้นำ�องค์กรท่ีสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
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คณะกรรมก�รบริษัทได้ร่วมกันในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ทุกๆ 3 ปี และกำ�หนดพันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกๆ ปี โดยคำ�นึงถึงสภ�พเศรษฐกิจ
และสภ�วะก�รแข่งขันในตล�ดเป็นสำ�คัญ โดยกลยุทธ์และแผนง�นประจำ�ปีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจด้วย ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์และแผนง�นในแต่ละปีนั้น กรรมก�รบริษัทจะพิจ�รณ�อย่�งรอบด้�น โดยมีก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม 
ปัจจัยและคว�มเสี่ยงต่�งๆ ในทุกมิติในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ด้�นก�รเงิน ด้�นกลยุทธ์ ด้�นก�รดำ�เนินง�น ด้�นก�รเมืองเป็นต้น โดยผ่�นท�ง 
คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง และสำ�หรบัประเดน็ทีเ่กีย่วกับสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูมี้สว่นไดเ้สยี โดยผ�่นท�งคณะอนกุรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ กรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และนำ�ไปสู่เป้�หม�ยก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 
โดยคำ�นงึถงึคว�มสมดุลของผลตอบแทนทัง้เชงิปรมิ�ณและคณุภ�พ โดยกรรมก�รบรษิทัสง่เสรมิใหพ้นกัง�นทกุคนในบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบริษทัในเครอื 
ร่วมกันตระหนกัว�่ ในก�รดำ�เนนิธรุกจิท่ีจะเตบิโตอย�่งย่ังยนืไดน้ั้น พนกัง�นในองคก์รตอ้งรว่มกนัขบัเคลือ่น โดยคำ�นงึถงึผูม้สีว่นไดเ้สยี คว�มรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต�มแนวท�งขับเคลื่อนสู่คว�มยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเรียกว่� “วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way)” ประกอบด้วยคุณค่� 2 เส�หลัก 
คือ “ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง” (Continuous Development) และ “ก�รยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย” (Respect for Stakeholders) โดยมีองค์ประกอบ
ค่�นิยม 7 ประก�ร คือ “C-L-A-S-S-I-C” ซึ่งเป็นแนวท�งบูรณ�ก�รในก�รดำ�เนินธุรกิจที่องค�พยพของบริษัทยึดถือและนำ�ไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒน� 
ไปเป็นค่�นิยมองค์กร (Corporate Values) และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น 
ในทุกภ�คส่วนบรรลุเป้�หม�ย ท้ังเชิงคุณภ�พและเชิงปริม�ณ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “ก�รพัฒน�และเติบโตอย่�งยั่งยืน” (Sustainable 
Development)

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักดีว่� กรรมก�รบริษัทมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้�ใจในบทบ�ท
หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบ�ทให้ชัดเจนระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร และดูแลให้บริษัท  มีระบบง�นที่ให้คว�มเชื่อมั่นได้ว่� 
ธุรกรรมหรือกิจก�รต่�งๆ ของบริษัทได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย และมีจริยธรรม   

ทั้งนี้ เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล คณะกรรมก�รจึงได้ร่วมกันในก�รกำ�หนดและทบทวนโครงสร้�ง 
ของคณะกรรมก�ร ก�รคัดเลือกบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถและเหม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�ร 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก�รกำ�กับดูแลนโยบ�ยและก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย และกิจก�รอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวท�งในก�รปฏิบัติ 
ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable 
Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

 3.1 โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท
  คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและมีประสบก�รณ์ในหล�ยส�ข� เช่น วิศวกรรมศ�สตร์ สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  
  เศรษฐศ�สตร ์บรหิ�รธรุกจิ กฎหม�ย บญัช ีก�รเงนิ เปน็ต้น ซึง่กรรมก�รทกุคนผ�่นก�รอบรมหลกัสตูรกรรมก�รจ�กสม�คมสง่เสรมิสถ�บนั 
  กรรมก�รบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ทัง้นี ้คณะบคุคลดงักล�่วมบีทบ�ทสำ�คญัในก�รกำ�หนดนโยบ�ยของบรษัิท 
  ร่วมกับผู้บริห�รระดับสูงว�งแผนก�รดำ�เนินง�นทั้งระยะสั้นและระยะย�ว ตลอดจนกำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รเงิน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ 
  ภ�พรวมขององค์กร มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท รวมถึงผลก�รปฏิบัติง�นของ 
  ผู้บริห�รระดับสูงให้เป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้อย่�งเป็นอิสระ

  โครงสร้�งคณะกรรมก�รของบริษัทในปี 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมก�รทั้งหมดจำ�นวน 6 คณะ ดังนี้
   1.  คณะกรรมก�รบริษัท
   2.  คณะกรรมก�รตรวจสอบ
   3.  คณะกรรมก�รบริห�ร
   4.  คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
   5.  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
   6.  คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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บริษัทมีก�รกำ�หนดและแยกอำ�น�จของคณะกรรมก�รแต่ละชุดไว้อย่�งชัดเจน โดยในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ จะต้องผ่�นคว�มเห็นชอบ
ของคณะกรรมก�รแตล่ะชดุ ซึง่มหีน�้ทีเ่ฉพ�ะเรือ่ง และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมก�รบรษัิทพจิ�รณ�หรอืรบัทร�บ เพือ่ถว่งดลุและสอบท�นใหเ้กดิคว�ม
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

 3.2   ก�รแต่งตั้งและว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท

  3.2.1 หลักเกณฑ์ก�รเลือกตั้ง ก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท
     กรรมก�รบรษิทัมคีณุสมบตัแิละประสบก�รณต์�มทีบ่รษิทัตอ้งก�ร และไมม่ลัีกษณะต้องห�้มต�มพระร�ชบญัญตับิริษัทมห�ชนจำ�กดั 
     พ.ศ. 2535 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมก�รต้องมีเวล�อย่�ง 
     เพียงพอ อุทิศคว�มรู้คว�มส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในก�รคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร 
     ต�มข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
      1) กรรมก�รบรษัิทไดร้บัก�รแตง่ตัง้ เลือกตัง้ และถอดถอนโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ต�มขอ้บงัคบัของบรษิทั 
       และเมือ่ครบว�ระแลว้ อ�จไดร้บัก�รเลอืกต้ังกลบัเข�้ดำ�รงตำ�แหนง่ตอ่ไปได้อกี เวน้แตใ่นกรณทีีต่ำ�แหนง่กรรมก�รบรษัิทว�่งลง 
       โดยมิใช่เป็นก�รออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�สรรห�บุคคล 
       ที่เหม�ะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รในตำ�แหน่งท่ีว่�งลงต�มข้อบังคับ 
       ของบริษัท
      2)  ก�รเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็นกรรมก�รแทนกรรมก�รท่ีครบกำ�หนดออกต�มว�ระ คณะกรรมก�ร 
       สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะเป็นผู้สรรห� เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� ก่อนเสนอต่อที่ประชุม 
       ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�
      3) ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�ม ถ้�จำ�นวนกรรมก�รแบ่งออกเป็น 
       ส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในส�ม
      4) ในก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล 
       ที่ได้รับก�รเสนอชื่อเป็นกรรมก�รที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
      5) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม� เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รท่ีจะเลือกต้ัง 
       ในครั้งนั้น โดยกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระ อ�จได้รับก�รเลือกตั้งเข้�ม�ใหม่ได้
      6) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

     ในปี 2563 ในก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่  
     26 มีน�คม 2563 มีกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระจำ�นวน 4 คน คือ

      1.  น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�
      2.  น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์
      3.  น�งยุพ� เตชะไกรศรี
      4.  น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

     ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิ 
     ออกเสียงให้ทั้ง 4 คน กลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทอีกว�ระหนึ่ง

  3.2.2 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท
     บริษัทมิได้กำ�หนดอ�ยุกรรมก�ร และ/หรือจำ�นวนว�ระสูงสุดท่ีจะดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งต่อเน่ืองได้ โดยเช่ือว่�อ�ยุหรือระยะเวล� 
     ดำ�รงตำ�แหนง่มไิดเ้ปน็อปุสรรค ห�กเปรยีบเทยีบกบัคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและประสบก�รณอ์นัทรงคณุค�่ทีแ่ตล่ะคนม ีและพรอ้มทีจ่ะ 
     นำ�ม�ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
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 3.3 จำ�นวนบริษัทที่กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

  บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่มิได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รจำ�กัด 
  จำ�นวนก�รเป็นกรรมก�รบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยสรุปดังนี้

 3.4 นโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer : CEO)

  คณะกรรมก�รบรษิทัเลง็เหน็ว�่ เพือ่ใหบ้ริษทัไดร้บัประโยชนส์งูสดุในก�รทีป่ระธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร จะส�ม�รถอทุศิเวล�สำ�หรบัก�รปฏิบัต ิ
  หน�้ที่ในฐ�นะประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ จงึไดก้ำ�หนดเป็นนโยบ�ยว�่ ห�้มมิใหป้ระธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร ดำ�รงตำ�แหนง่ 
  เป็นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 3.5 คณะกรรมก�รชุดย่อย

  คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ได้แก่ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�  
  ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง และคณะอนกุรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รด�้นคว�มรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
  และสังคม เพื่อให้ปฏิบัติหน้�ที่เฉพ�ะเรื่อง และนำ�เสนอผลให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และรับทร�บ ซึ่งคณะกรรมก�รชุดย่อยมีหน้�ที่ 
  และคว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดข้อมูลก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นของกรรมก�รแต่ละคนไว้อย่�งละเอียดในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูล
ประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงบริษัทมั่นใจว่�จะไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�นหน้�ที่
กรรมก�รบริษัท โดยตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�คณะกรรมก�รบริษัทได้แสดงให้เห็นว่� คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถอุทิศเวล�ในก�รปฏิบัติหน้�ที่
อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยบริษัทได้รับคำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ

หม�ยเหตุ:  กรรมก�รบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563
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ลำ�ดับ ชื่อ-น�มสกุล บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�งยุพ� เตชะไกรศรี

น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน
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 3.6 ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์

  คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบ�ย รวมถึงเป็นผู้กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ 
  และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ 
  ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย มีคว�มเป็นอิสระในก�รแสดงคว�มคิดเห็น และก�รตัดสินใจไม่แสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
  ไม่ดำ�เนินก�รใดๆ ที่เป็นก�รขัดแย้ง หรือเป็นก�รแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

  คณะกรรมก�รบรษิทัไดก้ำ�หนดบทบ�ท หน�้ที ่และคว�มรบัผดิชอบระหว�่งคณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห� 
  ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�ร และคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�น 
  คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่�งชัดเจนและเป็นล�ยลักษณ์อักษร นอกจ�กนี้ ยังจัดให้มีกลไกในก�รกำ�กับดูแลและติดต�ม 
  ก�รปฏิบัติง�น และก�รควบคุมฝ่�ยบริห�รในช่วงเวล�ที่จำ�เป็นและเหม�ะสม

  คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งแท้จริง มีก�รประเมิน กำ�หนด 
  และว�งม�ตรฐ�นในก�รบรหิ�ร ปอ้งกนั และจดัก�รคว�มเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หม�ะสมอย�่งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลภ�ยใต้หลกัก�ร 
  ถ่วงดุลอำ�น�จ และส�ม�รถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน� เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีคว�มเจริญก้�วหน้� 
  อย่�งมั่นคงและยั่งยืน ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่�งเหม�ะสม

 3.7 ก�รแบ่งแยกบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

  บริษัทมีก�รกำ�หนดและแยกอำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยจัดก�รในระดับต่�งๆ ไว้อย่�งชัดเจน โดยในก�รพิจ�รณ�และตัดสินใจ 
  ในเรือ่งทีส่ำ�คญัๆ จะตอ้งผ�่นคว�มเหน็ชอบของคณะกรรมก�รบรษัิทและคณะกรรมก�รชดุยอ่ย เพือ่ถว่งดลุและสอบท�นใหเ้กดิคว�มโปรง่ใส 
  และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

 3.8 ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

  บริษัทมีนโยบ�ยในก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer: 
  CEO)  โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์และคุณสมบัติที่เหม�ะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี 
  ก�รถ่วงดุลอำ�น�จ โดยก�รแยกหน้�ที่ก�รกำ�กับดูแลและบริห�รง�นออกจ�กกัน

เปน็กรรมก�รอสิระ และไมเ่ปน็ผูบ้รหิ�ร รวมทัง้ไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกบัประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร ประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�ร หรอืดำ�รงตำ�แหนง่
ในคณะกรรมก�รชุดย่อย โดยประธ�นกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�ร
กำ�กบัดูแลและก�รบรหิ�รง�นประจำ�ออกจ�กกนัอย�่งชดัเจน ประธ�นกรรมก�รบรษัิทมหีน�้ทีเ่ปน็ประธ�นในทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษัิท 
ซึ่งเป็นผู้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบ�ยที่สำ�คัญให้ฝ่�ยบริห�รนำ�ไปปฏิบัติ โดยกรรมก�รบริษัททุกคนมีคว�มเป็นอิสระในก�รเสนอ
ว�ระก�รประชุม ก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในด้�นต่�งๆ รวมถึงพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบในเรื่องท่ีอ�จขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ เพื่อให้มีคว�มถูกต้อง โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ นอกจ�กนั้น ยังมีหน้�ที่ที่สำ�คัญ เช่น พิจ�รณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุม
คณะกรรมก�รบรษิทั ก�รเปน็ผู้นำ�ในก�รประชมุผู้ถอืหุน้ใหเ้ปน็ไปต�มระเบยีบว�ระ ขอ้บงัคับบริษทัและกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง และก�รกำ�กบั
ดูแลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทโดยรวม คณะกรรมก�รชุดย่อย เป็นต้น

  ประธ�นกรรมก�รบริษัท:
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เป็นหัวหน้�คณะผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลก�รบริห�รง�นของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบ�ยของคณะ
กรรมก�รบริษัท โดยมีก�รบริห�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�รและฝ่�ยจัดก�ร โดยมีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบดังนี้

 1. กำ�กับดูแลบริห�รก�รดำ�เนินง�น และ/หรือก�รบริห�รของบริษัท รวมตลอดถึงก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นโดยรวม เพื่อให้ไปต�ม 
  นโยบ�ย กลยุทธ์ท�งธุรกิจ เป้�หม�ยและแผนก�รดำ�เนินง�น เป้�หม�ยท�งก�รเงินงบประม�ณของบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจ�ก 
  คณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
 2. กำ�กับดูแลแผนก�รลงทุนในธุรกิจต่�งๆ ด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
  เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
 3. กำ�หนดวิธีก�รบริห�ร รวมถึงก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง ก�รเลิกจ้�งพนักง�น และกำ�หนดอัตร�ค่�จ้�ง เงินเดือน 
  ค่�ตอบแทน โบนัส และสวัสดิก�รต่�งๆ สำ�หรับพนักง�นด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
 4. มีบทบ�ทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 5. ดูแลให้บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท
 6. มีอำ�น�จในในก�รออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ/คำ�สั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของบริษัทด้วยคว�มเห็นชอบ 
  ของคณะกรรมก�รบริห�ร
 7. พิจ�รณ�/อนุมัติก�รเข้�ทำ�นิติกรรมสัญญ� และ/หรือก�รดำ�เนินก�รใดๆที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น และ/หรือก�รบริห�รง�นของ 
  บริษัทด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร
 8. มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

 1. กำ�กับดูแล บริห�รจัดก�รท�งด้�นระบบบัญชี (Accounting System) ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองกัน 
  ทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles: GAAP)
 2.  กำ�กบัดแูล บรหิ�รจดัก�รระบบท�งด�้นก�รเงนิ (Financial) รวมท้ังก�รดแูลเรือ่งสถ�นะท�งก�รเงนิ ท้ังเงนิทุนหมนุเวยีน ก�รลงทนุ 
  เมื่อมีเงินสดคงเหลือ ก�รบริห�รก�รกู้เงินเพื่อใช้ในกิจก�ร รวมทั้งก�รบริห�รที่เกี่ยวกับก�รเงิน
 3.  กำ�กับดูแล บริห�รจัดก�ร และก�รว�งแผนท�งด้�นภ�ษีอ�กร (Tax Planning)
 4.  กำ�กับดูแลให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี
 5. มีบทบ�ทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 1.  กำ�กับดูแลก�รสื่อส�รและดำ�เนินกลยุทธ์ของบริษัททั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร เพื่อให้พนักง�น พันธมิตรองค์กร และผู้มีส่วน 
  ได้เสียของบริษัท เข้�ใจแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่จะส�ม�รถทำ�ให้บริษัทบรรลุเป้�หม�ยโดยรวมได้ 
 2.  กำ�กบัดแูลในก�รขบัเคลือ่นแผนกลยทุธข์ององคก์รและตดิต�มก�รพฒัน�ใหเ้ปน็ไปต�มแผน รวมทัง้แผนระยะกล�งและระยะย�ว 
 3.  กำ�หนด ติดต�ม และทบทวนแผนกลยุทธ์หลักที่สำ�คัญขององค์กร รวมทั้งจัดทำ�แผนกลยุทธ์ขององค์กรเชิงปริม�ณให้ครอบคลุม 
  และปฏิบัติง�นได้จริง
 4.  สนับสนุนและผลักดันคว�มคิดริเร่ิมเชิงกลยุทธ์ท่ีสำ�คัญในระยะเร่ิมต้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร หรือก�รต้ังอนุกรรมก�รในก�รขับเคล่ือน
 5.  ส่งเสริมก�รประส�นง�นด้�นก�รว�งแผนกลยุทธ์ระหว่�งฝ่�ย เป็นทีมง�นที่ทำ�ง�นร่วมกับฝ่�ยต่�งๆ
 6. มีบทบ�ทเป็นตัวแทนของบริษัทติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร:

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

  หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของหัวหน้�คณะเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO)
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 3.9 ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร

  คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญก�รพัฒน�กรรมก�ร โดยสนับสนุนให้กรรมก�รบริษัทเข้�อบรมหลักสูตรต่�งๆ หรือเข้�ร่วมก�รสัมมน� 
  หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของก�รศึกษ�/ก�รอบรมว่� จะเป็นก�รพัฒน�กรรมก�รให้ได้คว�มรู้ 
  ที่ทันต่อสถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจที่มีก�รแข่งขันอยู่ตลอดเวล� และมีนโยบ�ยพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรที่เป็นผู้บริห�รโดยก�รจัดฝึกอบรม 
  ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท เพ่ือมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้  ในช่วงที่ผ่�นม�กรรมก�รบริษัทได้เข้�ร่วมรับก�รอบรมหลักสูตร 
  กรรมก�รของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
  (ก.ล.ต.) กำ�หนดให้กรรมก�รของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่�นก�รอบรมอย่�งน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program 
  (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจ�กหลักสูตรที่กำ�หนดแล้ว กรรมก�รบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ร่วม 
  อบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 
  หลกัสตูร Company Secretary ของสม�คมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสร�้งศกัยภ�พคว�มเปน็ผูน้ำ�ทีเ่ปน็มอือ�ชพี 
  มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ท่ีอย่�งแท้จริง และเป็นต้นแบบในก�รขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยมี 
  ร�ยละเอียดดังนี้

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

- 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) 
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
- หลักสูตรจิตวิทย�คว�มมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริห�รชั้นสูง รุ่นที่ 7
-  วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร วปรอ. รุ่น 399

-  Director Certification Program (DCP 36/2003),   
 Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ 
 Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 23/2002) และ
 Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- 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)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

1

2

3

4

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ หลักสูตรที่เข้�รับก�รอบรม
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แต่ในส่วนของก�รพัฒน�ผู้บริห�รซึ่งมีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัทนั้น ร�ยละเอียดจะปร�กฏอยู่ในหัวข้อนโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�งยุพ� เตชะไกรศรี 

น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ
 Director Certification Program (DCP 119/2015)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 27/2003), 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ
 Audit Committee Program (ACP 21/2008) 
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

-  Director Certification Program (DCP 32/2003)  
   จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ
 Directors Certification Program (DCP 48/2004)  
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005) และ 
 Director Certification Program (DCP 71/2006)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

- Advanced Management Program (AMP),
 Harvard Business School
- หลักสูตรเพื่อกรรมก�รบริษัทมืออ�ชีพ   
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 7 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน
- Director Certification Program (DCP 42/2004) และ 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 3/2006)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 27
 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (2561)
-  Director Certification Program (DCP 73/2006) 
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
- TLCA CFO Professional Development Program
 (TLCA CFO CPD) 2019, 2020 จ�กสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  Director Certification Program (DCP 267/2018)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
- MIT SA+P Commercial Real Estate Analysis Investment

5

6

7

8

9

10

11

12
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 3.10  ก�รประเมินตนเองของกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer: CEO) และคณะกรรมก�รชุดย่อย

   ประธ�นกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
   และคณะกรรมก�รชดุยอ่ย โดยมวีตัถปุระสงค์ในก�รนำ�ผลก�รประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในก�รปรบัปรงุก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องคณะกรรมก�รบรษิทั 
   ประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่รหิ�ร และคณะกรรมก�รชดุยอ่ยในด�้นต�่งๆ โดยคณะกรรมก�รบรษิทัไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน 
   และบรรษัทภิบ�ล เป็นผู้ดำ�เนินก�รให้มีก�รประเมิน และมีก�รจัดระดับคะแนนดังนี้

     1. คะแนนตำ่�กว่�ร้อยละ 60  เท่�กับ  ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น
     2. คะแนนร้อยละ 61-70   เท่�กับ  พอใช้
     3. คะแนนร้อยละ 71-80   เท่�กับ  ดี
     4. คะแนนเกินกว่�ร้อยละ 80  เท่�กับ  ดีม�ก

   ทั้งนี้ ปี 2563 ผลประเมินคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และคณะกรรมก�รชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

3.10.1  ก�รประเมินตนเองของกรรมก�รบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
     ประเภทที่ 1 ก�รประเมินตนเองของกรรมก�รบริษัท (Self-Evaluation) โดยประเมินในด้�นต่�งๆ คือ

-  คว�มโดดเด่นในคว�มรู้คว�มส�ม�รถ (Core Competency) 
- คว�มเป็นอิสระ (Independence) 
- คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติภ�รกิจ (Preparedness) 
- คว�มเอ�ใจใส่ต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ (Practices as a Director) 
- ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�รบริษัท (Board Activities)  
- คว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�องค์กร (Development of Organization)

- คว�มโดดเด่นในคว�มรู้คว�มส�ม�รถ (Core Competency) 

- คว�มเป็นอิสระ (Independence) 

- คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติภ�รกิจ (Preparedness)  

- คว�มเอ�ใจใส่ต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ (Practices as a Director) 

- ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�รบริษัท (Board  Activities) 

- คว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�องค์กร (Development of Organization)

     ประเภทที่ 2 ก�รประเมินไขว้ของกรรมก�รบริษัท (Cross Evaluation) โดยเป็นก�รประเมินกรรมก�รคนอ่ืนในด้�นต่�งๆ คือ

     ประเภทที่ 3 ก�รประเมินคณะกรรมก�รบริษัท (Board Evaluation) โดยประเมินในด้�นต่�งๆ คือ

- โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รบริษัท

- บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท 

- ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

- ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�รบริษัท 

- คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร 

- ก�รพัฒน�ตนเองของคณะกรรมก�รบริษัท และก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

ทั้งนี้ ขั้นตอนก�รประเมินเริ่มต้นประม�ณเดือนตุล�คม 2563 โดยมีเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ทำ�หน้�ที่ 
จัดส่งแบบประเมินให้กรรมก�รบริษัทแต่ละคนประเมินตนเองโดยอิสระ หลังจ�กนั้นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 
ทำ�ก�รรวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำ�ร�ยง�นสรุป ประมวลผลก�รประเมิน และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ 
บรรษัทภิบ�ล และคณะกรรมก�รบริษัทต�มลำ�ดับ 
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คว�มโดดเด่นในคว�มรู้คว�มส�ม�รถ (Core Competency)

คว�มเป็นอิสระ (Independence)

คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติภ�รกิจ (Preparedness)

คว�มเอ�ใจใส่ต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ (Practice as a Director)

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�รบริษัท (Board Activities)

คว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�องค์กร (Development of Organization)

คว�มโดดเด่นในคว�มรู้คว�มส�ม�รถ (Core Competency)

คว�มเป็นอิสระ (Independence)

คว�มพร้อมในก�รปฏิบัติภ�รกิจ (Preparedness)

คว�มเอ�ใจใส่ต่อหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ (Practice as a Director)

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในคณะกรรมก�รบริษัท (Board Activities)

คว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�องค์กร (Development of Organization)

81.94

80.73

80.73

91.67

89.12

85.71

87.73

86.86

87.85

91.87

91.67

91.67

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

ผลก�รประเมินตนเองของกรรมก�รบริษัท 

ผลก�รประเมินไขว้ของกรรมก�รบริษัท

84.98

89.61

ดีม�ก

ดีม�ก

ภ�พรวมเฉลี่ย

ภ�พรวมเฉลี่ย

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รบริษัท

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�รบริษัท

คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร

ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รบริษัท และก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

98.06

96.76

95.83

96.03

93.33

93.52

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

4

5

6

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริษัท

95.59 ดีม�กภ�พรวมเฉลี่ย

อนึ่ง ผลก�รประเมินผลปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2563 ได้นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 9 ธันว�คม 
2563 โดยสรุปดังนี้
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3.10.2  ก�รประเมินผลง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer: CEO)
     คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้ให้คณะกรรมก�รบริษัททำ�ก�รประเมินผลง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่ 
     บริห�ร โดยประเมินในด้�นต่�งๆ คือ คว�มเป็นผู้นำ� ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ ก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์ ก�รว�งแผนและ 
     ผลปฏิบัติท�งก�รเงิน คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�รบริษัท คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก ก�รบริห�รง�นและคว�มสัมพันธ์ 
     กับบุคล�กร ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง คว�มรู้ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นก�รปรับปรุงจ�กตัวอย่�ง 
     แบบประเมินผลง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลก�รประเมินผลง�นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

3.10.3  ก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อย
     ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อย โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
     คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เป็นผู้ดำ�เนินก�รให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อยทั้งหมด 
     5 คณะ ดังนี้

คว�มเป็นผู้นำ�

ก�รกำ�หนดกลยุทธ์

ก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์

ก�รว�งแผนและผลปฏิบัติท�งก�รเงิน

คว�มสัมพันธ์กับคณะกรรมก�รบริษัท

คว�มสัมพันธ์กับภ�ยนอก

ก�รบริห�รง�นและคว�มสัมพันธ์กับบุคล�กร

ก�รสืบทอดตำ�แหน่ง

คว�มรู้ด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�ร

คุณลักษณะส่วนตัว

78.79

79.71

82.95

82.20

81.82

81.82

83.71

75.00

85.23

81.44

ดี

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

81.21 ดีม�กภ�พรวมเฉลี่ย

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

100.00

98.44

100.00

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1. ก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 1) ผลก�รประเมนิคณะกรรมก�รตรวจสอบ ร�ยบคุคล

99.48 ดีม�กภ�พรวมเฉลี่ย
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โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

100.00

100.00

100.00

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

 2) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รตรวจสอบ ร�ยคณะ

100.00 ดีม�กภ�พรวมเฉลี่ย

 2) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�ร ร�ยคณะ

2.  ก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�ร

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�ร ร�ยบุคคล

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รบริห�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของท่�นในฐ�นะคณะกรรมก�รบริห�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รบริห�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รได้ดำ�เนินก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร

79.17

89.58

93.33

91.67

91.67

91.67

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

87.36

91.67

ดีม�ก

ดีม�ก

ภ�พรวมเฉลี่ย

ภ�พรวมเฉลี่ย
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3.  ก�รประเมินคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ร�ยบุคคล

 2)  ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ร�ยคณะ

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

95.00

98.75

98.00

99.00

100.00

93.18

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

 97.25

97.39

ดีม�ก

ดีม�ก

ภ�พรวมเฉลี่ย

ภ�พรวมเฉลี่ย

 2) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ร�ยคณะ

4.  ก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ร�ยบุคคล

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

83.33

88.54

86.67

83.33

84.72

90.63

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

86.18

86.23

ดีม�ก

ดีม�ก

ภ�พรวมเฉลี่ย

ภ�พรวมเฉลี่ย
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5.  ก�รประเมินคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 1) ผลก�รประเมินคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ร�ยบุคคล

 2)  ผลก�รประเมินคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ร�ยคณะ

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

74.38

71.88

76.38

86.15

84.32

80.74

ดี

ดี

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

74.21

83.75

ดี

ดีม�ก

ภ�พรวมเฉลี่ย

ภ�พรวมเฉลี่ย

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง และก�รบริห�รบุคล�กร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมก�รบรษิทัตระหนกัดวี�่ บคุล�กรทีจ่ะเข�้ม�ดำ�รงตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�รระดับสงูในทกุระดบั เชน่ ประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�ร หวัหน�้คณะเจ�้หน�้ที่
บริห�รด้�นก�รเงิน หัวหน้�คณะเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นกลยุทธ์ กรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 
และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นตำ�แหน่งง�นบริห�รท่ีสำ�คัญและเป็นส่วนหนึ่งในก�รขับเคลื่อนบริษัท 
ไปสูเ่ป�้หม�ย ดงันัน้ บทบ�ทหนึง่ของคณะกรรมก�รบรษิทั คอื ก�รกำ�กบัดแูลใหก้�รสรรห�บคุล�กรดงักล�่ว จะตอ้งเปน็ไปอย�่งเหม�ะสมและโปรง่ใส 
โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ กำ�หนดโครงสร้�งค่�ตอบแทนและมีก�รประเมินที่เหม�ะสม รวมตลอดถึงก�รกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�ร 
และพัฒน�บุคล�กรให้สอดคล้องกับทิศท�งและกลยุทธ์ของบริษัท

 4.1 แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง 

คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัก�รสบืทอดตำ�แหนง่ในระดบัผูบ้รหิ�รระดบัสงูทุกตำ�แหนง่ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ตำ�แหนง่ผูน้ำ�องคก์ร 
คือ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษ�คว�มเช่ือมั่น 
ให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักง�นว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะได้รับก�รส�นต่ออย่�งทันท่วงที

คณะกรรมก�รบรษิทัจงึไดม้อบหม�ยนโยบ�ยใหค้ณะกรรมก�รบรหิ�รชดุทำ�หน้�ทีพิ่จ�รณ�กำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละแผนก�รสบืทอดตำ�แหนง่
ต่อไปอย่�งต่อเน่ือง ดังน้ัน คณะกรรมก�รบริห�รจึงได้ร่วมกันกำ�หนดหลักเกณฑ์และแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง โดยกำ�หนดนโยบ�ย 
เตรียมคว�มพร้อมด้�นบุคล�กร และกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน� รวมทั้งจัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล เพื่อเป็นก�รว�ง Succession Plan 
สำ�หรับเตรียมบุคล�กรให้มีคว�มพร้อมสำ�หรับตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง โดยมอบหม�ยสถ�บันแอล.พี.เอ็น. เป็นผู้รับผิดชอบ และถือว่�
เป็นโครงก�รที่ต้องทำ�อย่�งต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นอกเหนือจ�กก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคลอย่�งต่อเนื่อง และทำ�ก�รประเมินเป็นระยะๆ แล้ว สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ยังได้ส่งเสริม 

ใหบ้คุล�กรทีม่ศีกัยภ�พในก�รพัฒน�ตนเองเพือ่ก�้วสูต่ำ�แหนง่ผูบ้ริห�ร กำ�หนดแผนก�รอบรมด้�นก�รบรหิ�รและภ�วะผูน้ำ� (Managerial & 

Leadership Course) โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ท้ังตัวบุคคล ทีมง�น และง�น 

และก�รสร้�งภ�วะผู้นำ�เพื่อพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะผู้นำ�ให้ได้ต�มระดับคว�มส�ม�รถ (Proficiency Level) ที่องค์กรค�ดหวัง
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หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsibility Business)

คณะกรรมก�รบรษัิทตระหนักดวี�่ ธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์โดยเฉพ�ะก�รพฒัน�อ�ค�รชดุ ในเกอืบทกุกระบวนก�รของก�รดำ�เนนิง�น จะตอ้งให้
คว�มสำ�คญัต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้ว�มสำ�คญัต่อก�รคำ�นงึถึงประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ โดยดำ�เนนิธุรกจิดว้ยคว�มรบัผดิชอบ 
และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่�ย อีกท้ัง บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยท่ีชัดเจน และสร้�งจิตสำ�นึกของพนักง�นบริษัทและบริษัทในเครือ
ให้มีแนวคิดในก�รรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

บริษัทให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่�แก่ธุรกิจ ควบคู่กับก�รสร้�งคุณประโยชน์ต่อลูกค้� หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทได้ใช้หลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (Triple Bottom Line (3P)) ท่ีให้คว�มสำ�คัญกับผลประกอบก�รด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคมและ 
  สิ่งแวดล้อมม�ประยุกต์ และกำ�หนดเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้กลยุทธ์ 6 GREEN LPN

  ทัง้นี ้6 GREEN LPN เปน็แนวคดิทีเ่กดิจ�กประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนนิธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัยแ์ละบรหิ�รชมุชน เพ่ือนำ�ไปสูก่�รพัฒน� 
  อย่�งยั่งยืนในทุกมิติ โดยได้ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ในกระบวนก�รดำ�เนินง�น 10 กระบวนก�ร โดย 6 GREEN LPN ครอบคลุม 
  คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนก�ร 6 ประก�ร คือ
   • Green Enterprise  - ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้�นก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์
   • Green Financial Management  - ก�รกำ�หนดผลตอบแทน และก�รเติบโตขององค์กรอย่�งเหม�ะสม
   • Green Design Concept  - ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร และมีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
   • Green Marketing Management  - ก�รตล�ดที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและคู่แข่ง
   • Green Construction Process  - ก�รบริห�รจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนก�รก่อสร้�งต�มแนวท�ง 
       QCSES+P
   • Green Community Management  - ก�รบรหิ�รจัดก�รและก�รดแูลคุณภ�พชีวติของผูพ้กัอ�ศยัหลงัสง่มอบห้องชุดต�มแนวท�ง 
       FBLES+P 

  นอกจ�กนัน้ บรษิทัไดจ้ดัทำ�ม�ตรฐ�นก�รดำ�เนนิง�น 6 GREEN LPN (Checklist) เพือ่ให้เปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนัในทุกมติขิองก�รดำ�เนนิง�น 
  ทั้งนี้ บริษัทกำ�หนด 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
   (1) ผู้ถือหุ้น
   (2) พนักง�น
   (3) ลูกค้�
   (4) ผู้พักอ�ศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒน�
   (5) สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   (6) บริษัทคู่ค้�
   (7) บ้�นข้�งเคียง
   (8) แรงง�น

 4.2 ปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

ในกรณมีกีรรมก�รเข�้ใหม ่บรษิทัไดก้ำ�หนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัก�รเตรยีมคว�มพรอ้มในก�รปฏบิตัหิน�้ทีก่รรมก�รบรษิทั เพือ่ใหก้รรมก�ร
เข้�รับตำ�แหน่งส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้ทันที โดยมีเลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ประส�นง�นในด้�นต่�งๆ ดังนี้
 1. ประส�นง�นในก�รให้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทในด้�นกฎหม�ยและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้�งองค์กร 
  จรรย�บรรณท�งธุรกิจของคณะกรรมก�รบริษัท เป็นต้น
 2. จดัใหม้กี�รพบปะกบัประธ�นกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รชดุยอ่ย และผูบ้รหิ�รของบรษิทั เพือ่รบัทร�บขอ้มลู 
  เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่จึงไม่มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่
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 2. เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจด้�นพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทตระหนักดีว่� บริษัทส�ม�รถมีส่วนสำ�คัญในก�รลดผลกระทบต่อ 
  สิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมอนุรักษ์พลังง�นด้วยวิธีต่�งๆ โดยมีก�รกำ�หนดแผนจัดก�รพลังง�นในระยะย�วเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งก�รบริห�ร 
  จัดก�รพลังง�นในโครงก�รเก่� และก�รออกแบบอ�ค�รเพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�นในโครงก�รก่อสร้�งใหม่

 3. บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัเปน็อย�่งม�ก ในก�รสง่เสรมิใหพ้นกัง�นคดิคน้นวัตกรรม ทัง้ในเชงิกระบวนก�รบรกิ�รและก�รเพิม่คณุค�่ใหผ้ลติภณัฑ ์
  รวมถึงกระบวนก�รในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มบทบ�ทของแต่ละบุคคล  

  โดยตัง้แตต้่นป ี2563 บรษัิทไดเ้ปดิโอก�สใหพ้นกัง�นไดร้ว่มพฒัน�ปรบัปรงุคณุภ�พของง�น ผ�่นก�รแกไ้ขพฒัน�ง�นของแตล่ะบคุคล พร้อมกับ 
  บันทึกเข้�ระบบเพื่อเป็นองค์คว�มรู้ และร่วมกันต่อยอดในง�นนั้นๆ โดยจัดทำ�เป็นระบบรวบรวมข้อมูลก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น 
  ผ่�นระบบ Quality Built in ซึ่งมีจำ�นวนก�รเข้�บันทึกของพนักง�น ตลอดปี 2563 จำ�นวน 18,217 เรื่อง หรือ คิดเป็นเป็นอัตร�เฉลี่ยจำ�นวน 
  11 เรื่องต่อคน

  ในด้�นนวัตกรรมบริษัทได้พัฒน�ระบบรวบรวมข้อมูลก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นและนวัตกรรมของพนักง�น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ 
  ก�รทำ�ง�น โดยบันทึกผ่�นระบบ Make it Simple ซ่ึงมีก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นและบันทึกเข้�ระบบ ตลอดปี 2563 จำ�นวน 15,904 
  เรื่อง หรือ คิดเป็นเป็นอัตร�เฉลี่ยจำ�นวน 10 เรื่องต่อคน

  ซึ่งนอกจ�กบริษัท จะได้รับผลจ�กก�รปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นของพนักง�นทุกคนในทุกระดับแล้วนั้น ยังเป็นก�รส่งเสริม 
  พัฒน�ก�รเรียนรู้ของพนักง�นทั้งองค์กรผ่�นข้อมูลที่มีก�รบันทึกในระบบ ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ต่อยอดและต่อเนื่องต�มวิถีแอล.พี.เอ็น.

  โดยตลอดป ี2563 ประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รไดม้กี�รคดัเลอืกและนำ�ขอ้มลูก�รพฒัน� ก�รปรบัปรงุง�นทีม่คีณุภ�พและไดม้�ตรฐ�นม�สือ่ส�ร 
  ชื่นชมเพิ่มขวัญกำ�ลังใจ และคว�มภ�คภูมิใจให้กับพนักง�นท่ีเป็นผู้คิดนวัตกรรมนั้น ภ�ยในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ก�รคิดปรับปรุง 
  พัฒน�ง�น และก�รบันทึกข้อมูลเข้�ในระบบเป็นพฤติกรรมที่ได้รับก�รกระตุ้นต่อเนื่อง จนเป็นอีกวิถีที่สำ�คัญในก�รทำ�ง�นของพนักง�น 
  ในองค์กร

 4. บริษัทได้นำ�ระบบจำ�ลองเทคโนโลยีส�รสนเทศอ�ค�ร (Building Information Modeling: BIM) ใช้ในก�รบริห�รโครงก�ร โดยก�ร 
  นำ�เทคโนโลยี BIM ม�ใช้น้ัน จึงได้มีก�รปรับปรุงกระบวนก�รและระบบก�รทำ�ง�น เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ท้ังภ�ยใน 
  บริษัทและกับบริษัทคู่ค้� หรือ LPN Team ซ่ึงรับผิดชอบในกระบวนก�รก่อสร้�งแบบเต็มรูปแบบ โดยทุกโครงก�รท่ีบริษัทพัฒน�ได้มี 
  ก�รออกแบบ ว�งแผนง�น กำ�หนดวัสดุ และบริห�รง�นก่อสร้�งด้วยระบบ BIM รวมถึงก�รพัฒน�คู่มือม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น 
  ด้วยระบบ BIM เพ่ือให้ทั้งผู้ควบคุมง�นก่อสร้�ง ผู้ออกแบบ และผู้รับเหม�ใช้ง�นระบบนี้ ในก�รบริห�รโครงก�รได้อย่�งมี 
  ประสิทธิภ�พ 

  นอกจ�กนัน้ บริษทัยงัไดม้กี�รพฒัน�และนำ�ระบบดงักล่�วม�ใชใ้นก�รบรหิ�รชมุชนสว่นของก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัยส์นิสว่นกล�ง (Facility 
  Management) เพื่อให้ก�รดูแลง�นระบบและก�รบำ�รุงรักษ�อ�ค�รทำ�ได้ง่�ยและรวดเร็วขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อลูกค้�ที่อยู่ในโครงก�ร

 5. บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ โดยเท่�เทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทเค�รพต่อสิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้นต�มที่กำ�หนดไว้โดยกฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�ง 
 เท่�เทยีมกนับรษิทัมกีลไกทีท่ำ�ใหผู้ถ้อืหุน้มีคว�มเชือ่มัน่ว่� จะได้รบัขอ้มลูทีถู่กตอ้งและผลตอบแทนทีเ่หม�ะสม ก�รรบัผลตอบแทนต�ม 
 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัท มีก�รควบคุมก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน มีม�ตรก�รป้องกันก�รขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ป้องกัน 
 ก�รใชข้อ้มลูภ�ยในเกีย่วกบัข�่วส�รทีเ่ป็นคว�มลบั และห�้มกรรมก�รและผูบ้รหิ�รทีร่บัทร�บขอ้มลูภ�ยใน ไม่ใหน้ำ�ขอ้มลูภ�ยในของบรษิทั 
 ไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้เพือ่ก�รซือ้ข�ยหลกัทรัพยข์องบรษิทัโดยเฉพ�ะในชว่ง 1 เดอืนกอ่นเผยแพร่งบก�รเงนิแกส่�ธ�รณชน
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บริษัทได้ปฏิบัติต�มข้อตกลงและเงื่อนไขก�รค้�ต�มกรอบกติก�ก�รแข่งขันที่สุจริต เสมอภ�ค และเป็นธรรม คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท โดยอยู่บนพ้ืนฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่�ย โดยรักษ�คำ�มั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้�อย่�งเคร่งครัด รวมทั้ง 
ก�รเสริมสร้�งสัมพันธภ�พและคว�มเข้�ใจที่ดีต่อกัน หลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ที่อ�จจะทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ด้วยก�ร
เจรจ�แกป้ญัห�บนพืน้ฐ�นของคว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิ รวมถงึก�รไมเ่รยีกรบัหรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดท่ีอยูน่อก
เหนือข้อตกลงท�งก�รค้�  โดยบริษัทจะไม่ทำ�ธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำ�ผิดกฎหม�ยหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในท�งทุจริต

ในปัจจุบัน คู่ค้�ของบริษัทเป็นเครือข่�ยของผู้ประกอบก�รด้�นต่�งๆ อ�ทิ บริษัทสถ�ปนิก วิศวกร ที่ปรึกษ� บริษัทผู้รับเหม�ก่อสร้�ง 
บริษัทค้�วัสดุก่อสร้�ง ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษ�คว�มปลอดภัย เป็นต้น บริษัทเหล่�นี้ถือว่�มีคว�มสัมพันธ์และทำ�ธุรกิจร่วม
กันม�น�นโดยบริษัทถือว่�บริษัทเหล่�นี้ คือ ปิยมิตร ต่อม�ได้พัฒน�เป็น LPN Team ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทได้ให้
คว�มสำ�คญักบัก�รให้ผลตอบแทนทีเ่หม�ะสม ไมเ่อ�รดัเอ�เปรยีบหรอืคำ�นงึแตผ่ลกำ�ไรของบรษิทั แตด่ำ�เนนิธรุกจิรว่มกนัโดยอยูบ่นพืน้
ฐ�นของคว�มเป็นธรรม แต่อย่�งไรก็ต�ม บริษัทก็มีนโยบ�ยที่ชัดเจนในก�รจัดซื้อจัดจ้�ง โดยคู่ค้�ทุกร�ยจะต้องเสนอร�ค�อัตร�ค่�จ้�ง 
เช่น ค่�ออกแบบ ค่�จ้�งรับเหม�ก่อสร้�ง ค่�จ้�งค่�ขนส่ง ค่�จ้�งรักษ�คว�มปลอดภัย หรือเสนอร�ค�ข�ยวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และ
บริษัทจะพิจ�รณ�ร�ค�ที่เหม�ะสมและยุติธรรม คำ�นึงถึงคว�มสมเหตุสมผลของร�ค� คุณภ�พและบริก�รที่ได้รับ และมีแนวท�งในก�ร
จัดซื้อจัดจ้�ง ดังนี้ 

 1. จัดทำ�รูปแบบสัญญ�ที่เหม�ะสม เป็นธรรมกับคู่ค้� และมีก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขในสัญญ�อย่�งครบถ้วน และป้องกันก�รทุจริต 
  ประพฤติมิชอบในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
 2. ตรวจสอบและประเมินคุณภ�พของง�น สินค้� และบริก�รที่ได้รับ

นอกเหนือจ�กนโยบ�ยในก�รทำ�ดำ�เนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้�ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเพื่อให้พนักง�นของบริษัท 

และบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติไว้ในจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท และยังสนับสนุนให้คู่ค้�ดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม 

มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ลูกค้�

บรษิทัได้ใหค้ว�มสำ�คญัและรบัผิดชอบตอ่ลกูค�้ทกุร�ยอย�่งสมำ�่เสมอ รวมถงึเชือ่มัน่ในคณุค�่ของก�รสร�้งคว�มพงึพอใจและคว�มมัน่ใจ 
อย�่งตอ่เนือ่งใหก้บัลกูค�้ โดยมุง่มัน่ในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์รบัผดิชอบตอ่คณุภ�พและม�ตรฐ�นผลติภณัฑต์�มที่ไดโ้ฆษณ�หรือสญัญ�ไว้ 
พัฒน�และปรับปรุงก�รให้บริก�รแก่ลูกค้� รักษ�คว�มลับลูกค้� ทั้งนี้ บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดี เสริมสร้�ง 
คว�มอบอุ่นของสม�ชิกในครอบครัว และสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งลูกค้�ด้วยกิจกรรมต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง โดยบริษัทมีแนวท�ง 
ก�รบรหิ�รประสบก�รณล์กูค�้ (Customer Experience Management) อย�่งชดัเจน  มกีระบวนก�รในก�รรกัษ�ลกูค�้ (Customer Retention) 
ผ�่นชอ่งท�งก�รรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ซึง่ถอืเปน็โอก�สทีจ่ะรบัทร�บขอ้บกพรอ่งจ�กก�รใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิ�ร  มกีระบวนก�รก�รบรหิ�ร
จัดก�รเรื่องร้องเรียน (Complaint Management Process) ผ่�นหน่วยง�นของฝ่�ยบริห�รประสบก�รณ์ลูกค้� โดยก�รรับเรื่องร้องเรียน 
ได้จัดให้มีหล�ยช่องท�ง คือ LPN Mobile Line, Website, Line และ Call Center โทรศัพท์ (02) 689-6888 ซึ่งมิใช่แค่รับเรื่องร้องเรียน 
และบริห�รจัดก�รกับเรื่องร้องเรียนเท่�นั้น แต่จะทำ�หน้�ที่ในก�รเก็บรวบรวมวิธีก�รแก้ไขปัญห�ไว้ในรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้ 
(KM : Knowledge Management)

3. คู่ค้�  
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4. คู่แข่ง

5. เจ้�หนี้

6. พนักง�น 

บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบัติต�มกรอบกติก�ของก�รแข่งขันท�งก�รค้�ด้วยคว�มสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งท�งก�รค้� 
เชิงพันธมิตร อันเป็นก�รส่งเสริมซ่ึงกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยท�งธุรกิจและคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัน 
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวท�งที่ชัดเจนว่� 

 1. จะไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่ง หรือทำ�ก�รใดๆ ที่จะให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีก�รที่ไม่สุจริต ผิดกฎหม�ย 
  หรือผิดจริยธรรม
 2. บริษัทจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะก่อให้เกิดก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือก�รผูกข�ดท�งก�รค้�      
 3. บริษัทจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะเป็นก�รทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่ง

นอกจ�กนั้น บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเพ่ือให้พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติไว้ในจรรย�บรรณท�ง
ธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� รวมทั้งในปี 2563 บริษัทไม่เคยมีข้อพิพ�ทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งท�งก�รค้�

บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัติ�มขอ้ตกลงเงือ่นไขท�งก�รค�้ตอ่เจ�้หนีท้�งก�รค�้ดว้ยคว�มซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่และไว้ว�งใจ 
ซึง่กนัและกนั ในกรณเีจ�้หนีท้ีเ่ป็นสถ�บันก�รเงิน บรษิทัไดป้ฏบิตัติ�มเง่ือนไขของสญัญ�กูย้มืเงนิ หรอืสญัญ�สนิเชือ่ม�โดยตลอด เพือ่สร้�ง 
คว�มมั่นใจแก่สถ�บันก�รเงิน โดยปฏิบัติต�มเงื่อนไขต่�งๆ ต�มที่ระบุในสัญญ�และข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด 
ทั้งนี้ เงื่อนไขที่บริษัทนำ�ม�ปฏิบัติและยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ในก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้ คือ

 1. ปฏิบัติต�มข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้� เจ้�หนี้ทุกร�ยอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทนที่ 
  เป็นธรรมทั้งสองฝ่�ย
 2. ละเว้นก�รเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตท�งก�รค้�
 3. ในกรณีของก�รกู้เงิน บริษัทจะไม่นำ�เงินที่ได้จ�กก�รกู้ยืมไปใช้ในท�งที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของก�รกู้ยืม

บรษิทัยงัไดก้ำ�หนดเปน็นโยบ�ยเพือ่ใหพ้นกัง�นของบรษัิทและบรษิทัย่อยยดึถอืเปน็แนวท�งปฏบิตัไิวใ้นจรรย�บรรณท�งธรุกจิของบรษัิท

บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นทุกคน และตระหนักว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรท่ีมีคุณค่�ของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของ
ก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัท โดยบริษัทได้ให้ก�รดูแลและมีก�รปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้�นโอก�ส ผลตอบแทน ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย 
โดยเหม�ะสมกับผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นแต่ละคน และผลสำ�เร็จท�งธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบ�ยโครงสร้�งค่�ตอบแทนของพนักง�นในระยะสั้น คือ พิจ�รณ�จ�กผลกำ�ไรของบริษัทในแต่ละปี ซึ่งเป็นคว�มส�ม�รถ
ในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทและคว�มร่วมมือร่วมใจของพนักง�นทุกคนในองค์กร สำ�หรับค่�ตอบแทนของพนักง�นโดยภ�พรวมจะใช้
วิธีก�รประเมินจ�กผลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มดัชนีชี้วัดประสิทธิภ�พหลัก (KPIs) และอัตร�ค่�ตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับ
อัตร�ค่�ตอบแทนในตล�ดแรงง�นโดยคำ�นึงถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และผลก�รปฏิบัติง�นของแต่ละบุคคลเป็นสำ�คัญ 
ซึง่แนวท�งก�รกำ�หนดโครงสร�้งค�่ตอบแทนของบรษัิทนัน้ ไมเ่พยีงแตพ่จิ�รณ�จ�กอตัร�ค�่จ�้งค�่ตอบแทนท่ีแข่งขันไดใ้นตล�ดแรงง�น 
แต่ยังคำ�นึงถึงคว�มเท่�เทียมกันภ�ยในบริษัทอีกด้วย ซึ่งคว�มเท่�เทียมกัน บริษัทได้ประเมินจ�กขอบเขตคว�มรับผิดชอบของ 
แตล่ะตำ�แหนง่ง�น ประสบก�รณแ์ละทกัษะที่ใชใ้นก�รทำ�ง�นต�่งๆทีแ่ตกต�่งกนั และในแตล่ะปบีรษิทัจะมกี�รปรบัเงนิเดอืนแกพ่นกัง�น 
โดยพิจ�รณ�จ�กข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์
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7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีบ่รษิทัใหค้ว�มสำ�คัญกบัทัง้ในกระบวนก�ร (CESR in Process) นอกกระบวนก�ร (Out Process) 
และอิงกระบวนก�ร (As Process) ซึ่งไม่อยู่ในธุรกิจหลัก ซึ่งท�งบริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ดำ�เนินก�รอย่�ง 
ต่อเนื่องและสมำ่�เสมอ ได้แก่

 - กิจกรรมบริจ�คโลหิตที่ได้ระดับพนักง�นและเจ้�ของร่วมในทุกชุมชนมีส่วนร่วมในก�รบริจ�คโลหิตทุกชุมชนทุกโครงก�รอย่�ง 
  สมำ่�เสมอม�กกว่� 20 ปี
 - จัดตั้งชมรมอ�ส�ในชุมชนที่บริษัทบริห�รกว่� 100 ชุมชน เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกในก�รร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปันของเจ้�ของร่วม 
  ในชุมชน โดยผ่�นท�งก�รทำ�กิจกรรมของชมรมและก�รสนับสนุนบ�งส่วนจ�กบริษัท
 - ก�รพัฒน�ชุมชนหรือหน่วยง�นร�ชก�รบริเวณรอบโครงก�ร
 - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอ�ส�เพื่อสังคมหล�ยมูลนิธิ
 - พัฒน�สิ่งแวดล้อมของสถ�นที่ร�ชก�ร โรงเรียน และวัดที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงก�ร
 - ก�รดแูลและสง่เสรมิคณุภ�พชวีติของคนง�นกอ่สร�้งในโครงก�รของบรษัิทท่ีอยู่ในระหว�่งก�รกอ่สร้�ง เช่น กิจกรรมสง่เสรมิก�ร 
  คัดแยกขยะในหน่วยง�นก่อสร้�ง ก�รตรวจสุขภ�พคนง�นก่อสร้�ง ก�รจัดก�รขยะในบริเวณก่อสร้�ง  
 - ก�รบรหิ�รจดัก�รก�รใชไ้ฟฟ�้ในโครงก�รต�่งๆ ทีบ่รษิทัยอ่ยรบับรหิ�รนติบิคุคลอ�ค�รชดุ เชน่ ก�รรณรงคก์�รลดปรมิ�ณก�รใช ้
  ไฟฟ้� ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมปิดไฟฟ้� ก�รบริห�รจัดก�รนำ้� ก�รบริห�รก�รจัดก�รขยะ เป็นต้น
 - ลดผลกระทบจ�กมลภ�วะจ�กฝุ่น PM 2.5 ในโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งและในชุมชนของ LPN

ทั้งนี้ นอกเหนือจ�กค่�ตอบแทนร�ยเดือนแล้ว บริษัทยังมีก�รให้ร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นเป็นร�ยปี โดยพิจ�รณ�จ�กผล 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในแต่ละปี และมีสวัสดิก�รต่�งๆ เช่น ก�รประกันสุขภ�พแก่พนักง�น ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ สวัสดิก�รกู้ยืม เงินช่วยเหลือกรณีพนักง�น หรือบิด�ม�รด�ของพนักง�น หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ก�รจัดให้มีสถ�น
ที่ออกกำ�ลังก�ย (Fitness) เป็นต้น นอกจ�กนี้ บริษัทยังคำ�นึงถึงคว�มสมดุลของก�รทำ�ง�นและชีวิตส่วนตัวของพนักง�น (Work-Life 
Balance) ก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยของสถ�นท่ีทำ�ง�นอย่�งสมำ่�เสมอ ก�รจัดให้มีอุปกรณ์ด�้นคว�มปลอดภัยต�่งๆ แก่พนักง�น 
ก�รฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นอกจ�กนัน้ บรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รพฒัน�ศกัยภ�พและคว�มส�ม�รถของพนกัง�นทกุระดบั สร�้งเสริมให้มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ             
ในหน�้ที ่และพฒัน�พนกัง�นทีม่ศีกัยภ�พไปสูส่ภ�วะผูน้ำ� รวมท้ังก�รให้พนักง�นมส่ีวนรว่มในก�รกำ�หนดทิศท�ง ก�รดำ�เนนิง�นใหเ้ป็นไป 
ในทิศท�งเดียวกัน เสริมสร้�งวัฒนธรรมและบรรย�ก�ศที่ดีในก�รทำ�ง�น ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิต สุขภ�พ 
และทรัพย์สินของพนักง�น

(ท้ังน้ี ร�ยละเอียดท้ังหมดปร�กฏอยู่ในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2563 ของบริษัท ซ่ึงจัดทำ�ข้ึนเพ่ือร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมท้ังถ่�ยทอดแนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�นของคว�มย่ังยืน 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัท โดยอ้�งอิงต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นระดับส�กล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) 
ในแบบหลัก (Core) ซ่ึงส�ม�รถ Download จ�ก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)
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หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม (Strengthen Effective Risk Management and 
Internal Control)

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ที่จะกำ�กับดูแล และมีแนวท�งในก�รปฏิบัติ ดังนี้

 1. ก�รกำ�กบัดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในทีม่ปีระสทิธภิ�พเหม�ะสม โดยมคีณะกรรมก�รตรวจสอบและสำ�นกัตรวจสอบทีม่บีทบ�ทสำ�คญั 
  ในเรื่องของร�ยง�นท�งก�รเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ

 2. ก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทมีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีมีคว�มเหม�ะสม โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยท่ีชัดเจนในแต่ละปี และมอบหม�ย 
  ให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่ในก�รพิจ�รณ� ระบุคว�มเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอก�สที่จะเกิด เพื่อจัดลำ�ดับคว�มเสี่ยง 
  และวิธีจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม

นอกเหนือจ�กระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแล้ว บทบ�ทสำ�คัญที่กรรมก�รบริษัทจะต้องกำ�กับดูแลในเรื่องของก�รต่อต้�น
ก�รคอรรั์ปชนั กระบวนและก�รกำ�กบัดแูลในเรือ่งก�รรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นได้เสยี ก�รดแูลและก�รจดัก�รคว�มขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อ�จเกดิขึน้
ได้ระหว่�งบริษัท ฝ่�ยจัดก�ร คณะกรรมก�ร  

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งสำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) และมีจรรย�บรรณท�งธุรกิจเพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น กรรมก�ร พนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

อนึ่ง ในรอบปี 2563 บริษัทได้ติดต�มดูแลและจัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอ�จจะเกิดข้ึนได้ระหว่�งบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร คณะกรรมก�ร 
รวมไปถึงก�รป้องกันก�รใช้ประโยชน์อันมิควร และก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่สำ�คัญได้ดังนี้

  6.1 ประวัติก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยของบริษัท กรรมก�รบริษัท และผู้บริห�ร

  6.2 ก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

ในช่วงรอบปีที่ผ่�นม� และในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีของก�รกระทำ�ท่ีเป็นก�รขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหม�ยต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น
กฎหม�ยต�มพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์พระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 หรอืกฎหม�ยต�่งๆ อ�ท ิ
ก�รท่ีบริษัทไม่ส่งงบก�รเงินต�มกำ�หนด ไม่มีร�ยก�รท่ีเป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัท
ไมม่ชีือ่เสยีงในท�งลบ อนัเนือ่งม�จ�กคว�มลม้เหลวในก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รชดุยอ่ย บรษิทัไมม่กีรณี
ที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รล�ออก อันเนื่องม�จ�กประเด็นเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท นอกจ�กน้ี บริษัทไม่มีกรณีที่มีก�ร 
กระทำ�ทีเ่ป็นก�รฝ่�ฝนืกฎหม�ยด�้นแรงง�น ก�รจ�้งง�น กฎหม�ยว�่ด้วยก�รแขง่ขนัท�งก�รค้� หรอืถูกดำ�เนนิก�รใดๆ อนัเนือ่งม�จ�ก 
ก�รที่บริษัทไม่ได้ประก�ศข้อมูลที่เป็นเหตุก�รณ์สำ�คัญภ�ยในระยะเวล�ที่หน่วยง�นของร�ชก�รกำ�หนด

อนึ่ง กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีก�รกระทำ�ที่เป็นก�รขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหม�ย
ต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นกฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 
หรือกฎหม�ยต่�งๆ ทั้งท�งแพ่งและท�งอ�ญ� รวมทั้งไม่มีก�รกระทำ�ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  นอกจ�กนี้ กรรมก�ร
บริษัทและผู้บริห�รของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้

 1. ไม่มีก�รกระทำ�ที่เป็นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน
 2.  ไม่มีก�รกระทำ�ผิดด้�นก�รทุจริต หรือก�รกระทำ�ผิดด้�นจริยธรรม

บรษิทัได้กำ�หนดใหก้รรมก�รและผู้บรหิ�รมหีน�้ทีร่�ยง�นก�รถอืหลกัทรพัยแ์ละร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืหลกัทรพัยต์�มม�ตร� 
59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�รนับจ�กวันท่ีซ้ือ ข�ย โอน หรือรับโอนต่อ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้�มก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
เผยแพร่งบก�รเงินต่อส�ธ�รณชน

นอกจ�กนั้น บริษัทมีนโยบ�ยว่� ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทจะต้องมีก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รบริษัทซ่ึงนับ
รวมถึงก�รถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริห�ร 4 ร�ยแรก นับต่อจ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยรวมถึงผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและผู้จัดก�รฝ่�ย
ก�รเงิน และในปี 2563 ได้มีก�รร�ยง�นก�รถือหุ้นของกรรมก�รบริษัทซึ่งนับรวมถึงก�รถือหุ้นของคู่สมรสและผู้บริห�รเป็นจำ�นวน 
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้
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 1. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 2563
 2. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2563
 3. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2563    เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2563
 4. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 8/2563    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2563
 5. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 9/2563    เมื่อวันที่ 9 ธันว�คม 2563

ทั้งนี้ ก�รถือหุ้นของกรรมก�รบริษัทซึ่งนับรวมถึงก�รถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริห�ร 4 ร�ยแรก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 2.93 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

น�งทัศนีย์ สุริย�ภิวัฒน์  (คู่สมรส)

น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยเกริก วณิกกุล

น�งเมธินี วณิกกุล  (คู่สมรส)

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�งยุพ� เตชะไกรศรี

น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

น�งชูพรรณ จองธุระกิจ  (คู่สมรส)

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

น�ยมณเฑียร วีโรทัย

น�งปิยะนุช น�วีนวคุณ

น�งส�วสุวัฒน� แซ่ตั้ง

น�ยแสงชัย เหลืองจุฑ�ม�ศ

น�ยนกุล ตั้งประสิทธิ์

น�งส�วสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์

น�งส�วนิตย� วงศ์ทวิล�ภ

น�งปนัดด� ขจรศิลป์

-

547,000

900,000

4,000,000

-

559,100

20,000

-

4,000,000

14,669,499

18,000,000

50,000

-

-

250,000

-

-

-

105,000

-

170,000

-

-

-

547,000

900,000

4,000,000

-

559,100

20,000

-

4,000,000

14,669,499

18,000,000

50,000

-

-

250,000

-

-

-

105,000

-

170,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ชื่อ - สกุล จำ�นวนหุ้น
(28 ก.พ. 2563) 

จำ�นวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2563)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่�งปี

รวม 43,344,899 43,344,899 -
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  6.3 ก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร

  6.4 บริษัทมีก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในท่ีมีส�ระสำ�คัญของบริษัท 
     และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท 
     โดยกรรมก�ร ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นทีอ่ยู่ในหนว่ยง�นทีท่ร�บขอ้มลูภ�ยใน จะตอ้งระงบัก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืน 
     ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินต่อส�ธ�รณชน

  6.5 ในกรณีที่กรรมก�รและผู้บริห�รคนใดทำ�ก�รซื้อข�ย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
     กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ทร�บทุกครั้งภ�ยใน 3 วันทำ�ก�รนับจ�กวันที่มีก�รเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลข�นุก�รบริษัท 
     ได้รับทร�บ รวมท้ังได้กำ�หนดให้บรรจุว�ระก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมก�ร รวมทั้งคู่สมรส เป็นว�ระประจำ� 
     ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส

  6.6 บริษัทมีแนวท�งปฏิบัติที่ชัดเจนในก�รดูแลและขจัดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งมีหน้�ที่ 
     ต�มกฎบตัรคณะกรรมก�รตรวจสอบเปน็ผูส้อบท�นก�รปฏบิตัติ�มกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต�่งๆ ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยต�มหลกัเกณฑ ์
     ของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ซึง่ห�กทีป่ระชมุมมีตทิำ�ร�ยก�ร 
     ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือเข้�ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะทำ�ก�รเปิดเผยมูลค่�ร�ยก�รชื่อคู่สัญญ�และบุคคลที่ 
     เกี่ยวโยงกัน เหตุผลคว�มจำ�เป็น และร�ยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วอย่�งถูกต้องครบถ้วน ท้ังภ�ษ�ไทย 
     และภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th

เพ่ือใหเ้ปน็ไปต�มม�ตร� 89/14 แหง่พระร�ชบญัญตัหิลักทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และประก�ศคณะกรรมก�ร
กำ�กับตล�ดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำ�หนดให้กรรมก�ร
และผู้บริห�รต้องร�ยง�นให้บริษัททร�บถึงก�รมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือ
ของบุคคล ที่มีคว�มเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยว่�ด้วยก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2552 ได้พิจ�รณ�และมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ก�รร�ยง�นก�รส่วนได้เสีย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
1 กันย�ยน 2552 เป็นต้นไป โดยมีส�ระสำ�คัญดังนี้

 1. ด้�นก�รร�ยง�น 
  กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ซึ่งหม�ยถึง กรรมก�รผู้จัดก�ร รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้ดำ�รง 
  ตำ�แหนง่ระดบับรหิ�ร 4 ร�ยแรก นบัตอ่จ�กกรรมก�รผูจ้ดัก�รลงม� ผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหนง่เทยีบเท�่กบัผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ระดบับรหิ�ร 
  ร�ยที่ 4 ทุกร�ย รวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รสูงสุดในส�ยง�นบัญชีหรือก�รเงิน ร�ยง�นให้บริษัทได้รับทร�บถึงก�รมี 
  ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 2.  วิธีก�รร�ยง�น
  จัดทำ�ร�ยง�นและส่งให้เลข�นุก�รบริษัท รวมถึงในกรณีท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำ�ร�ยง�นส่งให้เลข�นุก�รบริษัท 
  ทุกครั้งภ�ยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ร�ยง�นไป

 3. ก�รร�ยง�นคณะกรรมก�รบริษัท
  เลข�นุก�รบริษัทจะต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทประจำ� 
  ทุกไตรม�สโดยในปี 2563 ได้มีก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร จำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้

  1. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภ�คม 2563
  2. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงห�คม 2563
  3. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 8/2563    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2563
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ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันว�คม 2559 ได้มีมติตั้งสำ�นักง�นส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) 
เป็นหน่วยง�นอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ และรักษ�ผลประโยชน์สูงสุดต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) กำ�กับดูแลให้หน่วยง�นภ�ยในบริษัทปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ยของบริษัท นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณท�งธุรกิจ 
  ของบรษิทักฎหม�ย ขอ้สญัญ� ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต�่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง และร�ยง�นผลก�รกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�นใหฝ่้�ยบรหิ�ร 
  ทร�บอย่�งสมำ่�เสมอต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด หรือร�ยง�นให้ทร�บทันที ห�กมีประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญหรือมีคว�มร้�ยแรง
 2)  ให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่�ยบริห�รเพื่อให้ส�ม�รถควบคุมก�รปฏิบัติง�นของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย และกฎระเบียบต่�งๆ
 3) ให้คว�มช่วยเหลือแก่ฝ่�ยบริห�ร ดังนี้
  -  กำ�หนดกฎระเบียบและข้อบังคับตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีก�รปฏิบัติง�นด้�นธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 
    กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อบังคับภ�ยในบริษัท รวมถึงจรรย�บรรณท�งธุรกิจ
  -  เป็นที่ปรึกษ� และแนะแนวท�งในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและข้อบังคับภ�ยในบริษัท 
    ตลอดจนจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทให้แก่พนักง�น และหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในบริษัท
  -  รบัผดิชอบและประส�นง�นกบัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งในก�รจดัอบรมพนกัง�นของบรษัิท เพือ่ให้คว�มรูค้ว�มเข�้ใจเก่ียวกับ 
    กฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรย�บรรณท�งธุรกิจ
 4) ประเมินและระบุถึงคว�มเส่ียงที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  รวมถงึก�รประเมนิคว�มเพยีงพอ และก�รเสนอก�รปรบัปรงุแกไ้ขในวธิกี�รปฏบิตังิ�นใดๆ แกห่นว่ยง�น เพือ่ใหมี้ก�รปฏิบัตกิ�ร 
  เป็นไปต�มกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง         
 5) เป็นหน่วยง�นที่รวบรวม และจัดให้มีกฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 6)  จัดทำ�ร�ยง�นก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี และบทวิเคร�ะห์ต่อคณะกรรมก�รบริห�รและคณะกรรมก�รบริษัท

  6.7 สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมก�รบรษิทัตระหนกัถงึบทบ�ทหน�้ทีท่ีจ่ะตอ้งรกัษ�คว�มน�่เชือ่ถอืท�งก�รเงนิตอ่ผูถ้อืหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สยีอืน่ เชน่ นกัลงทนุ นกัวเิคร�ะห ์
เปน็ตน้ โดยจะตอ้งดแูลระบบก�รจดัทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิ ก�รตดิต�มดแูลคว�มเพยีงพอของสภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระ
หนี้ และมีนโยบ�ยก�รส่ือส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ อย่�งถูกต้อง เพียงพอ ทันเวล� เป็นไปต�มกฎเกณฑ์  ม�ตรฐ�น และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้�และพนักง�นด้วย โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ี้

 1. ผู้ถือหุ้น
  บรษิทัมนีโยบ�ยในก�รเปดิเผยขอ้มลูและส�รสนเทศ อ�ทิ ข้อมลูท�งก�รเงนิ ข้อมูลท่ัวไปท่ีสำ�คญัเกีย่วกบัธุรกจิ และผลประกอบก�รของบรษิทั 
  ทีต่รงกบัคว�มเปน็จรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สมำ�่เสมอ ทนัเวล�อย�่งทัว่ถงึและเท�่เทยีมกนั โดยไดเ้ผยแพรข้่อมลูข�่วส�รต�่งๆ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ 
  นกัลงทนุ นกัวเิคร�ะห ์และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ได้รบัทร�บผ�่นช่องท�งต�่งๆ โดยมแีผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ สงักดัสำ�นกักรรมก�รในก�รใหบ้รกิ�ร 
  ข้อมูลและข่�วส�รกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคร�ะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อ�ทิิ
   -  ก�รร�ยง�นผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   -  แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)
   -  เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

  นอกจ�กน้ัน แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ประส�นง�นกับฝ่�ยประช�สัมพันธ์ ส�ยง�นบริห�รแบรนด์ในก�รเผยแพร่ข้อมูลผ่�นช่องท�งต่�งๆ อ�ทิ
   - สื่อมวลชนต่�งๆ ทั้งด้�นหนังสือพิมพ์และว�รส�รธุรกิจ โทรทัศน์
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 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคร�ะห์ที่ต้องก�รข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทส�ม�รถติดต่อกับเจ้�หน้�ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ของบรษิทัไดโ้ดยตรง ซึง่เปน็ก�รสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัดรีะหว�่งกนั และบรษิทัเชือ่ว�่ในปจัจบุนัผูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ยและนกัลงทนุทัว่ไป ต�่งให้คว�ม 
 สำ�คัญกับข้อมูลก�รลงทุนเป็นอย่�งม�ก โดยเจ้�หน้�ที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐ�นของก�รเปิดเผยข้อมูลที่เท่�เทียมกัน บริษัทได้ตระหนัก 
 และมีคว�มรับผิดชอบต่อคว�มเชื่อถือได้ของข้อมูลท�งก�รเงิน โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  
 ต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชแีละหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ก�รเปดิเผยส�รสนเทศสำ�คัญทีม่ผีลกระทบ หรอือ�จมผีลกระทบตอ่ก�รเปล่ียนแปลง 
 ในร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัทต่อก�รตัดสินใจลงทุน โดยก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และหน่วยง�นอ่ืนๆ ของรัฐอย่�งเคร่งครัด และติดต�มแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่�ง 
 สมำ่�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่�กฎหม�ย กฎเกณฑ์มีคว�มทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งตรงไปตรงม�

 อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รเพื่อให้บริก�รข้อมูลและข่�วส�รของบริษัทผ่�นช่องท�งต่�งๆ และผ่�นสื่อมวลชนอย่�งสมำ่�เสมอ  เพื่อให้ 
 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น และบุคคลทั่วไปรับทร�บข้อมูลอย่�งทั่วถึง ดังนี้

   1) ผู้บริห�รของบริษัทได้ให้ข้อมูลในภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�น และตอบข้อซักถ�มแก่นักวิเคร�ะห์และนักลงทุน โดยแบ่งออกเป็น
      - ก�รพบปะนักวิเคร�ะห์และนักลงทุน (Company Visit)   - ไม่มี -
      - ก�รประชุมท�งโทรศัพท์ (Conference Call) จำ�นวน 30 ครั้ง
      - ก�รเดินท�งไปพบนักลงทุนภ�ยในประเทศ (Road Show) จำ�นวน 1 ครั้ง
      - ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์เพื่อแถลงข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สให้แก่นักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) จำ�นวน 4 ครั้ง
      - ก�รเข้�ร่วมพบปะนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จำ�นวน 1 ครั้ง 
      - ก�รเยี่ยมชมกิจก�ร (Site Visit)   - ไม่มี -
      - ก�รประชุมผู้ถือหุ้น จำ�นวน 1 ครั้ง

   2) ก�รจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน และ/หรือก�รแถลงข่�วต่อสื่อมวลชน จำ�นวน 1 ครั้ง

   3) ก�รใหข้�่วประช�สมัพนัธบ์รษิทัตอ่สือ่มวลชน ไมว่�่จะเปน็หนงัสอืพมิพ ์นติยส�ร และว�รส�รต�่งๆ เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
     ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ รวมตลอดถึงก�รให้สัมภ�ษณ์ของผู้บริห�รของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 
     ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งหมด 64 ข่�ว

   4) ก�รให้ข้อมูลผ่�นท�งตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ได้แก่
      - แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)
      - งบก�รเงินของบริษัท
      - ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงินร�ยไตรม�สและประจำ�ปี
      - ก�รแจ้งมติคณะกรรมก�รบริษัท ก�รแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ 

   ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลและซักถ�มข้อสงสัยต่�งๆ โดยติดต่อ
   แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : น�ยว�ริช  มีเหมือน   
   E-mail Address : IR@lpn.co.th    
   โทรศัพท์ :  (02) 285-5011

 2. ลูกค้�
  บริษัทมีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับอ�ค�รชุดพักอ�ศัยและบ้�นพักอ�ศัยในโครงก�รต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่�นเว็บไซต์ 
  ของบริษัท คือ www.lpn.co.th
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 3. พนักง�น
  พนักง�นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นที่ประจำ�ที่สำ�นักง�นใหญ่ต�มโครงก�รต่�งๆ ทั้งในกรุงเทพมห�นคร 
  และต่�งจังหวัดจะได้รับก�รดูแลและได้รับข้อมูลโดยเท่�เทียมกันผ่�นระบบ Intranet รวมทั้งก�รสื่อส�รในรูปแบบต่�งๆ อ�ทิ ก�รติดประก�ศ 
  ที่บอร์ดของบริษัทและที่โครงก�รต่�งๆ ก�รสื่อส�รผ่�นกลุ่มของฝ่�ยต่�งๆ ในรูปแบบ WhatsApp และ LINE ซึ่งจะมีผู้บริห�รระดับสูงอยู่ด้วย  
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักง�นได้รับรู้ข่�วส�รต่�งๆ ของบริษัท ดังนี้
   - ข่�วกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัท
   - ข่�วหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสวัสดิก�รต่�งๆ
   - ข่�วเกี่ยวกับพนักง�นในเรื่องต่�งๆ เช่น ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�รปรับตำ�แหน่ง พนักง�นเข้�ใหม่ หรือพนักง�นล�ออก ข่�วพนักง�น 
     มีบุตร และอื่นๆ เป็นต้น
   - ข่�วที่เป็นคว�มรู้แก่พนักง�น เช่น ข่�วเกี่ยวกับภ�ษี ข่�วเกี่ยวกับประกันสังคม เป็นต้น

 4. ช่องท�งก�รติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีในก�รเสริมสร�้งผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั เพือ่สร�้งคว�มมัน่คง 
  ยัง่ยนืใหแ้กบ่รษิทั โดยก�รเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำ�คญัทีเ่กีย่วข้องในก�รดำ�เนนิธุรกจิให้ผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทร�บอย�่งเพยีงพอและโปรง่ใส โดยจดัใหม้ ี
  ช่องท�งสำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์  และส�ม�รถ 
  สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทเปิดช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกติดต่อคณะกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รระดับสูง โดยก�ร 
  ส่งจดหม�ยท�งไปรษณีย์ถึง

   1. ประธ�นกรรมก�รบริษัท หรือ
   2. ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ หรือ
   3. ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

   ต�มที่อยู่ต่อไปนี้
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
   1168/109 ชั้น 36 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120 หรือ
   หรือ E-mail Address:  Director@lpn.co.th  หรือ Call Center:  (02) 689-6888

  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่�วจะดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอให้กรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� โดยบริษัทมีนโยบ�ยในก�รคุ้มครองผู้ส่งคว�มคิดเห็น 
  หรือข้อแนะนำ�ด้วยก�รเก็บรักษ�ข้อมูลของผู้ส่งคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไว้เป็นคว�มลับ โดยในส่วนพนักง�น บริษัทได้เปิดช่องท�ง 
  ให้พนักง�นแสดงคว�มคิดเห็น ร้องเรียน หรือร�ยง�นก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องผ่�นช่องท�ง Whistleblower ของบริษัท  (ร�ยละเอียดปร�กฏ 
  อยู่ในหมวดที่ 10 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม)

  ทัง้นี ้บริษทัตระหนกัถงึคว�มรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมถงึผูม้สีว่นได้เสยีในกลุม่ต�่งๆ และก�รดำ�เนนิธรุกจิโดยคำ�นงึผลกระทบ 
  ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่ง พนักง�น เจ้�หนี้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีของก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยแรงง�น 
  ก�รจ้�งง�น ก�รแข่งขันท�งก�รค้� รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของก�รถูกดำ�เนินก�รใดๆ จ�กหน่วยร�ชก�ร หรือหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล 
  กฎหม�ย กฎและระเบยีบต�่งๆ อนัเนือ่งม�จ�กก�รทีบ่รษัิทไมไ่ดป้ระก�ศข้อมลูท่ีเปน็เหตกุ�รณส์ำ�คัญภ�ยในระยะเวล�ท่ีหนว่ยร�ชก�รตอ้งก�ร 
  ให้บริษัทต้องดำ�เนินก�ร

  อนึ่ง บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2563 เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสังคมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งถ่�ยทอดแนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
  และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยอ้�งอิงต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นระดับส�กล Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) 
  ในแบบหลัก (Core) ซึ่งเปลี่ยนไปจ�กก�รจัดทำ�ร�ยง�นของปีท่ีผ่�นม�ท่ีใช้กรอบร�ยง�น GRI ฉบับ G4 และแนวท�งก�รก�รเปิดเผย 
  ข้อมูลด้�นคว�มย่ังยืนสำ�หรับอุตส�หกรรมก่อสร้�งและอสังห�ริมทรัพย์ (Construction and Real Estate Sector Disclosure) ฉบับ G4 
  ต�มคำ�แนะนำ�ของ GRI Standard ซึ่งส�ม�รถ Download จ�ก www.lpn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
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หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนก�รมีส่วนร่วม และก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น ท้ังในฐ�นะของนักลงทุนและในฐ�นะของเจ้�ของบริษัท และคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดสำ�หรับผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน โดยให้คว�มสำ�คัญและเค�รพต่อสิทธิแห่งคว�มเป็นเจ้�ของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่�งๆ ของบริษัทอย่�งครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่� ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม 
ในก�รตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น นโยบ�ยก�รบริห�รง�น หรือก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันอย�่งถูกต้อง 
ครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริง ผ่�นท�งช่องท�งสื่อส�รต่�งๆ เช่น www.lpn.co.th ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ หรือเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th โดยคณะกรรมก�รบริษัทมีแนวท�งให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

 1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพ่ืออำ�นวย 
  คว�มสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับง�นทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

 2. ในก�รกำ�หนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำ�หนดก�รประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำ�ก�รของธน�ค�รพ�ณิชย์ โดยจะกำ�หนด 
  ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม คือ ระหว่�งเวล� 08.30 น. - 17.00 น. และสถ�นที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร
  ทัง้นี ้ในป ี2563 บรษิทัไดก้ำ�หนดใหม้กี�รประชมุผูถ้อืหุน้เปน็จำ�นวน 1 ครัง้ คอื ก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2563 เม่ือวนัที ่26 มีน�คม 
  2563 สถ�นที่ประชุมคือ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 อ�ค�รลุมพินี ท�วเวอร์ ถนนพระร�ม 4 แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
  กรุงเทพมห�นคร 

  โดยเริ่มประชุมเวล� 09:30 น. โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�รเพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ว่�ด้วยก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และในปี 2563 
  ไม่มีก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นแต่อย่�งใด    

 3. บริษัทให้คว�มสำ�คัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำ�หนดในกฎหม�ย และอ�จมีผลกระทบต่อทิศท�งก�รดำ�เนินง�นกิจก�รของบริษัท โดยบริษัท 
  จะกำ�หนดว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่�งชัดเจน เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ/เพื่อทร�บ/เพื่อรับรอง โดยในแต่ละว�ระที่เสนอในหนังสือ 
  นัดประชุม จะมีคว�มเป็นม�ซึ่งจะกล่�วถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และคว�มเห็นคณะกรรมก�รบริษัทในแต่ละว�ระไว้ให้อย่�งชัดเจน พร้อมทั้ง 
  เอกส�รประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจ�รณ�โดยละเอียด ยกตัวอย่�งในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีว�ระสำ�คัญๆ เช่น
   - ว�ระเกี่ยวกับกรรมก�ร ได้แยกเรื่องก�รเลือกตั้งกรรมก�รและค่�ตอบแทนกรรมก�รออกเป็นแต่ละว�ระ 
   - ว�ระเกี่ยวกับก�รจัดสรรกำ�ไรและก�รจ่�ยเงินปันผล ได้แจ้งนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัท อัตร�เงินปันผลที่เสนอจ่�ย 
     พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�อย่�งชัดเจน

 4. ในก�รประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิทัไดด้ำ�เนนิก�รจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มเอกส�รขอ้มลูประกอบก�รประชมุ โดยมรี�ยละเอยีดครบถ้วน 
  ถูกต้อง รวมท้ังคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในแต่ละว�ระอย่�งเพียงพอภ�ยในระยะเวล�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด อีกทั้งยังมีก�รเผยแพร่ 
  จดหม�ยเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชมุทัง้ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ เป็นก�รลว่งหน�้กอ่นก�รประชมุ เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นได ้
  มีเวล�ในก�รพิจ�รณ�ม�กยิ่งขึ้นท�งเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th     

 5. ในก�รจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ในวัน เวล� และสถ�นที่ที่เหม�ะสม ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปี 
  บัญชีของบริษัท บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกส�รข้อมูลประกอบก�รประชุมที่มีร�ยละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงร�ยละเอียด 
  คว�มเป็นม� และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในทุกว�ระ โดยจัดทำ�ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ มีร�ยละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
   - วัน เวล� และสถ�นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
   - สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่�นม�
   - ร�ยง�นประจำ�ปีพร้อมด้วยงบก�รเงิน/ร�ยง�นคว�มยั่งยืน
   - ว�ระก�รประชุม ในแต่ละว�ระจะนำ�เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ� เช่น พิจ�รณ�รับรอง พิจ�รณ�อนุมัติ เพื่อพิจ�รณ�เลือกตั้ง พิจ�รณ� 
     แต่งตั้ง เป็นต้น
    - ว�ระแต่งตั้งกรรมก�ร ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอชื่อให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนด 
     ออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ เช่น ช่ือ อ�ยุ ประวัติก�รศึกษ� ประวัติก�รอบรมหลักสูตรต่�งๆ ประวัติก�รทำ�ง�นในปัจจุบันและในอดีต 
     จำ�นวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร คว�มเชี่ยวช�ญในง�น ประวัติก�รเข้�ร่วมประชุมในปีนั้นๆ ปีที่เข้� 
     ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท ก�รถือหุ้นในบริษัท ประวัติก�รทำ�ผิดท�งกฎหม�ยในระยะ 5 ปี ประวัติก�รทำ�ร�ยก�รท่ีอ�จเกิด 
     คว�มขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่�นม� ข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งในกรณีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ
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   - ว�ระพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รและกรรมก�รชดุยอ่ย ประกอบดว้ยขอ้มลูค�่ตอบแทนของคณะกรรมก�รบรษิทั และคณะกรรมก�ร 
     ชุดย่อยเปรียบเทียบ 2 ปี นโยบ�ยและหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์ และคว�มเห็น 
     ของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
   - ว�ระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี ค่�ตอบแทนเปรียบเทียบ 3 ปี 
     และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   -   ข้อบังคับของบริษัทเฉพ�ะที่เกี่ยวกับก�รประชุมผู้ถือหุ้น 
   - วิธีก�รออกเสียงลงคะแนนในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ก�รนับคะแนนเสียงและแจ้งผลก�รนับคะแนน
   -   เอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม วิธีก�รมอบฉันทะก�รลงทะเบียน และก�รออกเสียงลงคะแนน 
     ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
   - ข้อมูลของกรรมก�รอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   -   แผนที่สถ�นที่จัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
   -   หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำ�หนดร�ยก�รต่�งๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนต�ยตัว) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�หนังสือ 
     มอบฉันทะต�มแบบประก�ศของกระทรวงพ�ณิชย์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถ Download หนังสือ 
     มอบฉันทะจ�กท�งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจลงคะแนนในว�ระต่�งๆ เป็นก�รล่วงหน้� 
     ไม่น้อยกว่� 7 วัน 

     นอกจ�กน้ีบริษัทได้ลงประก�ศโฆษณ�ในหนังสือพิมพ์เป็นเวล�ติดต่อกัน 3 วัน และลงประก�ศล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 
     3 วัน และด้�นก�รลงทะเบียนเข้�ประชุมเป็นไปโดยสะดวก ส�ม�รถลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมไม่น้อยกว่� 1 ชั่วโมง  

 6. ห�กผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะต�มแบบของกระทรวงพ�ณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 
  ผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ท่ีประสงค์จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่ม�ประชมุแทน โดยเลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่แทนหรอืกรรมก�รอสิระ 
  คนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้�ร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นได้ 

 7. บริษัทกำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปต�มจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่�กับหนึ่งเสียง 

 8. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกส�รและหลักฐ�นท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม วิธีก�รมอบฉันทะ 
  ก�รลงทะเบยีนทีบ่รษิทักำ�หนดจะเปน็แนวท�งต�มทีก่ฎหม�ยและหนว่ยง�นท่ีกำ�กบัดแูล เช่น ตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสำ�นกัง�น 
  คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้

 9. บริษัทได้เพิ่มช่องท�งก�รเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชุมรวมถึงกฎเกณฑ์ก�รเข้�ประชุมและข้อบังคับ 
  เกี่ยวกับก�รประชุมผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมอย่�งน้อย 
  30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวล�พิจ�รณ�ว�ระที่สำ�คัญต่�งๆ อย่�งพอเพียง โดยข้อมูลดังกล่�วมีร�ยละเอียดอย่�งครบถ้วนและเพียงพอ  

  ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้กำ�หนดวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 26 มีน�คม 2563 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
  และเอกส�รประกอบก�รประชุมผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เมื่อวันท่ี 25 กุมภ�พันธ์ 2563 ซึ่งล่วงหน้� 
  ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 31 วัน

 10. บริษัทมอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
  ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 14 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้�ม�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภ�ยหลังท่ีได้เริ่ม 
  ก�รประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในว�ระที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่ว�ระ 
  ที่เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

  โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2563 บริษัทมอบหม�ยโดยบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ 
  (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD) ได้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีน�คม 2563 ซึ่งเป็นก�รส่งล่วงหน้�ก่อนวันประชุม  
  21 วัน
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 11. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำ�หนดให้มีขั้นตอนในก�รประชุมอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ย และคำ�นึงถึงคว�มสะดวก สิทธิและคว�ม 
  เท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในก�รลงทะเบียนเพ่ือเข้�ร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้�หน้�ท่ีและเทคโนโลยีท่ีเหม�ะสม เพียงพอ 
  เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รตรวจสอบเอกส�รของผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมม�กกว่� 1 ชั่วโมง

  ทั้งนี้ ในก�รลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีก�รลงทะเบียนโดยใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ท่ีมีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยท่ีจัดพิมพ์ 
  ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ขั้นตอนก�รลงทะเบียนเป็นไปอย่�งรวดเร็ว โดยในช่วงก�รลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี 
  จุดตรวจเอกส�รสำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ม�ด้วยตนเอง และในกรณีท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอ�กรแสตมป์ 
  สำ�หรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริก�รให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ม�ลงคะแนนเข้�ร่วมประชุม

 12. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มก�รประชุมต�มว�ระ ประธ�นกรรมก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ที่ประธ�นที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นรับทร�บจำ�นวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่ม�ร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้นให้เข้�ร่วมประชุม วิธีก�รประชุม  
  ขั้นตอนและวิธีก�รออกเสียงในแต่ละระเบียบว�ระ

 13. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธ�นกรรมก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ที่ประธ�นที่ประชุมจะกล่�วแนะนำ�คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�ร 
  ชุดต่�งๆ คณะผู้บริห�รระดับสูงที่เข้�ร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมท้ังตัวแทนของผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษ�กฎหม�ย ตัวแทนอ�ส�พิทักษ์ 
  สทิธ์ิผูถ้อืหุน้จ�กสม�คมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย พรอ้มทัง้ชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทร�บถงึวธิกี�รในก�รลงคะแนนเสยีงและสทิธขิองผู้ถอืหุ้น โดยประธ�น 
  ที่ประชุมทำ�หน้�ที่ควบคุมก�รประชุมให้เป็นไปต�มลำ�ดับว�ระท่ีแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวล�ให้เหม�ะสมเพียงพอสำ�หรับ 
  ก�รนำ�เสนอประเด็นต่�งๆ ของแต่ละว�ระ  โดยไม่มีก�รเพิ่มว�ระอื่นนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม  

  ทั้งนี้ ในแต่ละว�ระ คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็น ซักถ�มเรื่องต่�งๆ เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
  และบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีก�รบันทึกก�รประชุมอย่�งถูกต้องครบถ้วน

  นอกจ�กนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นใช้ในก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง 
  พร้อมทั้งเปิดเผยคะแนนเสียงในทุกว�ระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วยคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม                       

  โดยในปี 2563 ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 12 คน และคณะกรรมก�รชุดย่อยได้เข้�ร่วมประชุมทุกคน 
  โดยคิดอัตร�ก�รเข้�ร่วมประชุมเท่�กับ 100% 

 14. บริษัทได้เปิดเผยร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 
  ให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ  

 15. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ในว�ระเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น 
  ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมก�รท่ีต้องก�รได้อย่�งแท้จริง โดยบริษัท 
  ไดแ้นบร�ยละเอยีดเก่ียวกบักรรมก�รแตล่ะคนทีไ่ด้รับก�รเสนอเข�้รบัก�รเลอืกตัง้ท่ีมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอท่ีผูถ้อืหุน้ส�ม�รถใชป้ระกอบก�รพจิ�รณ�

 16. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รพิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท 
  และคณะกรรมก�รชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบร�ยละเอียดเกี่ยวกับค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยที่มีข้อมูล 
  ที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�

 17. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง บริษัทได้กำ�หนดให้มีว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ ซ่ึงบริษัทได้แนบร�ยละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้�รับก�รแต่งตั้ง รวมทั้งร�ยละเอียดเก่ียวกับ 
  ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�

 18. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 บริษัทได้ใช้โปรแกรมก�รลงทะเบียนและก�รนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ 
  (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่เคยให้บริก�รโปรแกรมในน�มบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ม�ใช้ในก�ร 
  ลงทะเบียนและตรวจนับ องค์ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งก�รนับคะแนนในก�รลงมติต�มว�ระก�รประชุม
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  ทั้งนี้ ในก�รลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีก�รลงทะเบียนโดยใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยที่จัดพิมพ์ไว้บน 
  แบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉันทะ เพือ่ใหข้ัน้ตอนก�รลงทะเบยีนเปน็ไปอย�่งรวดเรว็ โดยในชว่งก�รลงทะเบยีน บรษัิทไดจ้ดัให้มจีดุตรวจ 
  เอกส�รสำ�หรบัผูถื้อหุน้ทีม่�ดว้ยตนเอง และในกรณทีีม่อบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เข�้รว่มประชมุแทน และจดัเตรยีมอ�กรแสตมปส์ำ�หรบัปิดหนงัสอื 
  มอบฉันทะไว้บริก�รให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ม�ลงคะแนนเข้�ร่วมประชุม พร้อมเจ้�หน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รลงทะเบียนตลอด 
  ก�รประชุม

 19. บริษัทจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปต�มลำ�ดับว�ระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมโดยไม่ได้ 
  แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทร�บลว่งหน�้ ห�กจะมกี�รเพิม่ว�ระเพือ่พิจ�รณ�เรือ่งอืน่ นอกเหนอืจ�กทีก่ำ�หนดไว้ในหนังสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ จะตอ้งไดร้บั 
  อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 20. ในระหว่�งก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถ�มในว�ระต่�งๆ อย่�งอิสระ 
  ก่อนลงมติ

 21. บริษัทได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น ภ�ยหลังท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงอย่�งละเอียดครบถ้วนต�มข้อเท็จจริงที่ปร�กฏ 
  ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภ�ยใน 14 วันหลังก�รประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่�นท�งเว็บไซต์ 
  ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

  ทั้งนี้ ในปี 2563 ภ�ยหลังก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันท่ี 26 มีน�คม 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รแจ้งมติท่ีประชุมส�มัญ 
  ผูถ้อืหุน้พรอ้มผลก�รลงคะแนนเสยีง โดยแจง้ไปยงักรรมก�รและผูจ้ดัก�รตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผ�่นระบบข�่วของตล�ดหลกัทรพัย ์
  แห่งประเทศไทยภ�ยในวันประชุม คือ วันที่ 26 มีน�คม 2563 และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีก�รจดบันทึกก�รประชุม 
  ก�รออกเสยีงแตล่ะว�ระ พรอ้มคำ�ถ�มหรอืขอ้คดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่�งครบถว้นไปยงักรรมก�รและผูจ้ดัก�รตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  ภ�ยใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 9 เมษ�ยน 2563 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ท้ังภ�ษ�ไทย 
  และภ�ษ�อังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภ�พก�รประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

 22. ภ�ยหลังก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมท่ีได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนต�มที่ประชุม โดยข้อมูลท่ีได้ดำ�เนินก�ร 
  บันทึกในร�ยง�นก�รประชุม ซึ่งส�ระสำ�คัญประกอบด้วย
   - ขั้นตอนและวิธีก�รในก�รออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบว�ระ
   - ร�ยชือ่กรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รชดุยอ่ย ผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบรษัิทท่ีเข้�รว่มประชุมและไม่เข้�รว่มเข้�ประชุม ผูส้อบบญัชีทีป่รกึษ� 
     กฎหม�ย ตัวแทนผู้ถือหุ้นร�ยย่อย 
   - มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบว�ระ ผลก�รลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
   - ประเด็นคำ�ถ�มของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-น�มสกุล และคำ�ตอบจ�กกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�ร

 23. ก�รออกเสียงคะแนนกระทำ�โดยเปิดเผย โดยมีบัตรลงคะแนนในแต่ละว�ระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงคะแนนได้โดยอิสระ 

 24. บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกร�ยในอัตร�ที่เท่�เทียมกัน

 25. บรษิทัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีเ่ข�้รว่มประชมุในภ�ยหลงัที่ไดเ้ริม่ก�รประชุมแลว้ในก�รออกเสยีงลงคะแนน สำ�หรบัว�ระท่ีอยู่ในระหว�่งก�รพจิ�รณ� 
  และยังไม่มีก�รลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ว�ระที่ได้เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

 26. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยก�รให้รับทร�บข้อมูล ข่�วส�ร ผลก�รดำ�เนินง�น และนโยบ�ยในก�รบริห�รง�นอย่�งสมำ่�เสมอและทันเวล� 

  โดยนอกจ�กก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำ�ข้อมูลท่ีสำ�คัญ รวมท้ังข่�วส�รต่�งๆ  

  ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

 27. บริษัทมีนโยบ�ยเชิญผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมท่ีสมควรได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้� 

  ในระหว�่งวันที ่1 กนัย�ยน - 30 พฤศจกิ�ยน ของทกุๆ ป ีโดยประก�ศผ�่นระบบก�รเผยแพรส่�รสนเทศของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  และเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์
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  บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยเห็นว่�หลักก�รดังกล่�วก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในก�รพัฒน�องค์กร และได้นำ� 
  หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่สีำ�หรบับรษิทัจดทะเบยีนของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยม�ปฏบิตัอิย�่งตอ่เนือ่ง แตย่งัมบี�งเรือ่งทีบ่รษัิท 
  ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

   1. คณะกรรมก�รบริษัทควรกำ�หนดวิธีก�รให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
     ทั้งนี้ เกี่ยวกับกรณีนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บและมีคว�มเห็นว่� บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่�เทียมกันทุกข้อที่ 
     ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ยกเว้นวิธีก�รให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเท่�นั้น 
     ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่� วิธีก�รคัดเลือกสรรห�บุคคลเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทในปัจจุบันมีคว�มเหม�ะสม 
     กับธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีก�รกระทำ�ใดๆ ที่เป็นก�รขัดแย้งกับก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

   2.  บริษัทควรกำ�หนดให้กรรมก�รอิสระมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจ�กวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งครั้งแรก
     ปัจจุบันในส่วนของบริษัท มีกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน ที่มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่�งไรก็ต�ม 
     คณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล รว่มกนัพจิ�รณ�อย�่งรอบคอบ และมคีว�มเหน็ว�่ กรรมก�ร 
     อสิระของบรษิทัเปน็ผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นต�มขอ้กำ�หนดคณุสมบตักิรรมก�รอสิระของบรษิทั และขอ้กำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กบั 
     ตล�ดทุนเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัท มีคว�มคิดเห็นและมีก�รแสดงออกอย่�ง 
     เป็นอิสระ รวมตลอดถึงส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะของกรรมก�รอิสระได้อย่�งดี  

   3.  คณะกรรมก�รสรรห�ควรเป็นกรรมก�รอิสระทั้งคณะ 
     ปัจจุบันในส่วนของบริษัท คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จำ�นวน 5 คน มีกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน ซึ่งถือว่� 
     ม�กกว่�ครึ่งหน่ึงของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เป็นกรรมก�รอิสระ โดยประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� 
     ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล เปน็กรรมก�รอิสระ  โดยกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล ท่ีเปน็กรรมก�รอิสระ ส�ม�รถ 
     ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มที่

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บรษิทัมนีโยบ�ยชดัเจนทีจ่ะไมก่ระทำ�ก�รใดๆ ทีจ่ะเปน็ก�รละเมดิทรพัยส์นิท�งปญัญ� ไมว่�่จะเปน็ท�งด�้นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัรหรอืเครือ่งหม�ยก�รค�้ 
โดยบริษัทมีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รที่ชัดเจน เช่น ท�งด้�นลิขสิทธ์ิ บริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศของบริษัท 
และบริษัทย่อย โดยมีก�รตรวจสอบก�รใช้ง�นระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่�งๆ ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นเพื่อป้องกันก�รใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิด 
ลิขสิทธิ์หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น เป็นต้น

บริษัทตระหนักและให้คว�มเค�รพในศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์และคว�มเท่�เทียมกันของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักง�นของบริษัท 
บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้�ทุกคนด้วยคว�มเหมือนหรือคว�มแตกต่�ง เน่ืองจ�กเช้ือช�ติ ศ�สน� สัญช�ติ เพศ อ�ยุ พ้ืนฐ�นก�รศึกษ� หรือภ�วะ
ท�งร่�งก�ยและจิตใจ รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภ�พส่วนบุคคลท้ังโดยท�งตรงและท�งอ้อม ท้ังนี้ พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อย 
ต้องปฏิบัติต่อกัน และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยคว�มเค�รพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งปฏิบัติตนอย่�งเหม�ะสมกับหน้�ที่ก�รง�นต�มระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท และได้กำ�หนดเพ่ือให้พนักง�นของบริษัท
และบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติในจรรย�บรรณท�งธุรกิจ
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1. คำ�นิย�ม

 คอร์รัปชัน (Corruption) หม�ยถึง ก�รติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยก�รเสนอให้ สัญญ�จะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 

 ที่ไม่ถูกต้องและเหม�ะสมกับเจ้�หน้�ที่ หน่วยง�นภ�ครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่�วกระทำ�หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ท่ี หรือให้ได้ม� 

 หรือรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสมท�งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 

 ให้กระทำ�ได้

2. นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน

 - ห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน ดำ�เนินก�รหรือยอมรับก�รคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

 - สอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งสมำ่�เสมอ

 - ทบทวนแนวท�งก�รปฏิบัติและข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�ร เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจและข้อกำ�หนดท�งกฎหม�ย

3. แนวท�งก�รปฏิบัติและดำ�เนินง�น

 3.1 กรรมก�รบริห�ร พนักง�นทุกระดับต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

 3.2 พนักง�น LPN ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ท่ีเข้�ข่�ยคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับ LPN โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับ 

  บัญช�หรือบุคคลที่รับผิดชอบทร�บ

 3.3 บริษัทจะให้คว�มเป็นธรรม และคุ้มครองพนักง�นท่ีแจ้งเบ�ะแสเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้ม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน ต�มที่ได้กำ�หนด 

  ไว้ในนโยบ�ยก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน พย�น ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริตผิดกฎหม�ย และจรรย�บรรณ 

  (Whistleblower Policy)

 3.4 ผู้ที่กระทำ�คอร์รัปชัน จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�ลงโทษท�งวินัยต�มที่ได้กำ�หนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น

 3.5 บริษัทจะทำ�ก�รเผยแพร่ให้คว�มรู้ และทำ�คว�มเข้�ใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติ 

  ต�มนโยบ�ยนี้

 3.6 บริษัทจะต้องอบรมและรักษ�ค่�นิยมองค์กร (CLASSIC) ในหัวข้อ I-Integrity ให้พนักง�นตระหนักในด้�นคอร์รัปชันอย่�งสมำ่�เสมอ 

  และต่อเนื่อง

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) ในที่นี้หม�ยถึง ก�รติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยก�รเสนอให้ สัญญ�จะให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ถูกต้อง

และเหม�ะสมกับเจ้�หน้�ที่ หน่วยง�นภ�ครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่�วกระทำ�หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ หรือให้ได้ม� หรือรักษ�ไว้ซึ่ง 

ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหม�ะสมท�งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทำ�ได้

ส่วนใหญ่หม�ยถึง ธุรกรรมระหว่�งผู้ประกอบก�รกับหน่วยง�นร�ชก�ร เพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบก�รในท�งตรงและท�งอ้อม ประเทศไทยถูก

จัดอันดับของปัญห�คอร์รัปชันอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ เกิดจ�กจิตสำ�นึกของก�รประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบก�รและจิตสำ�นึก 

ด�้นจรยิธรรมของเจ�้หน�้ทีภ่�ครัฐ ซึง่สง่ผลเสยีใหก้บัก�รเตบิโตท�งระบบเศรษฐกจิและภ�พลกัษณข์องประเทศอย�่งสงูในนโยบ�ยของผูป้ระกอบก�ร

อสงัห�รมิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภ�ครัฐหล�ยสว่นง�น บรษิทัเองไดมี้นโยบ�ยในก�รต่อต�้นก�รคอรร์ปัชนั โดยกำ�หนดใหก้�รดำ�เนนิง�นทกุกระบวนก�ร

อยู่ในขอบเขตของกฎหม�ยอย�่งเครง่ครดัเพือ่หลกีเลีย่งก�รเจรจ�ตอ่รอง ไมว่�่ในกระบวนก�รขออนญุ�ตปลกูสร�้ง ระหว�่งกอ่สร�้ง หรอืกระบวนก�ร

โอนกรรมสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งร�ยละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ ซึ่งถ้�เกิดกรณีผิดพล�ดเพร�ะคว�มประม�ท รู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์  

ก็ให้รับบทลงโทษจ�กภ�ครัฐ โดยไม่ต้องมีก�รวิ่งเต้นเพื่อให้พ้น

ทั้งนี้ ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 2557 ได้มีมติให้มีก�รลงน�มในคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วม

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริตของคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น

ก�รทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)

ต่อม�ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันว�คม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมก�ร 

ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติ โดยนโยบ�ยดังกล่�วนี้จะบรรจุในคู่มือพนักง�น และจะมีก�รอบรมให้แก่พนักง�น 

เข้�ใหม่ รวมตลอดถึงมีก�รทดสอบอย่�งสมำ่�เสมอ โดยสรุปดังนี้
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 3.7 นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนก�รบริห�รง�นบุคคลตั้งแต่ก�รสรรห� ก�รคัดเลือก ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�รฝึกอบรม 

  ก�รประเมินผล และก�รให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับสื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจกับพนักง�นให้ชัดเจน

 3.8 เพื่อคว�มชัดเจนในก�รดำ�เนินง�นในเรื่องที่มีคว�มเสี่ยงสูงกับก�รเกิดคอร์รัปชัน กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น LPN 

  ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

  - ของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรอง ก�รให้ มอบ หรือรับของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรองให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในคู่มือและจรรย�บรรณ 

   ของพนักง�น

  - เงินบริจ�คเพื่อก�รกุศล หรือเงินสนับสนุนก�รให้ หรือรับเงินบริจ�ค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและถูกต้อง 

   ต�มกฎหม�ย โดยต้องมั่นใจว่�เงินบริจ�คหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้�งในก�รติดสินบน

  - คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ คือ ห้�มให้หรือรับสินบนในก�รดำ�เนินธุรกิจทุกมิติ และต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไป 

   ต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 ได้ร่วมกันพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติจรรย�บรรณ 

ท�งธุรกิจฉบับใหม่เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ ให้แก่กรรมก�รบริษัทและพนักง�น ซึ่งในจรรย�บรรณฉบับน้ีได้บรรจุเกี่ยวกับก�รต่อต้�น 

ก�รคอร์รัปชัน นโยบ�ยเกี่ยวกับของกำ�นัลและก�รเลี้ยงรับรอง รวมถึงคณะกรรมก�รบริห�รได้ออกประก�ศฉบับที่ สทม. 053/2559 

เรื่อง แนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อเป็นแนวท�งให้ผู้บริห�รและพนักง�นปฏิบัติเกี่ยวกับร�ยก�รบริจ�คเงิน 

เพื่อก�รกุศลและเงินสนับสนุนให้เป็นไปอย่�งโปร่งใสถูกต้องต�มกฎหม�ย

อนึง่ ก�รประเมนิก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนั เป็นแนวคดิหนึง่ทีใ่ชใ้นก�รประเมนิก�รดำ�เนนิก�รคว�มยัง่ยนืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ แบ่งออก 

เป็น 5 ระดับ (Anti-Corruption Index) ซึ่งแสดงในลักษณะ Progress Indicator ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 Committed คำ�มั่นจ�กผู้บริห�รสูงสุดและขององค์กร โดยมติและนโยบ�ยของคณะกรรมก�ร

 ระดับที่ 2 Declared ประก�ศเจตน�รมณ์เข้�เป็นแนวร่วม

 ระดับที่ 3 Established ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชัน ก�รสื่อส�ร และก�รฝึกอบรม ก�รดำ�เนินก�ร 

    ต�มนโยบ�ย และทบทวนคว�มเหม�ะสม

 ระดับที่ 4  ได้รับ Certified หรือได้ผ่�นก�รตรวจสอบ เพื่อให้คว�มอิสระจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก

 ระดับที่ 5  นโยบ�ยที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนท�งธุรกิจ ที่ปรึกษ� ตัวกล�ง หรือตัวแทนธุรกิจ

ดังนั้น จ�กก�รที่บริษัทได้ลงน�มในคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต

ของคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

Council) นั้น ต่อม�ในปี 2559 บริษัทได้ย่ืนขอรับรองในระดับ 4 (Certified) ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 

ในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติประจำ�ไตรม�สที ่4/2559 เมือ่วนัท่ี 9 มนี�คม 2560 ไดม้มีติใหก้�รรบัรองบรษัิทเปน็สม�ชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภ�คเอกชน

ไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดยใบรับรองดังกล่�วจะมีอ�ยุ 3 ปีนับจ�กวันที่มีมติให้ก�รรับรอง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2562

ดงันัน้ ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัที ่7 สงิห�คม 2562 จงึไดม้มีตอินมุตัิให้บรษัิทดำ�เนนิก�รยืน่ตอ่อ�ยกุ�รรบัรองในระดบั 4 

(Certified) ของโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต และบริษัทได้ยื่นต่ออ�ยุก�รรับรองไปเมื่อวันที่ 9 กันย�ยน 2562

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตประจำ�ไตรม�สที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน 2562 

ได้มีมติให้ก�รรับรองต่ออ�ยุบริษัทเป็นสม�ชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต และใบรับรองดังกล่�วจะมีอ�ยุ 3 ปี 

นับจ�กวันที่มีมติให้ก�รรับรอง
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ตัวอย่�งหนึ่งของก�รสื่อส�รภ�ยใน

บรษิทัมวิีธกี�รเพือ่ใหพ้นกัง�นในองค์กรทัง้บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรว่มกนัในก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัชัน โดยใช้วธิกี�รหล�ย

ชอ่งท�งดว้ยกนั อ�ท ิก�รอบรมใหค้ว�มรูแ้กพ่นกัง�นทกุระดบัและบรรจเุปน็หลกัสตูรของก�รปฐมนเิทศพนกัง�นใหม ่โดยทกุครัง้จะตอ้งมกี�รทดสอบ

คว�มรู้หลังจ�กก�รอบรม และนอกเหนือจ�กก�รกำ�หนดนโยบ�ยแล้ว บริษัทได้มีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง ประเมินคว�มเสี่ยงด้�น 

ก�รคอร์รัปชัน และทบทวนม�ตรก�รก�รต่อต้�นคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รสื่อส�รไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 

เหตุก�รณ์ทุจริตที่อ�จเกิดขึ้นภ�ยในองค์กร ท้ังน้ี นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชันกำ�หนดให้พนักง�นทุกคนมีหน้�ท่ีรับผิดชอบเพื่อให้กระบวนก�ร 

ดำ�เนนิง�นเปน็ไปต�มม�ตรก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนั และไดพ้ฒัน�เครือ่งมอืชว่ยลดโอก�สในก�รเกดิคอรร์ปัชนัผ�่นก�รประก�ศ  โดยเปดิเผยให้ทุกคน 

ในองค์กรได้รับรู้ และก�รจัดช่องท�งในก�รร้องเรียนเมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ทุจริต หรือก�รกระทำ�ผิดต่อระเบียบข้อบังคับ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตัวอย่�งหนึ่งของก�รสื่อส�รภ�ยใน
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นโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ 
(Whistleblower Policy)
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันว�คม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบ�ยก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน พย�น ผู้ให้ข้อมูล 

หรือแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริตผิดกฎหม�ยและจรรย�บรรณ (Whistleblower Policy) เพื่อให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทและ

บริษัทย่อย และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท โดยสรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

1.  คำ�จำ�กัดคว�ม

 ผู้ร้องเรียน หม�ยถึง พนักง�นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 

 จำ�กัด (มห�ชน) ไม่ว่�จะเป็นพนักง�นประจำ� พนักง�นร�ยวัน พนักง�นจัดจ้�งพิเศษ ผู้รับข้อร้องเรียน หม�ยถึง กรรมก�รบริษัท กรรมก�ร 

 ตรวจสอบ กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�รคนใดคนหนึ่ง

2.  เรือ่งทีร่อ้งเรยีน หรอืใหข้อ้มลู คือ เรือ่งทจุรติ ผดิกฎหม�ย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืจรรย�บรรณท่ีสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง ภ�พลกัษณ ์ค�่นยิม 

 ฐ�นะท�งก�รเงิน หรือขัดแย้งกับนโยบ�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจและเกี่ยวข้องกับผู้บริห�รระดับสูง

3.  ช่องท�งก�รร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ

 -  ด้วยว�จ�หรือล�ยลักษณ์อักษร

 -  ผ่�นท�ง Email ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องท�ง Director@lpn.co.th

 -  WhatsApp และ LINE

4.  แนวท�งก�รร้องเรียน

 -  ผู้ร้องเรียนส�ม�รถร้องเรียนได้ม�กกว่�หน่ึงช่องท�งและไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่ห�กเปิดเผยตนเอง จะทำ�ให้ผู้รับข้อร้องเรียน 

   ส�ม�รถแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทร�บได้

 -  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุร�ยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐ�นท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่� มีเหตุอันควร 

   เชื่อว่�มีก�รกระทำ�เกิดขึ้นจริงต�มที่ให้ข้อมูล รวมทั้งควรแจ้งช่องท�งในก�รสื่อส�รกลับ เพื่อให้ส�ม�รถแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่ 

   ร้องเรียนให้ทร�บได้ ทั้งนี้ ก�รร้องเรียนจะถือเป็นคว�มลับ

5.  ขั้นตอนก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงจ�กก�รร้องเรียน

 - ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รด้วยตัวเอง หรือมอบหม�ยให้บุคคล หรือคณะบุคคลดำ�เนินก�รแทนตน

 - ห�กตรวจสอบว่�เป็นจริง ถ้�เป็นเรื่องสำ�คัญที่กระทบต่อช่ือเสียง ค่�นิยม ภ�พลักษณ์ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�รบริห�รเพื่อพิจ�รณ� 

   และนำ�เสนอเรื่องต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบในลำ�ดับต่อไป เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร หรือลงโทษต�มหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของบริษัท

6.  ก�รคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล

 - ก�รคุ้มครองจะเกิดข้ึนทันทีท่ีผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลและให้เบ�ะแส

 - ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องถือเป็นคว�มลับและจะเปิดเผยเท่�ท่ีจำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงคว�มเสียห�ย คว�มปลอดภัยของผู้ร้องเรียน

 - กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่� ตนอ�จไม่ปลอดภัย หรืออ�จเกิดคว�มเสียห�ยเดือดร้อน ผู้ร้องเรียนส�ม�รถร้องขอให้บริษัทกำ�หนดม�ตรก�ร 

  คุ้มครองท่ีเหม�ะสม หรือบริษัทอ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ ห�กเห็นว่�เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้ม 

  จะเกิดคว�มเดือดร้อนเสียห�ยและไม่ปลอดภัย
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แนวทางการปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต
ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ  
บริษัทมีนโยบ�ยก�รรับฟังข้อร้องเรียนและดำ�เนินก�รแก้ไขข้อร้องเรียนภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนด และมีแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รรักษ� 

คว�มลับของผู้ให้ข้อมูล/ผู้แจ้งข้อร้องเรียนต�มกระบวนก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ พนักง�นผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือต้องก�รเสนอคว�มคิดเห็น 

ส�ม�รถแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่�งๆ ได้ ผ่�นช่องท�งได้หล�ยช่องท�ง ดังนี้

 -  แจ้งม�ยังประธ�นกรรมก�รบริห�รโดยตรง 

 -  แจ้งผ่�น WhatsApp ตรงถึงประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

 -  ส่งข้อร้องเรียนม�ยังกล่องรับข้อคิดเห็น (Suggestion Box) ซ่ึงต้ังภ�ยในบริษัท 

 -  ส่งม�ยังตู้ไปรษณีย์เฉพ�ะ คือ ตู้ ปณ. 21 ปณศ.ย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120

ทั้งนี้ สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) ร่วมกับฝ่�ยส่งเสริมคุณค่�องค์กร จะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รสรุปข้อมูลเพื่อส่งให้คณะกรรมก�ร

บริห�รพิจ�รณ�

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
บริษัทกำ�หนดให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตของทุกฝ่�ยในบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. ก�รกำ�หนดให้คว�มเสี่ยงด้�นทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยคว�มเสี่ยงขององค์กรที่จะต้องมีก�รบริห�รจัดก�ร
 2. ก�รประเมนิคว�มเสีย่งและก�รร�ยง�นผล โดยก�รใหท้กุฝ่�ยในบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัในเครอื รว่มกนัประเมนิคว�มเสีย่งในฝ�่ยของตนเอง  
  ไตรม�สละ 1 ครั้ง หลังจ�กนั้น ให้ทำ�ก�รรวบรวม และนำ�เสนอคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงพิจ�รณ�
 3. ก�รจดัก�รคว�มเสีย่ง คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งจะรว่มกนัประเมนิและวเิคร�ะห์คว�มเสีย่ง เพือ่จดัลำ�ดบัคว�มเสีย่ง เพือ่กำ�หนดแนวท�ง 
  และกลยุทธ์ในก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง
 4. ก�รสื่อส�ร โดยจัดให้มีก�รสื่อส�รก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่�ยได้รับทร�บและปฏิบัติ
 5. ก�รประเมินและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในทุกกรณี จะมีก�รร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รบริษัท

ในปี 2563 มีข้อร้องเรียนท้ังหมดจำ�นวน 2 เร่ือง โดยได้ดำ�เนินก�รสอบสวนข้อเท็จจริงต�มกระบวนก�รแล้ว ไม่มีเร่ืองท่ีขัดต่อนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน 
และไม่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยกับบริษัท โดยท้ังหมดเป็นข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับก�รกระทำ�ผิดวินัยท่ีกำ�หนดไว้ในข้อบังคับก�รทำ�ง�นและประก�ศ 
ของบริษัท โดยมีร�ยละเอียด ดังน้ี
 - ไม่พบก�รกระทำ�คว�มผิด จำ�นวน 2 เร่ือง
  ก�รดำ�เนินก�ร คือ ส่ือส�รให้พนักง�นในองค์กรรับทร�บ

ท้ังน้ี บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับข้อร้องเรียนต่�งๆ ท่ีผ่�นม�ในทุกช่องท�ง สอบสวนข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน และนำ�บทสรุปนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�ร
เพ่ือพิจ�รณ�กำ�หนดบทลงโทษ และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับกรณีท่ีพบว่�กระทำ�คว�มผิดจริง แต่ห�กดำ�เนินก�รสอบสวนแล้วไม่พบ
ก�รกระทำ�คว�มผิด ก็จะมีก�รส่ือส�รผลก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้พนักง�นในองค์กรได้รับทร�บ รวมถึงมีก�รส่ือส�รให้พนักง�นได้ตระหนัก 
ถึงคว�มสำ�คัญของจรรย�บรรณในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเคร่งครัด
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำาคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ

7
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

205



โครงสร้างการกำากับ
ดูแลกิจการ
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207

กรรมก�รผู้จัดก�ร

รอง/ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รสรรห� 

ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะอนุกรรมก�รด้�นคว�มรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมก�รบริษัท

สำ�นักตรวจสอบ

ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน

ก�รเงิน สื่อส�รองค์กร บริห�รง�นข�ย 1 สำ�นักกรรมก�ร

บัญชี บริห�รประสบก�รณ์ลูกค้�

พัฒน�แบรนด์

บริห�รง�นข�ย 2 สำ�นักกฎหม�ย

บริห�รง�นข�ย 3 สำ�นักส�รสนเทศ

ธุรก�ร

ส�ยง�นบริห�รก�รข�ยส�ยง�นบริห�รแบรนด์

สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม

สถ�บัน แอล.พี.เอ็น. สำ�นักกลยุทธ์และว�งแผนธุรกิจ

คณะกรรมก�รบริห�ร

สำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

ส�ยง�นสนับสนุน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ



เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ี(Corporate Governance) และใหม้กี�รถว่งดลุกนัระหว�่งกรรมก�รอสิระ กรรมก�รที่ไมเ่ปน็ผูบ้รหิ�ร 

และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. กรรมก�รอิสระ จำ�นวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 42) ประกอบด้วย

  1) น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

  2) น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

  3) น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

  4) น�ยเกริก วณิกกุล

  5) น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมก�รอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงห�คม 2556 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ

ของบริษัทที่เข้มกว่�คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระต�มหลักเกณฑ์ของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน

 2. กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 75) ประกอบด้วย 

  1)  น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

  2)  น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

  3) น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

  4)  น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

  5)  น�ยเกริก วณิกกุล

  6)  น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

  7)  น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

  8)  น�งยุพ� เตชะไกรศรี

  9) น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

คณะกรรมก�รบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จำ�กดั (มห�ชน)  ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2563 มจีำ�นวนทัง้ส้ิน 12 คน ต�มหนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีน 

ของกระทรวงพ�ณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

โดยมีร�ยน�มดังนี้

 1.   น�ยอมรศักดิ์  นพรัมภ� ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ

 2.   น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์ รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รอิสระ 

 3.   น�ยทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข รองประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

 4.   น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รอิสระ

 5.   น�ยเกริก วณิกกุล กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รอิสระ

 6. น�ยวีระศักดิ์  วห�วิศ�ล กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รอิสระ

 7.  น�ยพิเชษฐ  ศุภกิจจ�นุสันติ์ กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

 8.  น�งยุพ�  เตชะไกรศรี กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

 9.  น�ยคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร

 10.  น�ยโอภ�ส  ศรีพยัคฆ์ กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 11. น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

 12. น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

โดยมีน�งส�วสมศรี  เตชะไกรศรี  เป็นเลข�นุก�รบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
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กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท คือ “น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์ หรือ น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ หรือ น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมก�รสองในส�มคนน้ี 
ลงล�ยมือช่ือร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท”

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดทิศท�ง นโยบ�ย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัท รวมถึง
เป็นผู้กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือเพ่ิมมูลค่�ท�งเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและบริษัท รวมท้ังมีหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยจัดก�ร ดังน้ัน คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ
ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ย วัตถุประสงค์บริษัท ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัท และได้รับอนุมัติ
จ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 3. กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25) ประกอบด้วย 

  1)  น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

  2) น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

  3) น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

บริษัทได้กำ�หนดหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท โดยยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

นโยบ�ยเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง 

  และมีคว�มรับผิดชอบอย่�งสมำ่�เสมอ และดำ�เนินก�รโดยก�รรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน

 2. กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบ�ย เพื่อกำ�กับทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�ร 

  ของบริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�ท่ีเหม�ะสมให้แก่บริษัท 

  และผู้ถือหุ้นอย่�งมั่นคงและยั่งยืน

 3. ต้องจัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวล�

 4. จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

 5.  จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พและมีก�รติดต�มผลอย่�งสมำ่�เสมอ

 6.  จัดให้มีก�รกำ�กับดูแลให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และมีก�รติดต�มผลอย่�งสมำ่�เสมอ

 7.  จัดให้มีเลข�นุก�รบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่�งๆ ของคณะกรรมก�ร และช่วยให้คณะกรรมก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ 

  ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง

 8. จัดให้มีระเบียบจรรย�บรรณท�งธุรกิจของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น เพื่อเป็นม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นภ�ยในบริษัท

 9. คณะกรรมก�รส�ม�รถแสวงห�คว�มเห็นท�งวิช�ชีพที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รว่�จ้�งที่ปรึกษ�ภ�ยนอกด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

 10. กำ�กับดูแลและจัดก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของผู้บริห�ร กรรมก�ร และผู้ถือหุ้น รวมท้ังก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

  และบริษัทย่อยในท�งมิชอบ

 11. พิจ�รณ�แต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดย่อย เพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร และพิจ�รณ�อนุมัติกฎบัตร 

  คณะกรรมก�รชุดย่อย รวมตลอดถึงติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและรับทร�บร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย

 12. พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกำ�หนดอำ�น�จ หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริห�ร 

  หรือมอบหม�ยให้กรรมก�รคนหนึ่ง หรือหล�ยคน หรือบุคคลอื่นกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รบริษัท

 13. พิจ�รณ�แต่งตั้งประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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 14. แต่งตั้งที่ปรึกษ�บริษัท

 15. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในก�รแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูง

 16. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในงบก�รเงิน ร�ยง�นท�งก�รเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบท�นแล้ว ซึ่งได้ผ่�นก�รสอบท�น 

  และคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว

 17. จดัใหม้กี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชดุยอ่ย และประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร รวมทัง้ตดิต�มผลก�รประเมนิ  

  เพื่อพิจ�รณ�ร่วมกันในคณะกรรมก�ร

 18. พจิ�รณ�แผนสบืทอดและแผนพฒัน�ผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และกำ�กับดูแลให้มกี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นเปน็ประจำ�ทกุป ี

  รวมตลอดถึงก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม และสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�น

 19. มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รรับทร�บ และร�ยง�น 

  ก�รเปลี่ยนแปลงก�รเข้�ถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภ�วะต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 

  และตล�ดหลักทรัพย์

 20. ในกรณีกรรมก�รมีส่วนได้เสีย ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�หรือกิจก�รใดๆ ที่บริษัทได้ทำ�ขึ้นในระหว่�งรอบปีบัญชี กรรมก�รมีหน้�ที่ 

  ต้องร�ยง�นต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร

 21. กำ�หนด วนั เวล� สถ�นทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้กำ�หนดระเบยีบว�ระก�รประชุมผูถ้อืหุ้น วนัปดิสมดุทะเบยีนพักก�รโอนหุ้น และพิจ�รณ� 

  สรุปผลก�รดำ�เนินง�นเสนอต่อผู้ถือหุ้น

 22. พิจ�รณ�และติดต�มง�นดังต่อไปนี้

  22.1 ติดต�มคว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินก�รด้�นกลยุทธ์ของบริษัทย่อย ครอบคลุมถึงแผนง�นด้�นต่�งๆ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบที่สำ�คัญ 

    ต่อคว�มสำ�เร็จในกลยุทธ์ของบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญท�งกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ

  22.2 ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นเปรยีบเทยีบกบัเป้�หม�ย และประม�ณก�รอย�่งนอ้ยไตรม�สละ 1 ครัง้ ในกรณีทีผ่ลก�รดำ�เนนิง�นไมเ่ปน็ไปต�ม 

    เป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไว ้จะตอ้งมกี�รห�รอืเพือ่ห�ขอ้แกไ้ขเป�้หม�ยดงักล�่ว และควรครอบคลมุในหล�ยๆ ด�้น ทัง้เป�้หม�ยในระยะสัน้ 

    และระยะย�ว รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภ�พของผลปฏิบัติและก�รเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติเรื่องต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยต�มท่ีกำ�หนดโดยกฎหม�ย ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งรวมถึงก�รอนุมัติเรื่องต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 - ก�รกำ�หนดแผนภูมิกลยุทธ์ ก�รกำ�หนดพันธกิจ ก�รกำ�หนดและทบทวนวิสัยทัศน์  

 - นโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง

 - โครงสร้�งองค์กร เป้�ประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย  

 - แผนธุรกิจและแผนงบประม�ณประจำ�ปี   

 - ก�รติดต�มและประเมินก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีและร�ยไตรม�ส   

 - งบประม�ณในก�รจัดซื้อที่ดิน

 - งบประม�ณก�รลงทุนในโครงก�รต่�งๆ เช่น ต้นทุน ร�ยรับ และกำ�ไรขั้นต้น เป็นต้น
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ก�รเข้�ร่วมประชุมและก�รมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่�เป็นหน้�ท่ีสำ�คัญของกรรมก�รบริษัท เพ่ือรับทร�บและร่วมกันตัดสินใจในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ โดยบริษัทมีก�รกำ�หนดวันและเวล�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทไว้ล่วงหน้�ตลอดปี เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทได้มีเวล�ในก�รพิจ�รณ�

ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รประชุมร่วมกันในก�รกำ�หนดก�รประชุมล่วงหน้�ทั้งปีในแต่ละปี ดังนี้

 1. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

  โดยก�รประชมุในลกัษณะนี้ในแตล่ะปจีะกำ�หนดไวล้ว่งหน�้อย่�งนอ้ยปลีะ 6 คร้ัง ซึง่จะเปน็ก�รประชมุเกีย่วกบัก�รพจิ�รณ�ผลก�รดำ�เนนิง�น 

  แผนก�รดำ�เนินง�น พิจ�รณ�นโยบ�ย และกลยุทธ์ของบริษัท พิจ�รณ�งบก�รเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ 

  และบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทอ�จจะมีก�รประชุมครั้งพิเศษ ในกรณีที่จะต้องมีก�รพิจ�รณ�เรื่องที่มีคว�มสำ�คัญเร่งด่วน  

  - ในก�รประชมุแตล่ะครัง้จะมกี�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมไวอ้ย�่งชัดเจน โดยประธ�นกรรมก�รบรษัิทและประธ�นกรรมก�รบรหิ�รรว่มกนั 

   กำ�หนดว�ระก�รประชุมและพิจ�รณ�เรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท โดยเปิดโอก�สให้กรรมก�รบริษัทแต่ละคน 

   หรือคณะกรรมก�รชุดย่อยส�ม�รถเสนอเรื่องต่�งๆ เพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เป็นว�ระก�รประชุมได้ โดยในก�รประชุมแต่ละครั้ง 

   สำ�นักกรรมก�รของบริษัทจะดำ�เนินก�รจัดส่งจดหม�ยเชิญประชุมและเอกส�รประกอบว�ระก�รประชุมให้กับกรรมก�รบริษัทแต่ละคน 

   ล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมก�รบริษัทได้มีเวล�ในก�รพิจ�รณ�และศึกษ�ข้อมูลที่จะใช้ในก�รประชุมอย่�งเพียงพอ 

   และในก�รประชมุแตล่ะครัง้จะมกีรรมก�รผูจ้ดัก�รของบรษัิทยอ่ย ฝ่�ยบรหิ�รของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และท่ีปรกึษ�คณะกรรมก�รบรษิทั 

   เข้�ร่วมประชุม เพ่ือนำ�เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมก�รบริษัท และรับทร�บนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัทโดยตรง เพื่อให้ส�ม�รถ 

   นำ�ไปปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

  - ในระหว่�งก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ต้องมีกรรมก�รม�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดจึงจะครบ 

   เปน็องคป์ระชมุซึง่เปน็ไปต�มขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 15 โดยประธ�นกรรมก�รบรษิทัจะทำ�หน�้ทีเ่ปน็ประธ�นทีป่ระชมุ ซึง่จะเปิดโอก�ส 

   ให้กรรมก�รบริษัท และผู้เข้�ร่วมประชุมได้แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งอิสระ  

  - ก�รลงมติในที่ประชุมจะเป็นไปต�มกฎหม�ย คือ ให้ถือมติเสียงข้�งม�ก โดยให้กรรมก�รคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในก�รลงคะแนน 

   อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�ข้อบังคับบริษัทจะกำ�หนดองค์ประชุมขั้นตำ่�ไว้ แต่คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงหน้�ที่ในก�รบริห�รกิจก�ร 

   ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยขึ้น 

   นอกเหนือจ�กที่กำ�หนดไว้ว่�จำ�นวนองค์ประชุมขั้นตำ่�ของคณะกรรมก�รบริษัทที่จะลงมติในแต่ละว�ระจะต้องมีกรรมก�รอยู่ไม่น้อยกว่� 

   2 ใน 3 ของกรรมก�รทั้งหมดของบริษัท  

  - ในก�รประชุมทุกครั้ง คณะกรรมก�รบริษัทจะให้คว�มสำ�คัญกับคว�มขัดแย้งท�งด้�นผลประโยชน์ ก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้อง 

   ครบถว้นและโปรง่ใส ในกรณทีีก่รรมก�รบรษิทัคนใดคนหนึง่มสีว่นไดเ้สยีกบัผลประโยชน์ในเรือ่งทีม่กี�รพจิ�รณ� กรรมก�รทีม่สีว่นไดเ้สยี 

   จะไม่เข้�ร่วมประชุม หรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และก�รประชุมแต่ละครั้งใช้เวล�ประม�ณ 3-4 ชั่วโมง

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัทุกครัง้ สำ�นกักรรมก�รซึง่รบัผดิชอบในก�รจดัก�รก�รประชุมจะใหก้รรมก�รบรษัิททุกคนประเมนิประสทิธภิ�พ

ในก�รประชุมจำ�นวน 10 หัวข้อ ดังนี้

 1. ส่งจดหม�ยเชิญและแจ้งก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน

 2. คว�มครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้�พร้อมกับจดหม�ยเชิญ

 3. คว�มชัดเจนและคว�มเหม�ะสมของว�ระก�รประชุม

 4.  ก�รเริ่มประชุมตรงเวล�และก�รจัดสรรและควบคุมเวล�ก�รประชุม

 5.  อัตร�ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�ร

 6.  คุณภ�พของก�รเสนอของฝ่�ยจัดก�ร

 7.  ก�รอภิปร�ยและก�รมีส่วนร่วมของกรรมก�ร รวมถึงคุณภ�พของคำ�ถ�ม

 8.  ก�รคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในก�รลงมติ

 9.  ก�รสรุปมติอย่�งชัดเจน

 10. ก�รควบคุมก�รประชุมของประธ�นและก�รจัดก�รข้อขัดแย้ง
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พิจ�รณ�งบก�รเงินประจำ�ปี 2562 แจ้งมติจ่�ยเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563

พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รบริษัทดำ�รงตำ�แหน่งต่�งๆ ในคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 1/2563

พิจ�รณ�โครงก�รซื้อหุ้นคืนเพื่อบริห�รท�งก�รเงิน และก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล

พิจ�รณ�แนวท�งก�รนำ�บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ 

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 2/2563

พิจ�รณ�แนวท�งก�รจัดทำ�แผนธุรกิจปี 2564

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 3/2563 

พิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563 และอนุมัติแผนธุรกิจปี 2564

โดยจะนำ�ผลประเมินดังกล่�วแจ้งในก�รประชุมครั้งถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒน�ก�รประชุมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

อนึ่ง ภ�ยหลังจ�กก�รประชุมสิ้นสุดลง สำ�นักกรรมก�รจะรับผิดชอบในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมและนำ�เสนอให้กรรมก�รบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก้ไขเพิ่มเติมร�ยง�นก�รประชุมให้มีคว�มถูกต้อง ครบถ้วนต�มท่ีประชุมและเมื่อมีก�รแก้ไขแล้ว สำ�นักกรรมก�รจะนำ�ร�ยง�นก�รประชุม 

ดังกล่�วให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทรับรองในคร้ังถัดไป และให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ท่ีประธ�นท่ีประชุมลงล�ยมือช่ือรับรอง 

คว�มถูกต้อง ทั้งนี้ ร�ยง�นก�รประชุมที่ได้รับก�รรับรองและลงน�มแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่�งเป็นระบบ ทั้งในรูปแบบของเอกส�รที่สำ�นักกรรมก�ร 

และจัดเก็บในรูปแบบเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกส�รประกอบว�ระก�รประชุมต่�งๆ เพื่อคว�มสะดวกในก�รอ้�งอิง

 2. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทในรูปแบบของก�รเยี่ยมชมโครงก�ร 

  ก�รประชุมในลักษณะน้ีจะกำ�หนดไว้ล่วงหน้� โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมก�รบริษัทได้รู้จักโครงก�รต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ในด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นก�รก่อสร้�ง ด้�นก�รข�ย ด้�นก�รบริห�รชุมชน เป็นต้น

 3. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 

  เปน็ก�รประชมุทีก่ำ�หนดไวป้ลีะ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ในกรณท่ีีมเีรือ่งสำ�คญัเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งไดร้บัก�รพจิ�รณ�และอนมุตัจิ�กผูถ้อืหุน้ คณะกรรมก�รบรษิทั 

  จะกำ�หนดเป็นครั้งๆ ไป โดยเรียกว่�ก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมก�รบริษัทจะปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน 

  พ.ศ. 2535 และพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหม�ยต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ เพื่อให้เป็น 

  ไปต�มกฎหม�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเคร่งครัด

 4. ก�รประชุมกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 

  เปน็ก�รประชมุทีก่ำ�หนดไวป้ลีะ 1 ครัง้ จะเป็นก�รประชมุเฉพ�ะกรรมก�รที่ไมเ่ปน็ผูบ้รหิ�ร โดยไม่มกีรรมก�รบรหิ�ร ประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร/ 

  กรรมก�รผู้จัดก�รหรือฝ่�ยบริห�รอื่นๆ เข้�ร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมีโอก�สที่จะได้ประชุม 

  ระหว่�งกนัเองเพือ่พจิ�รณ�เกีย่วกบัประเดน็ปัญห�ต�่งๆ เกีย่วกบัก�รจดัก�รทีอ่ยู่ในคว�มสนใจอย�่งอสิระ โดยไม่มฝี�่ยบรหิ�รหรอืฝ�่ยจดัก�ร 

  เข้�ร่วมด้วยและนำ�ข้อเสนอหรือบทสรุปให้ฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�

  ในป ี2563 คณะกรรมก�รบรษิทัไดม้กี�รประชมุรว่มกนัต�มทีก่ำ�หนดไวล้ว่งหน�้จำ�นวน 9 ครัง้ และเข�้รว่มในก�รประชมุผูถ้อืหุน้จำ�นวน 1 ครัง้ 

  รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563)
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กุมภ�พันธ์ 2563

มีน�คม 2563

มีน�คม 2563

พฤษภ�คม 2563
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มิถุน�ยน 2563

สิงห�คม 2563

ตุล�คม 2563

พฤศจิก�ยน 2563

ธันว�คม 2563

ประชุม
ครั้งที่ วันประชุม ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
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ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท จะมีกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทย่อยและฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมก�รประชุมทุกครั้ง เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

นำ�เสนอขอ้มูลทีเ่ปน็ประโยชน ์และรบัทร�บนโยบ�ยโดยตรงจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่ให้ส�ม�รถนำ�ไปปฏบิตัไิดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พและประสทิธผิล

ในสว่นของก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2563 นอกเหนอืจ�กกรรมก�รบรษิทัและกรรมก�รชดุยอ่ยทีเ่ข�้รว่มประชมุแลว้ ยงัมกีรรมก�รผู้จดัก�ร

ของบริษัทย่อย รวมถึงฝ่�ยบริห�รระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเข้�ร่วมก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นด้วย เพ่ือนำ�เสนอข้อมูลและร�ยง�นผลก�ร

ดำ�เนินง�นให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บ

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทไม่ได้จัดให้มีก�รประชุมสัญจร เพื่อเยี่ยมชมโครงก�รของบริษัทและให้กรรมก�รบริษัทได้รับทร�บคว�มคืบหน้�

ของโครงก�รต่�งๆ ร�ยละเอียดของแต่ละโครงก�ร ทั้งด้�นก�รข�ย ก�รตล�ด ก�รก่อสร้�ง และก�รบริห�รชุมชน นอกเหนือจ�กก�รร�ยง�นผลก�ร

ดำ�เนินต�มปกติ ดังเช่นทุกปี เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)

กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ  

กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 

และกรรมก�รอิสระ

กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

และกรรมก�รอิสระ 

กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน

และบรรษัทภิบ�ล

กรรมก�รบริษัท

กรรมก�รบริษัท

กรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 

ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

และกรรมก�รผู้จัดก�ร

กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยมีกรรมก�รบริษัทได้เข้�ร่วมประชุม ดังต่อไปนี้    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9/9

9/9

9/9

8/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล        สุริย�ภิวัฒน์

น�ยทิฆัมพร       เปล่งศรีสุข

น�ยขันธ์ชัย        วิจักขณะ

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

น�ยพิเชษฐ       ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�งยุพ� เตชะไกรศรี

น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ

รองประธ�นกรรมก�รบริษัท 

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

รองประธ�นกรรมก�รบริษัท

กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ  

ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ

บรรษัทภิบ�ล และกรรมก�รอิสระ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้ง
ในก�รเข้�
ร่วมประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น
(จำ�นวน
1 ครั้ง)

อัตร�ก�รเข้�ร่วม
ประชุม

100%

100%

100%

85.71%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล มีหน้�ที่สรรห�บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท โดยก�รสรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหม�ะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบก�รณ์ คว�มชำ�น�ญในวิช�ชีพ มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�งไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติก�รทำ�ง�น 

ที่โปร่งใส มีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ โดยคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะนำ�เสนอบุคคลที่ 

เหม�ะสมตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั เพือ่พจิ�รณ�ใหค้ว�มเห็นชอบก่อนจะนำ�เสนอตอ่ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่พจิ�รณ�แตง่ตัง้หรอืเลอืกตัง้ และในกรณท่ีี 

ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทว่�งลง โดยมิใช่เป็นก�รออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะทำ�หน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�

สรรห�บุคคลท่ีเหม�ะสมเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�แต่งต้ังบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รบริษัทในตำ�แหน่งที่ว่�งลงได้ต�ม 

ข้อบังคับของบริษัท

ทัง้นี ้ในปจัจบุนักรรมก�รบรษิทัทกุคนมคีณุสมบตัทิีห่ล�กหล�ยและมคีว�มรูค้ว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด�้นทีบ่รษิทัจำ�เปน็ตอ้งม ีเพือ่ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทั

ส�ม�รถกำ�หนดกลยุทธ์ นโยบ�ย และกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติอย่�งประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ดังนี้

 1. ด้�นวิศวกรรม คือ น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข และน�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

 2. ด้�นสถ�ปัตยกรรม คือ น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์ และน�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

 3. ด้�นก�รบริห�ร คือ น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ และน�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

 4. ด้�นบัญชีและก�รเงิน คือ น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์ น�ยเกริก วณิกกุล น�ยวีระศักด์ิ วห�วิศ�ล น�งยุพ� เตชะไกรศรี และน�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

 5. ด้�นกฎหม�ย  คือ น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ� น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ และน�ยเกริก วณิกกุล

 6.  ด้�นที่ดิน  คือ น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ� และน�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

 7.  ด้�นก�รตล�ด  คือ น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ และน�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

การสรรหา แต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการบริษัท

อน่ึง ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยคณะกรรมก�รข้อ 11 กำ�หนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

เลือกตั้งกรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้    

“ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง กำ�หนดให้คณะกรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�ม ถ้�จำ�นวนกรรมก�รที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

ส�มสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจำ�นวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในส�ม กรรมก�รทีจ่ะตอ้งออกจ�กตำ�แหนง่ในปแีรกและปท่ีีสอง ภ�ยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้

ใหใ้ชวิ้ธจีบัสล�กกนั สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมก�รคนทีอ่ยู่ในตำ�แหนง่น�นทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจ�กตำ�แหนง่ ห�กมผีูอ้ยู่ในตำ�แหนง่น�นทีส่ดุม�กกว่�

จำ�นวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสล�กกันระหว่�งผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้น กรรมก�รผู้ออกไปนั้นอ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” 
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ในปี 2563 มีก�รประชุมของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ
  ในปี 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีก�รประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รประชุมท่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้� โดยมีกรรมก�รตรวจสอบ 
  เข้�ร่วมประชุมดังต่อไปนี้

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำาหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

4/4

4/4

4/4

4/4

1

2

3

4

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร  ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม

ประธ�นกรรมก�รสรรห�ฯ

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

 2. คณะกรรมก�รบริห�ร
  ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รได้มีก�รประชุมรวมท้ังสิ้น 17 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รประชุมท่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้� โดยมีกรรมก�รบริห�รเข้�ร่วม 
  ประชุมดังต่อไปนี้

 3. คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
  ในปี 2563 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้� 
  โดยมีกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เข้�ร่วมประชุมดังต่อไปนี้

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

17/17

17/17

17/17

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1

2

3

1

2

3

4

5

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร

 ตำ�แหน่ง

 ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม

จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

215



 5. ก�รประชุมกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร (Non-Executive Directors)
  คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยได้กำ�หนดให้กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมีก�รประชุมกันเองต�ม 
  คว�มเหม�ะสม โดยไม่มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร หรือฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมก�รประชุม เพ่ือเปิดโอก�สให้อภิปร�ยปัญห�ต่�งๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับ 
  ธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจ ทั้งน้ี ในปี 2563 ได้มีก�รประชุมกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมก�รท่ี 
  ไม่เป็นผู้บริห�รเข้�ร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�งยุพ� เตชะไกรศรี

น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ

ประธ�นกรรมก�ร

รองประธ�นกรรมก�ร

รองประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร  ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

 4. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
  ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้� โดยมีกรรมก�รบริห�ร 
  คว�มเสี่ยงเข้�ร่วมประชุมดังต่อไปนี้

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

1

2

3

4

5

6

ลำ�ดับ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร  ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุม

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

น�งส�วสมศรี เตชะไกรศรี

น�งส�วสุรัสวดี ซื่อว�จ�

น�ยประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
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โครงสร้�งก�รจัดก�รในส่วนคณะกรรมก�รของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 ประกอบด้วย 
คณะกรรมก�รชุดย่อยจำ�นวน 5 คณะ ได้แก่
 1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ
 2. คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล  
 3. คณะกรรมก�รบริห�ร   
 4. คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 5. คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รบริษัทที่มีคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระครบถ้วนต�มประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่ทกุคนมคีว�มเปน็อสิระและมคีณุสมบตัคิรบถว้นต�มท่ีสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตล�ดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำ�หนด โดยมหีน�้ท่ี คว�มรับผดิชอบ และมีบทบ�ทก�รปฏบิตังิ�นในฐ�นะทีเ่ป็นองคก์รอสิระท่ีใหก้�รสนบัสนนุคณะกรรมก�ร
บริษัทในก�รดูแลกำ�กับกิจก�รให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ขจัดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ สอบท�นข้อมูลท�งก�รเงิน 
ทีเ่สนอตอ่ทีส่�ธ�รณชนและผูถ้อืหุน้ สอบท�นระบบก�รควบคมุภ�ยใน รวมถงึกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รสือ่ส�รกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั   

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับก�รปฏิบัติต�มหมวด 3/1 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภ�พันธ์ 2553 จึงได้มีมติพิจ�รณ�เปลี่ยนแปลงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบใหม้คีว�มเขม้ขน้ขึน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประก�ศของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตก�รดำ�เนนิง�น 
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีจำ�นวน 4 คน ดังมีร�ยน�มดังต่อไปนี้

 1. น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ (กรรมก�รผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นบัญชีและก�รเงิน)
 2. น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ (กรรมก�รผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นกฎหม�ย)
 3. น�ยเกริก     วณิกกุล      (กรรมก�รผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นกฎหม�ย บัญชีและก�รเงิน)
 4. น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล (กรรมก�รผู้มีคว�มรู้ท�งด้�นบัญชีและก�รเงิน)
 โดยมี น�งปิยะนุช น�วีนวคุณ  เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบมกี�รประชมุรว่มกนัอย�่งสมำ�่สมอ และมกี�รร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั โดยในป ี2563 มกี�รประชมุของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

กุมภ�พันธ์ 2563
เมษ�ยน  2563
กรกฎ�คม 2563
ตุล�คม 2563

1
2
3
4

6
30
30
29

พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2562
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 1/2563
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 2/2563
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 3/2563

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

 1. องค์ประกอบ 
  1.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 คน
  1.2 คณะกรรมก�รตรวจสอบมทีกัษะคว�มชำ�น�ญท่ีเหม�ะสมต�มภ�รกจิที่ไดร้บัมอบหม�ย กรรมก�รตรวจสอบอย�่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมคีว�มรู ้
     คว�มเข้�ใจ หรือมีประสบก�รณ์ด้�นก�รบัญชี หรือก�รเงิน และมีคว�มรู้ต่อเน่ืองเกี่ยวกับเหตุท่ีมีต่อก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยง�น 
     ท�งก�รเงิน

 2. คุณสมบัติ
  2.1 เป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�นในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
     หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท
  2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดย 
     ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  2.3 เปน็กรรมก�รทีไ่มม่ผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีสว่นตน ไมว่�่ท�งตรงหรอืท�งออ้ม ทัง้ในด�้นก�รเงนิและก�รบรหิ�รง�นของบรษิทั บรษิทั 
     ในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้ร�ยใหญข่องบรษิทั รวมถงึไม่มผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะธุรกรรมใดๆ ของบรษัิทในเวล� 1 ปี  
     ก่อนได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รตรวจสอบ
  2.4 เปน็ผูท้ีส่�ม�รถปฏบัิตหิน�้ท่ี และแสดงคว�มเหน็ หรอืร�ยง�นผลก�รปฏบิตังิ�นต�มหน�้ทีท่ี่ได้รบัมอบหม�ยไดอ้ย่�งเปน็อสิระ โดยไมอ่ยู ่
     ภ�ยใต้ก�รควบคุมของผู้บริห�ร หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญ�ติสนิทของบุคคลดังกล่�ว
  2.5 ส�ม�รถอุทิศเวล�อย่�งเพียงพอในก�รดำ�เนินหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 3. ก�รแต่งตั้ง ว�ระก�รปฏิบัติง�น และก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
  3.1 ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ
     - คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระของบริษัท เป็นกรรมก�รตรวจสอบ
     - เมือ่กรรมก�รตรวจสอบครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ หรอืมเีหตท่ีุกรรมก�รตรวจสอบไมส่�ม�รถอยูไ่ดจ้นครบว�ระ และมผีลใหจ้ำ�นวน 
      สม�ชิกน้อยกว่� 3 คน คณะกรรมก�รบริษัทจะแต่งตั้งกรรมก�รตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภ�ยใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำ�นวน 
      สม�ชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
     3.1.1 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
       - คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสม�ชิกคณะกรรมก�รตรวจสอบ 1 คน ให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
       - ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเปน็ผูน้ำ�ในก�รประชมุใหเ้ปน็ไปในแนวปฏบิตัทิีด่ ีเปน็บคุคลที่ใหค้ว�มมัน่ใจในคว�มมปีระสทิธผิล 
        โดยรวมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
     3.1.2 เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
       - ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบของบริษัท ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
       - เลข�นกุ�รคณะกรรมก�รตรวจสอบทำ�หน�้ทีส่นบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเกีย่วกบัก�รกำ�หนดแผนก�ร 
        ปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ นัดหม�ยประชุม จัดเตรียมว�ระก�รประชุมต�มท่ีประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
        สั่งก�ร นำ�ส่งเอกส�รประกอบก�รประชุม และบันทึกร�ยง�นก�รประชุม
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  3.2 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
     - กรรมก�รตรวจสอบ มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 (สอง) ปี
  3.3 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
     3.3.1 กรรมก�รตรวจสอบพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
       1) ข�ดคุณสมบัติของก�รเป็นกรรมก�รตรวจสอบ
       2) ต�ย
       3) ล�ออก
       4) คณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้ออก
     3.3.2  ในกรณีกรรมก�รตรวจสอบล�ออกก่อนครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้� อย่�งน้อย 1 เดือน 
       พรอ้มเหตผุล เพือ่คณะกรรมก�รบรษิทัจะไดพ้จิ�รณ�แตง่ตัง้กรรมก�รทดแทนบคุคลทีล่�ออก โดยบรษิทัจะแจง้เรือ่งก�รล�ออก 
       พร้อมส่งสำ�เน�หนังสือล�ออกให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทร�บ
     3.3.3 ในกรณีกรรมก�รตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง บริษัทจะแจ้งก�รถูกถอดถอนพร้อมส�เหตุ 
       ให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทร�บ

 4. หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 
  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต�มกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ดังนี้
  4.1 สอบท�นกระบวนก�รตรวจสอบ ระบบก�รควบคุมภ�ยใน และกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน
  4.2 พิจ�รณ�และเสนอแต่งตั้ง หรือยกเลิกผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต รวมถึงพิจ�รณ�เสนอค่�ตอบแทน
  4.3  สอบท�นกระบวนก�รในก�รดแูลใหม้กี�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมติของทีป่ระชมุ 
     คณะกรรมก�รบริษัท
  4.4  ใหค้ำ�แนะนำ�ฝ�่ยบรหิ�รในก�รปรบัปรงุกระบวนก�รทำ�ง�น หรอืระบบง�น เพือ่ลดคว�มเสีย่งในเรือ่งต�่งๆ และเพือ่ใหม้รีะบบก�รทำ�ง�น 
     ที่มีประสิทธิภ�พ
  4.5 ใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีรวมทัง้ตดิต�ม ประเมนิ และร�ยง�นก�รปฏบิตัติ�มแนวท�งก�รกำ�กบั 
     ดูแลกิจก�รที่ดี
  4.6 กำ�หนดขอบเขตในก�รตรวจสอบภ�ยใน และพิจ�รณ�ร�ยง�นผลก�รตรวจของสำ�นักตรวจสอบ
  4.7 พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย ถอดถอน กำ�หนดค่�ตอบแทน และก�รพิจ�รณ�คว�มดี 
     คว�มชอบของเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
  4.8 จัดห�ที่ปรึกษ�จ�กภ�ยนอก เพื่อให้คำ�แนะนำ�หรือช่วยเหลือก�รปฏิบัติง�น ตรวจสอบต�มคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รบริษัท
  4.9 สอบท�นแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัม�ตรก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่บรษัิทมรีะบบต�่งๆ ในก�รตอ่ต�้น 
     ก�รคอร์รัปชันต�มที่ได้ร�ยง�นไว้ในแบบประเมินตนเองของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
  4.10 สอบท�นแนวท�งก�รปฏิบัติเรื่อง Whistleblower และกระบวนก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบ�ะแส 
  4.11 ปฏิบัติง�นอื่นใด ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย และคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบ

 5. ก�รประชุม

  5.1 จำ�นวนครั้งก�รประชุม
     5.1.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง
     5.1.2 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบจะเรียกประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นพิเศษได้ ห�กมีก�รร้องขอจ�กกรรมก�รตรวจสอบ 
       ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือประธ�นกรรมก�รบริษัทให้พิจ�รณ�ประเด็นปัญห�ท่ีจำ�เป็นต้องห�รือร่วมกัน 
       หรือเมื่อประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
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คณะกรรมก�รบริห�รได้รับก�รแต่งต้ังขึ้นโดยคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 3 คน โดยคัดเลือกจ�กบุคคล 
ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ที่ต้องรับผิดชอบ และมีคว�มเข้�ใจลักษณะง�นก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่�งดี 
มหีน�้ที่ในก�รดแูลบรหิ�รจดัก�รกจิก�รของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกับนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบรษิทั และคำ�นงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัเสมอ  
โดยคณะกรรมก�รบริห�รมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
 1.  น�ยโอภ�ส    ศรีพยัคฆ์     ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 2.  น�ยอภิช�ติ   เกษมกุลศิริ  
 3.  น�ยสุรวุฒิ    สุขเจริญสิน

ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุมทุกๆ สัปด�ห์ อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1 วัน  รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยในแต่ละคร้ังจะมีผู้บริห�รระดับสูง
ของบริษัทย่อย คือ กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รในส�ยง�นต่�งๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเข้�ร่วมประชุมเพื่อร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินก�รง�น และรับฟังนโยบ�ยจ�กกรรมก�รบริห�ร โดยแต่ละครั้งส�ระสำ�คัญของก�รประชุม คือ
 - พิจ�รณ�อนุมัติท�งด้�นนิติกรรมต่�งๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 - กำ�กับ ดูแล และกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รในเรื่องต่�งๆ ต�มแผนธุรกิจประจำ�ปีที่คณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติ
 - ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยจัดก�ร พร้อมให้คำ�แนะนำ�และแนวท�งในก�รบริห�รจัดก�ร

2. คณะกรรมการบริหาร

  5.2  ผู้เข้�ร่วมประชุม
     5.2.1  ก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ต้องมีกรรมก�รม�ประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รตรวจสอบทั้งหมด 
       จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธ�นกรรมก�รตรวจสอบเป็นประธ�นในที่ประชุม
     5.2.2 คณะกรรมก�รตรวจสอบ อ�จเชิญผู้บริห�รของบริษัท หรือผู้สอบบัญชี เข้�ร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
     5.2.3 คณะกรรมก�รตรวจสอบ อ�จเชิญผู้เชี่ยวช�ญ หรือนักกฎหม�ยจ�กภ�ยนอกเข้�ร่วมประชุมต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม

  5.3 ก�รลงคะแนนเสียง
     5.3.1 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมก�รตรวจสอบใหถ้อืเสยีงข�้งม�ก กรรมก�รตรวจสอบคนหนึง่ใหมี้เสยีงหนึง่ในก�รลงคะแนน ถ�้คะแนนเสยีง 
       เท่�กัน ให้ประธ�นในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ข�ด
     5.3.2 กรรมก�รตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจ�รณ�ให้งดแสดงคว�มเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

   5.4 บันทึกร�ยง�นประชุม ให้เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้บันทึกร�ยง�นก�รประชุม

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 
สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

 1. องค์ประกอบ 
  1.1 คณะกรรมก�รบริห�รได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท โดยพิจ�รณ�และคัดเลือกจ�กกรรมก�รบริษัท และมีจำ�นวนเท่�ใด 
     ขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รบริษัท
  1.2 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  1.3 เลข�นกุ�รคณะกรรมก�รบรหิ�รถกูเลอืกจ�กผูบ้รหิ�ร โดยมหีน�้ท่ีรบัผดิชอบในก�รเตรยีมคว�มพรอ้มสำ�หรบัก�รประชุม ก�รนดัหม�ย 
     ก�รจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รประชุม ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม และอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร

220

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



 2. ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
  2.1 กรรมก�รบริห�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบและคณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้ 
     ต�มที่เห็นสมควร 
  2.2 กรรมก�รบริห�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
     (1) ต�ย 
     (2) ล�ออก
     (3) พ้นจ�กตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท 
     (4) คณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง
  2.3  ก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบล�ออกต่อประธ�นกรรมก�รบริษัท

 3.  อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  3.1 กำ�กับดูแลและบริห�รจัดก�รก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
  3.2 ว�งแผนง�นและกำ�หนดกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์  
     พันธกิจ และนโยบ�ยที่ท�งคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด
  3.3 ควบคุมก�รบริห�รจัดก�รให้บรรลุผลต�มแผนง�นที่ได้กำ�หนดไว้
  3.4 พิจ�รณ�กำ�หนดทิศท�งก�รลงทุนและก�รขย�ยฐ�นธุรกิจ
  3.5 พิจ�รณ�และบริห�รงบประม�ณต�มที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์จ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  3.6 พิจ�รณ�และอนุมัติก�รลงทุนในโครงก�ร หรือกิจกรรมท่ีไม่อยู่ในแผนง�นท่ีได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทในวงเงินไม่เกิน 
     10,000,000 บ�ท (สิบล้�นบ�ท) ต่อครั้ง
  3.7   ได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัทในก�รกระทำ�ท�งด้�นนิติกรรมและเอกส�ร ซ่ึงเป็นธุรกรรมปกติในก�รดำ�เนินธุรกิจ ดังต่อไปน้ี
     (1) ก�รจดทะเบียน ซื้อ-ข�ยที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง สิ่งปลูกสร้�ง และห้องชุด รวมทั้งก�รจดทะเบียนต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
       ต�มกฎหม�ย 
     (2) ก�รจดทะเบียนและก�รเช่�-ให้เช่�ที่ดิน ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้�ง สิ่งปลูกสร้�ง และห้องชุด รวมทั้งก�รจดทะเบียนต่อหน่วยง�น 
       ที่เกี่ยวข้องต�มกฎหม�ย   
     (3)  ก�รจดทะเบียนจำ�นอง ก�รรับจำ�นอง ก�รขึ้นเงินจำ�นอง ก�รจดทะเบียนไถ่ถอนจำ�นอง ก�รจดทะเบียนปลอดจำ�นองที่ดิน 
       ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง สิ่งปลูกสร้�งและห้องชุด 
     (4)  ก�รขอรังวัดที่ดิน ก�รขอออกโฉนดที่ดิน ก�รขอแบ่งแยกและก�รรวมท่ีดิน ก�รขออนุญ�ตจัดสรรท่ีดิน รวมท้ังก�รจดทะเบียน 
       ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต�มกฎหม�ย
     (5) ก�รจดทะเบียนภ�รจำ�ยอมเป็นภ�รยทรัพย์และส�มยทรัพย์ และก�รยกท่ีดินให้เป็นส�ธ�รณประโยชน์ และหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง 
       เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัท
     (6) ก�รจดทะเบียนอ�ค�รชุด ก�รจดทะเบียนนิติบุคคลอ�ค�รชุด ก�รแต่งต้ังผู้จัดก�รนิติบุคคลอ�ค�รชุด ก�รเลือกต้ัง/ก�รแต่งต้ัง 
       กรรมก�รนิติบุคคลอ�ค�รชุด
     (7)  ก�รทำ�สัญญ�กู้เงิน สัญญ�ต่�งๆ กับธน�ค�รพ�ณิชย์และสถ�บันก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดบัญชีเงินฝ�ก
     (8) ก�รประชุมเจ้�ของร่วมนิติบุคคลอ�ค�รชุด ก�รแต่งตั้งตัวแทนเข้�ร่วมประชุม ก�รเข้�สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รนิติบุคคล 
       อ�ค�รชุดในฐ�นะเจ้�ของร่วม รวมท้ังก�รแต่งต้ังตัวแทนเข้�ร่วมก�รประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
     (9)  มีอำ�น�จมอบหม�ยให้บุคคลอื่นกระทำ�ก�รแทน รวมถึงนิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทต�มข้อ (1) - (8)
  3.8 ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� รวมทั้งกำ�กับก�รบริห�รจัดก�รแก่ผู้บริห�ร
  3.9 พิจ�รณ� และ/หรือกำ�หนดบุคคลในก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  3.10 พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
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ก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบให้คณะกรรมก�รบริห�รนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ หรือมอบอำ�น�จช่วงท่ีทำ�ให้ 
คณะกรรมก�รบริห�ร หรือผู้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออ�จมคีว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกับบรษัิท บรษิทัยอ่ย บรษัิทในเครือ และบรษิทัรว่มทนุ ยกเวน้เปน็ก�รอนมุตัริ�ยก�รท่ีเปน็ไป 
ต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติไว้ โดยก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

 4.  ก�รประชุม
  4.1 คณะกรรมก�รบริห�รจะต้องจัดให้มีก�รประชุมต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม
  4.2  ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรหิ�รจะตอ้งมกีรรมก�รบรหิ�รเข้�รว่มก�รประชมุไมน่อ้ยกว�่กึง่หนึง่ของจำ�นวนกรรมก�รบรหิ�รทัง้หมด 
     จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  4.3  มติที่ประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รจะถือต�มเสียงข้�งม�กของกรรมก�รบริห�รท่ีม�ประชุม ท้ังน้ีกรรมก�รบริห�รท่ีมีส่วนได้เสีย 
     ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้�ร่วมในก�รพิจ�รณ�หรือลงมติ 
  4.4  ในกรณทีีป่ระธ�นกรรมก�รบรหิ�รไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่ส�ม�รถปฏบิตัหิน�้ท่ีได ้ให้กรรมก�รท่ีม�ประชุมเลอืกกรรมก�รบรหิ�รคนหนึง่ 
     เป็นประธ�นในที่ประชุมแทน
  4.5  คณะกรรมก�รบริห�รอ�จเชิญฝ่�ยจัดก�ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกส�รในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมก�รบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีคณะกรรมก�ร
จำ�นวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน กรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 1 คน และกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร จำ�นวน 1 คน 
เพื่อให้เกิดก�รถ่วงดุล โดยมีหน้�ที่สำ�คัญเพื่อแบ่งเบ�ภ�ระของคณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังมีร�ยน�มดังต่อไปนี้

 1. น�ยขันธ์ชัย  วิจักขณะ ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล และกรรมก�รอิสระ
 2.  น�ยเกริก  วณิกกุล กรรมก�รอิสระ 
 3.  น�ยวีระศักดิ์  วห�วิศ�ล กรรมก�รอิสระ    
 4.  น�ยพิเชษฐ   ศุภกิจจ�นุสันติ์ กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร
 5.  น�ยโอภ�ส  ศรีพยัคฆ์  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
 โดยมี น�งส�วสมศรี เตชะไกรศรี  เป็นเลข�นุก�ร

ในปี 2563 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 4 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กุมภ�พันธ์ 2563

พฤษภ�คม 2563

1

2

6

22

- พิจ�รณ�เสนอชื่อกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระเพื่อนำ�เสนอ

 ต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563

- พิจ�รณ�บำ�เหน็จกรรมก�รบริษัทสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2562

- พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทสำ�หรับปี 2563

- พิจ�รณ�เงื่อนไขในสัญญ�จ้�งผู้บริห�รระดับสูง

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
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กรกฎ�คม 2563

ธันว�คม 2563

3

4

30

3

- พิจ�รณ�ก�รจ่�ยร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของพนักง�นสำ�หรับผลก�ร

 ดำ�เนินง�นกล�งปี 2563

- พิจ�รณ�ก�รจ่�ยร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของพนักง�นประจำ�ปี 2563

- พิจ�รณ�ค่�จ้�งบริห�รของกรรมก�รบริห�รปี 2564

- พิจ�รณ�สรุปร�ยง�นผลก�รประเมินกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

 และคณะกรรมก�รชุดย่อยประจำ�ปี 2563

- พิจ�รณ�ทบทวนก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
  1.1 คณะกรรมก�รบรษิทัเปน็ผูพ้จิ�รณ�แต่งตัง้ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล และคณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน 
     และบรรษัทภิบ�ล โดยพิจ�รณ�จ�กกรรมก�รบริษัท และมีจำ�นวนเท่�ใดขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รบริษัท
  1.2 คณะกรรมก�รสรรห�  ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล ควรม�จ�กกรรมก�รอสิระเปน็สว่นใหญ ่ถ�้มกีรรมก�รทีเ่ปน็ผูบ้รหิ�รกใ็หเ้ปน็สว่นนอ้ย 
     ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งคณะ และประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลควรเป็นกรรมก�รอิสระ
  1.3 ใหค้ณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษัทภบิ�ล พจิ�รณ�แตง่ตัง้บคุคล เพือ่ทำ�หน�้ท่ีเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน  
     และบรรษัทภิบ�ล และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ
  1.4 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล อ�จแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขึ้นม� เพื่อมอบหม�ยง�นที่เกี่ยวข้องก็ได้

 2. ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งและค่�ตอบแทน
  2.1  กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 (สอง) ปี
  2.2  นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล อ�จพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
     (1) ต�ย
     (2) ล�ออก
     (3) ข�ดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด และ/หรือต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
       ตล�ดหลักทรัพย์ และ/หรือต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด
     (4) คณะกรรมก�รมีมติให้ออก
  2.3  กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล คนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยื่นใบล�ออกต่อประธ�นคณะกรรมก�รบริษัท
  2.4  ในกรณทีีต่ำ�แหนง่กรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษัทภบิ�ล ว�่งลง เพร�ะเหตอุืน่นอกจ�กถงึคร�วออกต�มว�ระใหค้ณะกรรมก�ร 
     บริษัทเลือกกรรมก�รบริษัทคนใดคนหน่ึงดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่�ง 
     โดยผู้ได้รับก�รแต่งต้ังจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระท่ีเหลืออยู่ของกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 
  2.5 กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
  2.6 กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะได้รับค่�ตอบแทนเพียงใดให้เป็นไปต�มที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด
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 3. หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  3.1  ด้�นก�รสรรห� 
     3.1.1 เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวท�งในก�รคดัเลอืกกรรมก�รบรษัิท อนกุรรมก�รชดุต�่งๆ คณะกรรมก�รบรหิ�ร ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร 
       ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท 
     3.1.2 ดำ�เนินก�รสรรห� คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ 
       คณะกรรมก�รบรหิ�ร ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร และผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบรษิทั เพือ่เสนอคณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนุมตั ิ
       และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
     3.1.3 กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัท เนื่องจ�ก
       1) ออกต�มว�ระ พจิ�รณ�สรรห� คดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบตัเิหม�ะสม เพือ่เสนอคว�มเห็นตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท และขออนมัุต ิ
        จ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
       2) นอกจ�กเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ พิจ�รณ�สรรห� คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อเสนอคว�มเห็น 
        ต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�แต่งตั้งทดแทนตำ�แหน่งที่ว่�งลง
     3.1.4 เสนอหลักเกณฑ์และแนวท�งประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รบริษัท อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
       ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท 
     3.1.5 เรื่องอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  3.2  ด้�นค่�ตอบแทน
     3.2.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวท�งก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริษัท อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
       ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�นบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� 
       ให้คว�มเห็นชอบ และ/หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติแล้วแต่กรณี
     3.2.2 พิจ�รณ�ก�รปรับปรุงนโยบ�ย และโครงสร้�งก�รบริห�รค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท อนุกรรมก�รชุดต่�งๆ ผู้บริห�ร 
       ระดับสูง และพนักง�นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับสภ�วะของตล�ดแรงง�นเพื่อนำ�เสนอต่อ 
       คณะกรรมก�รบริษัท
     3.2.3 เรื่องอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  3.3 ด้�นบรรษัทภิบ�ล
     3.3.1 กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate Governance Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�อนุมัติ 
       โดยจัดทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติที่ดี  
     3.3.2 พิจ�รณ�และกำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของพนักง�น (Code of 
       Conduct) โดยจัดทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติที่ดี 
     3.3.3 พิจ�รณ� ทบทวน และปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณท�งธุรกิจ และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของพนักง�น 
       เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นส�กล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหม�ยต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       กับธุรกิจของบริษัท
     3.3.4 กำ�กับดูแลให้มีนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชันที่เหม�ะสมเพียงพอต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ
     3.3.5 เรื่องอื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

 4. ก�รประชุม
  4.1 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมอย่�งน้อยปีละ 3 ครั้ง
  4.2 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะต้องมีกรรมก�รเข้�ร่วมในก�รประชุมแต่ละครั้งเกินกว่�กึ่งหนึ่ง 
     ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด และในก�รประชุมแต่ละครั้ง กรรมก�รอิสระจะต้องมีจำ�นวนที่ม�กกว่�จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะถือต�มเสียงข้�งม�กของกรรมก�รที่ม�ประชุมและ 
     ครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้�ร่วมในก�รพิจ�รณ� หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีจำ�นวน 6 คน โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
 1)  น�ยโอภ�ส   ศรีพยัคฆ์  ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 2)  น�ยอภิช�ติ   เกษมกุลศิริ 
 3) น�ยสุรวุฒิ    สุขเจริญสิน 
 4)  น�งส�วสมศรี  เตชะไกรศรี 
 5) น�งส�วสุรัสวดี  ซื่อว�จ�
 6) น�ยประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ 
 ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ นอกเหนือจ�กก�รประชุมต�มที่ได้กล่�วข้�งต้น ซึ่งเป็นก�รประชุมเพื่อสรุปก�รดำ�เนินก�รและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นร�ยไตรม�สเพื่อ 
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงยังได้มีก�รประชุมร่วมกันเป็นร�ยสัปด�ห์ เพื่อติดต�มประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยงใน
ทุกส่วนง�นอย่�งใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและเหตุก�รณ์ต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศที่อ�จจะมีผลกระทบต่อบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

 1.  องค์ประกอบ
  1.1 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท โดยเลือกจ�กกรรมก�รบริษัท และ/หรือผู้บริห�รของบริษัท 
     ที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม และมีจำ�นวนเท่�ใดขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รบริษัท
  1.2 ประธ�นกรรมก�รบริห�รของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
     โดยตำ�แหน่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�ร
  1.3 เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงถูกเลือกจ�กผู้บริห�ร โดยมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รประชุม 
     ก�รนัดหม�ย ก�รจัดเตรียมเอกส�รประกอบก�รประชุม ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุม และอื่นๆ ต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 
     คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
  1.4 คณะกรรมก�รบริห�รอ�จแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขึ้นม�เพื่อมอบหม�ยง�นที่เกี่ยวข้องก็ได้

 2.  ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
  2.1  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 2 (สอง) ปี
  2.2  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง พ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
     (1) ต�ย
     (2) ล�ออก
     (3) พ้นจ�กตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษัท และ/หรือ ผู้บริห�ร
     (4) คณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง
  2.3  ก�รล�ออกจ�กตำ�แหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบล�ออกต่อประธ�นกรรมก�รบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีน�คม 2563

พฤษภ�คม 2563

กรกฎ�คม 2563

1

2

3

24

22

29

พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท  

พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท  

พิจ�รณ�คว�มเสี่ยงและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม
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 3.  อำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  3.1  ศึกษ� ทบทวน และประเมินคว�มเส่ียงที่อ�จเกิดข้ึน รวมท้ังแนวโน้มของผลกระทบท่ีอ�จมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงคว�มเสี่ยงภ�ยใน 
     และภ�ยนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  3.2  กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
  3.3  กำ�หนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและทิศท�งธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  3.4  ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ย ติดต�มและประเมินผลระบบบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
  3.5  เรื่องอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

 4.  ก�รประชุม
  4.1  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จะต้องจัดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง หรือเพิ่มต�มสถ�นก�รณ์และคว�มจำ�เป็น
  4.2  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง จะต้องมีกรรมก�รเข้�ร่วมก�รประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด 
     จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  4.3  มติที่ประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง จะถือต�มเสียงข้�งม�กของกรรมก�รที่ม�ประชุม 
  4.4  ในกรณทีีป่ระธ�นกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไมส่�ม�รถปฏบิตัหิน�้ที่ได ้ใหก้รรมก�รทีม่�ประชมุเลอืกกรรมก�ร 
     คนหนึ่ง เป็นประธ�นในที่ประชุมแทน
  4.5  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอ�จเชิญฝ่�ยจัดก�ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกส�รในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทคู่ค้� 
(ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภ�ยใต้ชื่อว่� LPN Team) โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 มีจำ�นวน 36 คน ดังมีร�ยน�มดังต่อไปนี้ 

 1. น�ยประพันธ์ศักดิ์  รักษ์ไชยวรรณ ประธ�นอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 2. น�งส�วสุรัสวดี  ซื่อว�จ�  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
 3. น�งปิยะนุช   น�วีนวคุณ  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 4. น�งส�วเส�วณี  อังกูรพิพัฒน์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 5. น�งส�วสุวัฒน� แซ่ตั้ง  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 6. น�ยแสงชัย   เหลืองจุฑ�ม�ศ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 7. น�งปนัดด�   ขจรศิลป์  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 8. น�งส�วสุภรณ์  ว่องไวไพโรจน์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 9. น�งส�วนิตย�  วงศ์ทวิล�ภ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 10. น�ยไพศ�ล   เลิศบรรธน�วงศ์ อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

 11. น�ยธำ�รงค์พล   แดงบุบผ�  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

 12. น�ยพิเชฐ   จุฬ�จันทร์  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

 13. น�ยวรพจน์   รัชตะปิติ  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

 14. น�งส�วสุทธิวรรณ เดชแพ  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

 15. น�ยไกรศร   กัลย�ณมงคล อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

 16. น�ยศิวรักษ์   ชูศักดิ์  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

 17. น�งส�วสุวิมล    กรศรี  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 18. น�ยสัมพันธ์   ตั้งถ�วร  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 19. น�งจริย�   น�ทะพันธุ์  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 20. น�งส�วม�ลัยวัลย์ จิตพัฒนกุล อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

226

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



 21. น�งส�วญ�ณี  อมฤตฤดี  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 22. น�ยสุพัฒน์   พงศ์โชติไพบูลย์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 23. น�งส�วมนพัทธ์ ศุภกิจจ�นุสันติ์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 24. น�งส�วพรรณน� ทองสว่�ง  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 25. น�ยปรัชญ�ล  เล�หศักด�เดช อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 26. น�ยศิณัติ   สร้อยสม  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 27. น�งส�วจีรนันท์ ชมบัวทอง  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 28. น�งส�วเพลินจิต ฤทธิ์ธวัช  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 29. น�ยวัลลภ   วงศ์เมืองแก่น อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 30. น�งส�วรติกร  ไทรง�ม  อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 31. น�งส�วอมรรัตน์ เดชอุดมรัตน์ อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
 32. น�ยพูมพงศ์   ภูมมะภูมติ อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 33. น�ยคมสันต์   ไชยน�ท  อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 34. น�ยพิชช�กร  เศรษฐภักดี อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 35. น�ยอัฐสิทธิ์   เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�) 
 36. น�งส�วกุลธีร�  สิรินิธิกร  อนุกรรมก�ร  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และเลข�นุก�ร

ในปี 2563 คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง  โดยมีร�ยละเอียด
ดังนี้ 

มกร�คม  2563

กรกฎ�คม  2563

ตุล�คม 2563

1

2

3

23

3

6

กำ�กับดูแล ก�รดำ�เนินง�นในด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สรุปส�ระสำ�คัญดังนี้

 1.  ภ�รกิจ
  คณะอนุกรรมก�รมีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
  และสังคม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติ
  2.1 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลที่มีคว�มเหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นอนุกรรมก�ร
  2.2 ให้ประธ�นอนุกรรมก�รเป็นผู้คัดเลือกอนุกรรมก�รจ�กผู้บริห�รของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือท่ีมีคุณสมบัติที่เหม�ะสม 
     และมีจำ�นวนเท่�ใดขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของประธ�นอนุกรรมก�ร
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 3.  ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
  3.1 ประธ�นอนุกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 (สอง) ปี
  3.2 นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว ประธ�นอนุกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร อ�จพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
     (1) ต�ย
     (2) ล�ออก
     (3) คณะอนุกรรมก�รมีมติให้พ้นจ�กตำ�แหน่ง
  3.3 อนุกรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยื่นใบล�ออกต่อประธ�นอนุกรรมก�ร
  3.4 ในกรณีที่ตำ�แหน่งอนุกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่น นอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระให้ประธ�นอนุกรรมก�รเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้ง 
     เพ่ือทดแทนตำ�แหน่งท่ีว่�ง โดยผู้ได้รับก�รแต่งตั้งจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเพียงเท่�ว�ระท่ีเหลือของอนุกรรมก�ร เว้นแต่ว�ระ 
     ของอนุกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน
  3.5 ประธ�นอนุกรรมก�รและอนุกรรมก�รซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ อ�จได้รับก�รแต่งตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้

 4.  หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
  4.1 พิจ�รณ�และใหค้ว�มเหน็ชอบนโยบ�ยและกรอบกจิกรรมด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื 
     และบริษัทร่วมทุน
  4.2 พิจ�รณ�ทรัพย�กรและงบประม�ณสำ�หรับโครงก�รและกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 5.  ก�รประชุม
  5.1 คณะอนุกรรมก�รจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมต�มที่เห็นสมควร โดยประธ�นอนุกรรมก�รเป็นผู้เรียกประชุม
  5.2 ในก�รประชมุคณะอนกุรรมก�ร จะตอ้งมอีนกุรรมก�รเข�้รว่มในก�รประชมุแตล่ะครัง้ไมน่อ้ยกว�่กึง่หนึง่ของจำ�นวนอนกุรรมก�รทัง้หมด  
     จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  5.3 มตทิีป่ระชมุของอนกุรรมก�รจะถอืต�มเสยีงข�้งม�กของอนกุรรมก�รท่ีม�ประชมุและครบองคป์ระชมุ ทัง้นี ้อนกุรรมก�รผู้มีสว่นไดเ้สยี 
     ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้�ร่วมในก�รพิจ�รณ� หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
  5.4 ประธ�นอนุกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งเลข�นุก�รคณะอนุกรรมก�รต�มที่เห็นสมควร
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
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นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

และกรรมก�รผู้จัดก�ร

นางสาวนิตยา  วงศ์ทวิลาภ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยง�นบริห�รง�นข�ย 

และส�ยง�นบริห�รแบรนด์

นางสาวสุวัฒนา  แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยง�นบริห�รง�นข�ย 

และ สำ�นักส�รสนเทศ

นางปิยะนุช  นาวีนวคุณ
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักตรวจสอบ

นายมณเฑียร  วีโรทัย
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันแอล.พี.เอ็น.

และสำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

นายแสงชัย  เหลืองจุฑามาศ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยง�นพัฒน�โครงก�รแนวร�บ

ระดับ Premium

นายนกุล  ตั้งประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

สำ�นักกฎหม�ย

นางปนัดดา  ขจรศิลป์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน (ก�รเงิน)

นางสาวสุภรณ์  ว่องไวไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน (บัญชี)



ทัง้นี ้ผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบริษัทเปน็ไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทนุที ่ทจ. 23/2551 เรือ่งกำ�หนดบทนยิ�มผูบ้รหิ�รเพือ่ก�รปฏิบตัิ
ต�มหมวด 3/1 แหง่พระร�ชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยผู้บริห�รระดับสูงทั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้�ม ดังนี้
 1. ไม่มีประวัติก�รกระทำ�ผิดอ�ญ�ในคว�มผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รที่ทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของก�รข�ดคว�มน่�ไว้ว�งใจต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่องก�รกำ�หนดลักษณะคว�มน่�ไว้ว�งใจของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย

คณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล เปน็ผู้เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวท�งก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนทีเ่หม�ะสมกบัคณะกรรมก�รบรษัิท 
คณะกรรมก�รชดุย่อย โดยพจิ�รณ�เปรยีบเทยีบกบัอตัร�ค�่ตอบแทนของกรรมก�รของบรษิทัในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
และในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจ�รณ�อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจและก�รเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป    

ส่วนบำ�เหน็จกรรมก�รที่จ่�ยในปี 2563 นั้น คิดคำ�นวณต�มอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่�ยให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมีผู้บริห�ร 4 ลำ�ดับร�ยแรกรองลงม�จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร รวมตลอดถึงผู้บริห�รในส�ยง�นบัญชีและก�รเงินรวม 8 คน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2563 

ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1. น�ยมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันแอล.พี.เอ็น. และ สำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

 2. น�งปิยะนุช น�วีนวคุณ ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักตรวจสอบ

 3. น�งส�วสุวัฒน� แซ่ตั้ง ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�รง�นข�ย และ สำ�นักส�รสนเทศ

 4. น�ยแสงชัย เหลืองจุฑ�ม�ศ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นพัฒน�โครงก�รแนวร�บ ระดับ Premium

 5. น�ยนกุล ตั้งประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร สำ�นักกฎหม�ย

 6. น�งส�วสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน (บัญชี)

 7. น�งส�วนิตย� วงศ์ทวิล�ภ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�รง�นข�ย และ ส�ยง�นบริห�รแบรนด์

 8. น�งปนัดด� ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน (ก�รเงิน)

หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบโดยรวมของผู้บริห�รระดบัสงูของบรษิทั คอื ก�รดำ�เนนิง�นใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ย วสิยัทศัน ์พันธกจิ กลยทุธ ์และเป�้หม�ย 

ที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนธุรกิจและบริห�รงบประม�ณต�มที่ได้รับ

อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
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ทั้งนี้ คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะนำ�เสนออัตร�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และบำ�เหน็จ

กรรมก�รต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มคว�มเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ โดยในส่วนของบำ�เหน็จ

กรรมก�รนั้น คณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดจำ�นวนเงินที่เหม�ะสม และขอไปพิจ�รณ�จัดสรรกันเอง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลง คณะกรรมก�รชุดย่อยที่ได้รับค่�ตอบแทน มีดังนี้

 1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ

 2. คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และคณะกรรมก�รบริห�ร 

จะไม่ได้รับค่�ตอบแทนใดๆ รวมทั้งไม่มีค่�ตำ�แหน่งในฐ�นะกรรมก�รอิสระและกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 

ในปี 2563 ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย ประกอบด้วย

 1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

  ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2563 ที่ได้รับต�มสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ได้แก่ ค่�พ�หนะ ค่�รับรอง 

  ค่�เบี้ยเลี้ยง ค่�เบี้ยประชุม และค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่�ด้วยคณะกรรมก�ร ข้อ 18) โดยในก�รประชุมส�มัญ 

  ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่�ตอบแทนเป็นเงินต�มตำ�แหน่งจำ�นวน 6,210,000 บ�ท 

  และอนุมัติบำ�เหน็จกรรมก�รปี 2562 ซ่ึงเป็นค่�ตอบแทนจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รบริษัท ในปี 2562 เป็นจำ�นวนเงินรวม 

  6,811,564.67 บ�ท ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทจะนำ�ไปจัดสรรกันเอง โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมก�รบริษัท

ประธ�นกรรมก�รบริษัท

รองประธ�นกรรมก�รบริษัท

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รตรวจสอบ

ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

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

6,811,564.67 บ�ท

เท่�กับ บำ�เหน็จกรรมก�ร

สำ�หรับผลก�รปฏิบัติง�นปี 2561

(จ่�ยในปี 2562)

ตำ�แหน่ง
บำ�เหน็จกรรมก�รสำ�หรับ

ผลก�รปฏิบัติง�นปี 2562 แต่จ่�ยในปี 2563

ค่�ตอบแทน (บ�ท)
ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน

ค่�ตอบแทน
ประจำ�ตำ�แหน่ง
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คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะร่วมกันพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริห�รและร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของกรรมก�ร
บริห�ร และนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนมัุต ิโดยพจิ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นท�งธรุกจิของบรษิทั ก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ย
ที่ไดร้บัจ�กคณะกรรมก�รบรษิทั ประกอบกบัสภ�วก�รณข์องเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม โดยจะนำ�ขอ้มลูท้ังปปีจัจบุนัและเปรยีบเทียบยอ้นหลงัไปใช้
ในก�รพิจ�รณ� รวมตลอดถึงคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภ�พ ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ดีขึ้นในแต่ละปี

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รบริห�ร (Executive Director) 

 2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ประกอบด้วยก�รประกันสุขภ�พกลุ่มและก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี โดยเป็นร�ยก�รประกันกลุ่มรวมกับพนักง�นท้ังองค์กร ท้ังน้ี บริษัท 

  ยังไม่มีนโยบ�ยใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant 

ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยร�ยบุคคลปี 2563

หม�ยเหตุ:  1. บำ�เหน็จกรรมก�รปี 2563 เป็นค่�ตอบแทนจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รบริษัทในปี 2562 ได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

  ประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2563

 2. น�ยโอภ�ส ศรพียคัฆ ์ดำ�รงตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร และกรรมก�รผูจ้ดัก�ร เปน็กรรมก�รบริษทัโดยตำ�แหนง่ 

  และมีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนและบำ�เหน็จกรรมก�รในฐ�นะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร 

  และกรรมก�รชุดย่อย

 3. น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ และน�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รและเป็นกรรมก�รบริษัทโดยตำ�แหน่ง และมีฐ�นะเป็น 

  พนักง�นของบริษัท ดังนั้น จึงมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนและบำ�เหน็จกรรมก�รในฐ�นะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร 

 4. กรรมก�รอิสระของบริษัท จำ�นวน  5 คน คือ น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ� น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์ น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ น�ยเกริก วณิกกุล และ 

  น�ยวรีะศกัดิ ์วห�วศิ�ล ไมไ่ดด้ำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รอสิระ หรอืตำ�แหนง่ใดๆ ในบรษิทัยอ่ย ดงันัน้จงึไมม่คี�่ตอบแทนใดๆ นอกเหนอืจ�กที่ไดร้บั 

  จ�กค่�ตอบแทนต�มตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และบำ�เหน็จกรรมก�รต�มที่ปร�กฏในต�ร�งค่�ตอบแทนข้�งต้น

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�
น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์
น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข
น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ
น�ยเกริก วณิกกุล
น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล
น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์
น�งยุพ� เตชะไกรศรี
น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ
น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์
น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ
น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

1,020,000
1,200,000
660,000
810,000
780,000
780,000
360,000
300,000
300,000

-
-
-

1,118,807.72
1,316,244.38
723,934.41
888,464.96
855,558.85
855,558.85
394,873.31
329,061.10
329,061.10

-
-
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อกรรมก�ร ค่�ตอบแทน
ปี 2563 (บ�ท)

บำ�เหน็จกรรมก�ร
ที่จ่�ยในปี 2563 (บ�ท)

ลำ�ดับ
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คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
กรรมก�รผู้จัดก�ร และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ โดยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นบุคคล
เดียวกันและมีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัท ซึ่งก�รพิจ�รณ�ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนจะมีทั้งระยะสั้นและระยะย�ว มีขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ที่ชัดเจน ดังนี้

 1) ภ�พรวมในระยะสัน้ คือ ก�รพจิ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นท�งธรุกจิของบรษิทัในแตล่ะป ีว�่เปน็ไปต�มนโยบ�ยและแผนธรุกจิทีค่ณะกรรมก�ร 
  บริษัทได้มอบหม�ยไว้หรือไม่ เปรียบเทียบกับผลประกอบก�รของธุรกิจในอุตส�หกรรมเดียวกัน 
 2) ภ�พรวมในระยะย�ว คือ คว�มส�ม�รถในก�รเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�ประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลก�รดำ�เนินง�นได้อย่�ง 
  ชัดเจน คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน� ปรับปรุงประสิทธิภ�พ และแก้ไขก�รดำ�เนินง�นให้อย่�งทันท่วงทีและทันต่อสถ�นก�รณ์ของธุรกิจ
 3) พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในทุกมิติว่�เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนธุรกิจ และเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ในปีน้ันๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีท่ีผ่�นม� 

กรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทย่อยเติบโตจ�กก�รเป็นพนักง�น และมีลักษณะก�รทำ�ง�นแบบ Day-to-Day โดยคณะกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนของกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เพ่ือนำ�เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยพิจ�รณ�สภ�วก�รณ์
ของเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และจะนำ�ข้อมูลท้ังปีปัจจุบันและเปรียบเทียบย้อนหลังไปใช้ในก�รพิจ�รณ�เป็นค่�ตอบแทนท้ังในระยะส้ันและระยะย�ว 
โดยมีข้ันตอนก�รพิจ�รณ�ท่ีชัดเจน คือ 
 1) ก�รพิจ�รณ�จ�กภ�ระหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รผู้จัดก�รต�มนโยบ�ยท่ีได้รับจ�กคณะกรรมก�รบริษัทในแต่ละปี
 2) พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นในทุกมิติว่�เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนธุรกิจ และเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ในปีน้ันๆ เปรียบเทียบย้อนหลังกับปีท่ีผ่�นม�
 3) พิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภ�พ ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ดีข้ึนในแต่ละปี

ในปี 2563 ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�ร ประกอบด้วย

1. ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่�จ้�งบริห�รของคณะกรรมก�รบริห�ร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,540,000 บ�ท โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้  

นโยบ�ยค่�ตอบแทนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (Chief Executive Officer) 

นโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

1
2
3

6,427,200
6,180,000
5,932,800

น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์
น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ
น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ลำ�ดับ ค่�ตอบแทนรวม ปี 2563 (บ�ท)ชื่อกรรมก�ร

หม�ยเหตุ: 1. น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รบริห�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร มีฐ�นะเป็นพนักง�นบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ 

  ค่�ตอบแทนร�ยเดือนและร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นในฐ�นะพนักง�นเท่�นั้น โดยมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนและบำ�เหน็จกรรมก�รในฐ�นะ 

  กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�รแต่อย่�งใด

 2. น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ และน�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รและมีฐ�นะเป็นพนักง�นบริษัทด้วย ดังนั้น จึงได้รับ 

  ค่�ตอบแทนร�ยเดือนและร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นในฐ�นะพนักง�นเท่�นั้น โดยมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนและบำ�เหน็จกรรมก�รในฐ�นะ 

  กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�รแต่อย่�งใด

2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่�สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 -  ค่�ตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของก�รประกันสุขภ�พกลุ่มและก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี
 - บริษัทยังไม่มีนโยบ�ยใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant
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2. ค่�ตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือ ค่�สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ค่�ตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินจะอยู่ในรูปของก�รประกันสุขภ�พ และก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี
 - น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์ เป็นกรรมก�รบริษัท และประธ�นกรรมก�รบริห�ร โดยมีฐ�นะเป็นพนักง�นสัญญ�จ้�งบริห�รร�ยปี ไม่มีกองทุนสำ�รอง 
  เลี้ยงชีพ และไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
 - น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ และ น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร โดยตำ�แหน่งและมีฐ�นะเป็นพนักง�นบริษัท  
  ดังนั้น จึงมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพในฐ�นะพนักง�น ส่วนในฐ�นะกรรมก�รบริษัทไม่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
 - บริษัทยังไม่มีนโยบ�ยเกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant

1. ค�่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ

คณะกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและโบนัสของผู้บริห�รระดับสูงท้ังของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยพิจ�รณ� 
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจของบริษัท ก�รดำ�เนินง�นต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริห�รและประธ�น 
เจ้�หน้�ที่บริห�ร โดยคณะกรรมก�รบริห�รจะเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะย�ว โดยในระยะสั้น คือ จ�กผลกำ�ไรของบริษัท 
ในแต่ละปีซึ่งเป็นคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัท ซ่ึงในฐ�นะของผู้บริห�รระดับสูงจะเป็นผู้นำ�นโยบ�ยจ�กกรรมก�รบริษัทและผลักดัน 
ลงไปยังพนักง�นทุกระดับ และในระยะย�วจะใช้วิธีก�รประเมินจ�กผลก�รปฏิบัติง�นจ�กตัวช้ีวัดก�รปฏิบัติง�น (Key Performance Indicators : 
KPIs) ของส�ยง�นที่แต่ละคนรับผิดชอบตัวชี้วัดก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคล (Individual KPIs) และกำ�หนดค่�ตอบแทนให้สอดคล้องกับผลก�ร 
ดำ�เนินง�นของบริษัท

ในปี 2563 ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รของบริษัท ในที่นี้หม�ยถึง (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563)

 1.  น�ยโอภ�ส ศรพียคัฆ ์น�ยอภชิ�ต ิเกษมกลุศริ ิและน�ยสรุวฒุ ิสขุเจรญิสนิ ซึง่มฐี�นะเปน็พนกัง�นบรษิทั ดงันัน้ ค�่ตอบแทน ในท่ีนีจ้งึหม�ยถงึ 

  ค่�ตอบแทนในฐ�นะพนักง�น

 2. รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี และผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงิน (ต�มที่ปร�กฏร�ยชื่อในหัวข้อ 8.2) ดังน้ัน 

  ในปี 2563 ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงรวม 22 คน มีร�ยละเอียดโดยรวม ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

นโยบ�ยค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง

ค่�ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน

ร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�น

เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบประกันสังคม

เงินได้อื่นๆ

จำ�นวนเงิน (บ�ท)ร�ยละเอียดค่�ตอบแทน

รวม

57,176,260.00

6,083,620.00

2,485,083.60

115,800.00

1,616,880.00

67,477,643.60
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โครงสร�้งก�รบรหิ�รด�้นบคุคลของบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัในเครอื เปน็แบบรวมศนูย์ เพือ่ใหม้คีว�มเปน็เอกภ�พและเปน็ไปในทิศท�งเดยีวกนั
ภ�ยใตก้�รกำ�กบัดแูลของประธ�นกรรมก�รบรหิ�รและประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่รหิ�ร ทัง้นี ้บคุคลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยส�ม�รถถ�่ยโอนภ�ระคว�มรบั
ผิดชอบเพื่อก�รเติบโตก้�วหน้�ได้ตลอดเวล�

ทั้งนี้ ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของพนักง�น บริษัทพิจ�รณ�จ�กข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) รวมตลอด
ถึงข้อมูลอ้�งอิงจ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจในกลุ่มธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์และก่อสร้�งซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนแก่พนักง�นในรูปแบบของเงินเดือน ค่�ครองชีพ ร�งวัลผลตอบแทนก�รทำ�ง�น ซึ่งได้กำ�หนดให้พิจ�รณ�
จ�กประม�ณก�รผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละปี เพื่อเป็นก�รตอบแทนคว�มทุ่มเทคว�มร่วมมือร่วมใจของพนักง�นทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้�หม�ย

คณะกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�รของบริษัทและบริษัทย่อยจะร่วมกันเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของพนักง�น เพ่ือให้พนักง�นปฏิบัติง�น 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล และเป็นไปต�มแผนธุรกิจท่ีกำ�หนดในแต่ละปี โดยได้กำ�หนดไว้เป็นนโยบ�ยว่� ค่�ตอบแทนโดยรวม จะต้องสอดคล้อง
กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทท้ังในระยะส้ัน คือ จ�กผลกำ�ไรของบริษัทในแต่ละปี ซ่ึงเป็นคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัท และคว�มร่วมมือ
ร่วมใจของพนักง�นทุกคนในองค์กร และในระยะย�ว คือ ค่�ตอบแทนของพนักง�นโดยภ�พรวม จะใช้วิธีก�รประเมินจ�กผลก�รปฏิบัติง�น โดยบริษัท
พัฒน�แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รจ�กหลักก�รของ Balanced Scorecard กำ�หนด Corporate KPIs และ Strategy Map เพ่ือเป็นกลไกในก�รช้ีวัดก�ร
ปฏิบัติง�น กำ�หนด KPIs ของแต่ละส�ยง�น มีตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวช้ีวัดในระดับปฏิบัติก�ร (Operation KPIs) และเพ่ือเป็นก�ร
ติดต�มก�รปฏิบัติง�นว่�เป็นไปต�มแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีก�รประชุมสรุปผลง�นของแต่ละส�ยง�นเป็นร�ยไตรม�ส เพ่ือจะส�ม�รถทบทวนแผนง�น 
ได้ทันต่อสถ�นก�รณ์ท�งธุรกิจ

นอกจ�กน้ีพนักง�นแต่ละคนจะต้องกำ�หนดตัวช้ีวัดร�ยบุคคล (Individual KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผลง�นของพนักง�นร�ยบุคคลต�มขอบเขต 
หน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ โดยหัวหน้�ง�นและพนักง�นจะร่วมกันประเมินผลง�น ซ่ึงก�รประเมินจะเป็นก�รประเมินแบบ 360 องศ� เพ่ือนำ�ไปใช้ใน 
ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและก�รเล่ือนข้ัน ท้ังน้ี ก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น มุ่งเน้นคว�มสอดคล้องของผล 
ก�รปฏิบัติง�นของบุคคลให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกับเป้�หม�ยรวมขององค์กร โดยจัดให้มีก�รประเมินผลปีละ 2 คร้ัง

ท้ังน้ี ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รประเมินผลง�น บริษัทจะนำ�ข้อมูลเหล่�น้ันม�ใช้ในก�รบริห�รง�นทรัพย�กรมนุษย์ในด้�นอ่ืนๆ เช่น ก�รพิจ�รณ�โบนัส 
ก�รพิจ�รณ�เล่ือนข้ันเล่ือนตำ�แหน่ง ก�รปรับอัตร�ค่�ตอบแทน และก�รพัฒน�พนักง�น โดยเฉพ�ะพนักง�นท่ีศักยภ�พสูง (Talent) และผู้สืบทอดตำ�แหน่ง 
(Successor) เพ่ือให้พนักง�นมีขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น และทำ�ให้บริษัทมีพนักง�นท่ีพร้อมจะก้�วข้ึนม�อยู่ในตำ�แหน่งผู้บริห�รของบริษัทท่ีจะขับเคล่ือน
ให้บริษัทก้�วไปข้�งหน้�

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทน

นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
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อนึ่งในช่วงปี 2555-2563 บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญ

โดยมีค่�ตอบแทนรวม (รวมผู้บริห�รระดับสูง จำ�นวน 23 คน) ดังนี้

897,993,369.93
89,700,445.00
26,155,261.96
23,008,516.00

137,323,382.64

1,174,180,975.53

ค่�ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบประกันสังคม
เงินได้อื่นๆ

รวม

ร�ยละเอียดค่�ตอบแทน จำ�นวนเงิน (บ�ท)

สำ�นักกลยุทธ์และว�งแผนธุรกิจ
ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน
ส�ยง�นบริห�รแบรนด์
ส�ยง�นบริห�รก�รข�ย
สำ�นักส�รสนเทศ
ส�ยง�นสนับสนุน
สำ�นักตรวจสอบ
สำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ 
สถ�บันแอล.พี.เอ็น.
ส�ยง�น Premium Brand Business Unit
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
บริษัท พรสันติ จำ�กัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5
45
30

114
40
42
9

10
10
8

1,298
114

2,394
30
24
26

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักง�นจำ�นวนทั้งสิ้น 4,199 คน (รวมผู้บริห�รระดับสูงจำ�นวน 22 คน) โดยแยกต�มส�ยง�นดังนี้ (ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2563) 
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ในปี 2563 บริษัทมีนโยบ�ยท่ีมุ่งเน้นก�รพัฒน�สมรรถนะของบุคล�กรให้เป็นคนเก่งมือโปร (Proficient) ท้ังในมิติด้�นภ�วะผู้นำ� (Leadership Competency) 
ให้กับพนักง�นระดับบริห�ร และมิติด้�นคว�มรู้และศักยภ�พในก�รทำ�ง�นต�มลักษณะง�น (Functional Competency) ให้กับพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร 
เพ่ือพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พและคุณภ�พเป็นมืออ�ชีพ ผ่�นรูปแบบก�รเรียนรู้ท่ีหล�กหล�ยท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยเช่ือมโยงข้อมูล
กับสำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์อย่�งเป็นระบบ ท้ังด้�นก�รว�งแผนก�รเติบโต ก�รสร้�งและสรรห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง ก�รแต่งต้ังโยกย้�ย ก�รประเมิน
ผลง�นประจำ�ปี รวมถึงก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล รวมถึงก�รสร้�งและรักษ�บุคล�กร 
ต่อก�รนำ�พ�องค์กรไปสู่ก�รเป็น “องค์กรคุณค่�” โดยบริษัทได้มี “สถ�บันแอล.พี.เอ็น.” ท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�หนดบทบ�ทก�รพัฒน�และฝึกอบรม 
อย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พให้บุคล�กรของบริษัทและบริษัทย่อยท้ังหมด

ดังน้ัน ในปี 2563 ผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันแอล.พี.เอ็น. ส�ม�รถจัดอบรมให้แก่พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทสรุป ดังน้ี

 1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency-Based Development)
  สถ�บนัแอล.พ.ีเอน็. มภี�รกจิหลกัในก�รพฒัน�สมรรถนะรว่มกบัผูบ้งัคบับญัช� เพือ่สง่เสรมิให้บคุล�กรมคีว�มกระตอืรอืร้นในก�รพฒัน�ตนเอง 
  ทั้งด้�นคว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ต�มที่องค์กรค�ดหวัง ซึ่งจะมีก�รประเมินสมรรถนะทุกปีในหล�ยรูปแบบ 
  เพ่ือวดัพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคลทีส่ะท้อนสมรรถนะแตล่ะด�้นว�่แสดงออกม�กน้อยเพยีงใด โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ห�ชอ่งว�่งและนำ�ม�ว�งแผน 
  พัฒน�ฝึกอบรมร�ยบุคคล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่หัวหน้�ง�นใช้ในก�รว�งแผนพัฒน�ทีมง�นได้อีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ทั้งนี้ ก�รพัฒน�สมรรถนะของบุคล�กรประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้�น ดังนี้
 1. ก�รพัฒน�สมรรถนะหลัก (Core Competency หรือ C-L-A-S-S-I-C) หม�ยถึง ก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ทุกคน 
  ในองค์กรจำ�เป็นต้องมี โดยก�รทบทวน กระตุ้นให้เกิดก�รนำ�ไปใช้ และวัดผลอย่�งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะช่วยสนับสนุน 
  ให้องค์กรบรรลุเป้�หม�ยและภ�รกิจต�มวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำ�หนด 
 2. ก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะผู้นำ� (Leadership Competency) หม�ยถึง ก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้นำ�  
  รวมถึงคว�มรู้ ทักษะ ด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับระดับบริห�รและหัวหน้�ง�นที่มีหน้�ที่ในก�รบริห�รง�นและบริห�รทีม 
 3. ก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นคว�มรู้ในง�น (Functional Competency) หม�ยถึง ก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่บุคล�กร 
  แต่ละส�ยง�นจำ�เป็นต้องมี เพื่อใช้ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มลักษณะง�นให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้

Core
Competency

Leadership
Competency

Funtional
Competency

CLASSIC (7 ตัว)

Leadership (7 ตัว)

ส�ยง�น
ส�ยง�น

หน่วยง�น
ส�ยง�น

หน่วยง�น

CM
PM
BBD
SM
P&M
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 2. การพัฒนาและฝึกอบรม 

  ในปี 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รอบรมที่ได้กำ�หนดไว้ ดังนี้

  2.1 แผนก�รอบรมด้�นก�รบริห�รและภ�วะผู้นำ� (Managerial & Leadership Course)
   บริษัทกำ�หนดแผนก�รพัฒน�และฝึกอบรมเพ่ือพัฒน�คว�มรู้และทักษะ โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้�น 
   ก�รบรหิ�รจดัก�ร ทัง้ตัวบคุคล ทมีง�น และง�น และก�รสร�้งภ�วะผูน้ำ�เพือ่พัฒน�สมรรถนะด�้นภ�วะผูน้ำ�ใหไ้ด้ต�มระดบัคว�มส�ม�รถ  
   (Proficiency Level) ที่องค์กรค�ดหวัง โดยแผนก�รพัฒน�ของบริษัทแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   2.1.1  หลักสูตรหลัก (Core Course)
    มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งทัศนคติที่ดีกับม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นแบบ LPN เช่น วิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) จรรย�บรรณ (Code of 
    Conduct) LPN SERVICES และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รมีส่วนร่วม เพื่อก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มยั่งยืน เป็นต้น

   2.1.2 หลักสูตรด้�นบริห�รจัดก�ร (Managerial Course) 
    มุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้�นก�รบริห�รจัดก�ร และก�รสอนง�น เช่น หลักสูตร Team Leader 
    Excellence หลักสูตร The 6 CRITICAL PRACTICES FOR LEADING A TEAM หลักสูตร Unlock Your Potential เป็นต้น 
    โดยมีแผนก�รอบรมหลักสูตรด้�นบริห�รจัดก�ร 4 ระดับ ดังนี้
     -  แผนก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง (ระดับ 11-13)
     - แผนก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับกล�ง (ระดับ 8-10)
     - แผนก�รพัฒน�หัวหน้�ง�นระดับต้น (ระดับ 5-7)
     - แผนก�รพัฒน�พนักง�นระดับปฏิบัติก�ร (ระดับ 2-4)

  2.2 แผนอบรมด้�นคว�มรู้ในง�น (Functional Course)
   แผนก�รอบรมเพื่อพัฒน�คว�มรู้และทักษะต�มลักษณะก�รทำ�ง�นของบริษัท มุ่งเน้นเพ่ิมพูนคว�มรู้ ทักษะและคุณลักษณะในง�น 
   โดยวิเคร�ะห์ต�มจุดอ่อน จุดแข็ง ผลก�รดำ�เนินง�นในปีที่ผ่�นม�และคว�มจำ�เป็นในวิช�ชีพที่สำ�คัญและจัดทำ�เป็นแผนอบรม แยกต�ม 
   ประเภทง�นหลัก ได้แก่ ง�นข�ย-โอน-ฝ�กข�ยฝ�กเช่� ง�นบริห�รโครงก�ร ง�นบริห�รชุมชน ง�นบำ�รุงรักษ� ง�นบริก�รชุมชน 
   และง�นสนับสนุน

  2.3 หลักสูตรเสริม (Elective Course) 
   เป็นหลักสูตรเพ่ือเสริมคว�มรู้และทักษะของพนักง�นทุกส�ยง�นโดยพนักง�นส�ม�รถเลือกเรียนรู้ในหัวข้อต่�งๆ ที่มีในหลักสูตรนี้ 
   ได้ต�มคว�มสนใจ เช่น หลักสูตรภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร หลักสูตรด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น หลักสูตรพัฒน�คว�มรู้ทักษะ 
   ด้�นดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นต้น

ผลก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะผู้นำ�

เนื่องจ�กก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะผู้นำ� มีคว�มสำ�คัญยิ่งประก�รหนึ่งต่อคว�มสำ�เร็จขององค์กร เพร�ะผู้นำ�มีภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ะนำ�ทมีและสร�้งแรงจงูใจใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป�้หม�ย ดังนัน้ สถ�บนัแอล.พ.ีเอน็. จงึได้ดำ�เนนิก�รพฒัน�สมรรถนะด�้นภ�วะผูน้ำ� 
ใหก้บัผูบ้รหิ�รระดบักล�งถงึระดบัสงู (ระดับ 8-13) ใน Competency 7 ด�้นทีส่ำ�คญัขององคก์ร โดยในป ี2563 สถ�บนัแอล.พ.ีเอน็. ไดส้ง่เสริมก�รสร�้ง 
Coaching Culture ให้กับระดับบริห�รและหัวหน้�ง�นในก�รพัฒน�ทีมง�นให้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ตนเองร�ยบุคคล (Individual 
Development Plan) โดยใช้รูปแบบออนไลน์ และเพิ่มเติมก�รพัฒน�วิธีคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) อย่�งต่อเนื่อง ผ่�นโครงก�ร Make It 
Simple และโครงก�ร Quality Built-in โดยกำ�หนดให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปด�ห์ เป็นช่วงเวล�ของ Development Day หัวหน้�ง�นทุกส่วนง�น 
จะนำ�ทมีง�นม�ระดมสมอง เพือ่พฒัน�ปรบัปรงุกระบวนก�รทำ�ง�นใหม้คีณุภ�พ และสะดวกสบ�ยเพิม่ขึน้ ซึง่ก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง
ทุกสัปด�ห์ ทุกเดือนนี้ทำ�ให้พนักง�นเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ไปในตัวด้วย ส่งผลให้ผลคะแนนด้�น “คน” ดีขึ้น
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Managerial
& Leadership Course

Effective
Supervisory

Skill

Leader
as Coach

First Line
Manager

The Seeds #4

Manager
as Coach

Functional
Course

Preventive
& Maintenance

Service
Community

Mgt.

Support
Function Mgt.

Community
Mgt.

Sales
Mgt.

Project
Mgt.

Elective
Course

S-E-R-V-I-C-E-S
Code of Conduct

LPN Way

Core Course

70% OJT

10%
Training

1)  การคุยกันยามเช�า (Morning Talk)

2)  การแบ�งป�นความรู�หลังการอบรม (Sharing After Talk)
 หร�อการแบ�งป�นความรู� ประสบการณ� ณ จ�ดปฏิบัติการ
 โดยผู�บร�หาร (Knowledge of Experience Sharing)

3) การสอนงานพนักงานใหม�
 ในที่ทำงาน
 (New Staff OJT)

4) การสอนงาน
 พนักงานในที่ทำงาน 
 เมื่อมีการมอบหมาย
 งานใหม� เพ�่อเพ��มคุณค�า 
 (Job Enrichment) 
 หร�อการเพ��มปร�มาณในงาน 
 (Job Enlargement)

1)  หลักสูตรมาตรฐานองค�กร
 1.1  LPN Way
 1.2  RMTC
 1.3  SD, CESR, CG และ 
       LPN Green Workshop
 1.4  การให�บร�การด�วยใจ : SERVICES

2)  หลักสูตรด�านภาวะผู�นำและการบร�หาร
 2.1 L.8-13 : Leader as Coach
 2.2 L.5-7 : Manager as Coach
 2.3 L.2-4 : The Seed Generation 2

3)  หลักสูตรด�านว�ชาชีพ
 3.1 งานขายโอน
 3.2 งานบร�หารโครงการ
 3.3 งานบร�หารชุมชน
 3.4 งานบำรุงรักษา
 3.5 งานบร�การชุมชน
 3.6 งานธุรกิจนายหน�า

4) กิจกรรมส�งเสร�มความรู�
 4.1  Book Briefing
 4.2  Knowledge Sharing
 4.3  Learning Delivery
 4.4  E-Learning 
 4.5 Morning Talk
 4.6 Mind Map
 4.7 Learning from Movie

5)  การอบรมภายนอก

6)  Business Simulation 
 Mobile Technology

20%
Coaching

1)  L.8-13
 Leader as Coach
 in Action

2) L.5-7
 Manager as 
 Coach in Action

การอบรม
พัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

แนวท�งก�รเรียนรู้ในสัดส่วน 70 : 20 : 10

บริษัทได้นำ�สัดส่วนก�รเรียนรู้ 70 : 20 : 10 ม�ปรับใช้ในก�รว�งแผน
พัฒน�และฝึกอบรมพนักง�น ที่ได้ขย�ยผลไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ 
จ�กสถ�นที่ปฏิบัติง�น (On the Job Training - OJT) และก�รเรียนรู้ 
ผ่�นสังคมรอบข้�ง เพื่อก�รปรับปรุงและส่งเสริมก�รนำ�คว�มรู้ 
ที่ได้จ�กในห้องเรียนไปสู่สถ�นที่ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

  70 หม�ยถึง ก�รเรียนรู้ภ�ยในกระบวนก�ร ในสถ�นที่ทำ�ง�น 
  และก�รสนับสนุนต่�งๆ
  20 หม�ยถึง ก�รเรียนรู้ผ่�นสังคมและคนรอบข้�ง ท้ังก�ร 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�รโค้ช ก�รเป็นพ่ีเลี้ยง หรือก�รให้ 
  คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ผ่�นเครือข่�ยเชิงสังคม 
  10 หม�ยถึง ก�รเรียนรู้ในรูปแบบก�รฝึกอบรม ก�รจัด 
  Workshop และก�รเรียนรู้ออนไลน์ (ZOOM, MS Teams)
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ผลก�รพัฒน�และฝึกอบรม
ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้�หม�ยในก�รสร้�งโอก�สก�รเรียนรู้และพัฒน�ให้พนักง�น โดยส่งเสริมให้พนักง�นว�งแผนพัฒน�ตนเองร่วมกับหัวหน้�ง�น 
และพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องด้วยก�รเรียนรู้ในรูปแบบ Self - Learning ผ่�นรูปแบบก�รเรียนรู้ที่องค์กรกำ�หนด โดยพนักง�นในองค์กรแต่ละระดับ 
ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ตนเองร�ยบุคคล (Individual Development Plan) คิดเป็นจำ�นวน 100% และมีจำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้และพัฒน�
ตนเองเฉลี่ย 45 ชั่วโมง/คน แบ่งต�มระดับและเพศของพนักง�นได้ ดังนี้

   - ผู้บริห�รระดับสูง (ระดับ 11-15)

   - ผู้บริห�รระดับกล�ง (ระดับ 8-10)

   - หัวหน้�ง�นระดับต้น (ระดับ 5-7)

   - พนักง�นระดับปฏิบัติก�ร (ระดับ 2-4)

11-15

8-9

5-7

2-4

ผู้บริห�รระดับสูง

ผู้บริห�รระดับกล�ง

หัวหน้�ง�นระดับต้น

พนักง�นระดับปฏิบัติก�ร

416.00

1,914.20

10,998.70

22,409.50

21.00

71.00

406.00

1,069.00

312.00

2,386.00

6,484.40

25,634.40

34.67

60.57

43.06

44.94

37.82

49.08

47.00

43.18

728.00

4,300.20

17,483.10

48,043.90

31.20

74.56

37.70

46.61

พนักง�นในแต่ละประเภทต�มเพศ

จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง ทั้งหมด ทั้งหมดเฉลี่ย เฉลี่ย

เพศหญิง เพศช�ย

จำ�นวน (คน)ระดับ จำ�นวนชั่วโมงก�รอบรม 
(เฉลี่ย)

จำ�นวนชั่วโมง
ก�รอบรมทั้งหมด

ประเภท

ช�ย

หญิง

รวม

764.00

803.00

1,567.00

45.57

44.51

3,4816.80

3,5738.40

จำ�นวน (คน) จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้
และพัฒน�ตนเอง (เฉลี่ย)

จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้
และพัฒน�ตนเอง (สะสม)

เพศ

 3. การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร 

  ในปี 2563 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมที่จัดสอนโดยวิทย�กรภ�ยในของบริษัทจำ�นวน 42 คน 33 หลักสูตร โดยจะเป็นหลักสูตร 
  เพื่อให้นำ�ม�พัฒน�ใช้ในง�นของบริษัทและเป็นก�รทบทวนทักษะคว�มรู้ โดยหลักสูตรหลักท่ีใช้วิทย�กรภ�ยในแบบเข้มข้น คือ หลักสูตร 
  Signature ในแต่ละแขนงง�น อ�ทิ หลักสูตรก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับพนักง�นใหม่ (New Staff) หลักสูตรคว�มรู้เบื้องต้นในง�นบริห�ร 
  ชุมชนและง�นบำ�รุงรักษ� (CM/P&M New Staff) หลักสูตรรหัสบริก�ร LPN SERVICES หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้จัดก�รชุมชน (CMTC) 
  หลกัสตูรบรหิ�รง�นข�ย (SMTC) หลกัสตูรก�รพฒัน�หวัหน�้ง�นในง�นบรกิ�รชมุชน (SCMTC) หลกัสตูรกฎหม�ยอ�ค�รชมุชนในง�นบรหิ�ร 
  ชมุชน หลกัสตูรภ�ษ�องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�ร หลกัสตูรด�้นก�รเงนิและบญัช ีหลกัสตูรคว�มรูด้�้นกฎหม�ยในง�นบรหิ�รชมุชน หลกัสตูรก�รพฒัน� 
  พี่เลี้ยง (Mentor) หลักสูตรระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนง�นข�ยโอน-บริห�รชุมชน และหลักสูตรพัฒน�ต�มส�ยง�น เป็นต้น
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 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ Self-Learning ผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) 
  ในป ี2563 สถ�บนัแอล.พ.ีเอน็. กบัสำ�นกัส�รสนเทศไดด้ำ�เนนิก�รพฒัน�เวบ็ไซต ์LPN Academy อย่�งตอ่เนือ่ง เพ่ือใช้เปน็ช่องท�งในก�รเรยีนรู ้
  และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่พนักง�นในก�รลงทะเบียนฝึกอบรม รวมถึงเป็นเครื่องมือในก�รประเมินคว�มรู้คว�มเข้�ใจภ�ยหลังก�รอบรม 
  นอกจ�กนั้นบริษัทได้พัฒน�ระบบออนไลน์ให้สอดรับก�รบันทึกคว�มรู้และประโยชน์ที่ได้จ�กก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
  เพื่อให้พนักง�นได้ใช้เป็นช่องท�งก�รในพัฒน�ตนเองอีกช่องท�งหน่ึงด้วย ตลอดจนมีหลักสูตรด�้น E-Learning ท่ีหล�กหล�ยที่จัดทำ�เป็น 
  คลงัคว�มรูใ้หพ้นกัง�นเข�้เรยีนรูผ้�่นชอ่งท�งออนไลนท่ี์ง�่ยและเข้�ถงึพนกัง�นไดร้วดเรว็บนอปุกรณ ์Smartphone ผ�่น Application Line OA 
  : LPN Friends อ�ทิ ชุดองค์คว�มรู้ในง�นและธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ สื่อก�รเรียนรู้และเทคนิคก�รให้บริก�รเพื่อสร้�งคว�มประทับใจ 
  ในก�รทำ�ง�น คว�มรูด้�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร และคว�มรูท้ีม่ปีระโยชนต์�มลกัษณะง�นในแตล่ะฟงักช์นัง�น ซึง่หลกัสตูรต�่งๆ นี ้จะเปน็ก�รสง่เสรมิ 
  ก�รเรียนรู้ผ่�นออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนให้พนักง�นเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

 
5. การพัฒนาหลักสูตร Signature Course เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพแบบมืออาชีพ
  ในป ี2563 สถ�บนัแอล.พ.ีเอน็. มหีลกัสตูรก�รพฒัน�บคุล�กรทีเ่ปน็หลกัสตูรหลกั ในก�รพฒัน�บคุล�กรมอือ�ชพีในแตล่ะส�ยง�น เพือ่พฒัน� 
  ศักยภ�พที่เข้มข้นในมิติก�รสร้�งภ�วะผู้นำ� ก�รบริห�รจัดก�รและก�รบริห�รทีมง�น รวมทั้งก�รส่งมอบคุณค่�ในง�นบริก�ร เพื่อสร้�ง 
  Service Excellence ให้เกิดขึ้นในก�รทำ�ง�น โดยตลอดปี 2563 สถ�บันได้สร้�งบุคล�กรคุณภ�พรวม 225 คน โดยแบ่งเป็นร�ยหลักสูตร  
  ดังนี้
   - พัฒน�ทีมส่งมอบบริก�รแบบมืออ�ชีพ   ผ่�นหลักสูตร LPN SERVICES จำ�นวน 8 รุ่น  182 คน 
   - พัฒน�ผู้จัดก�รชุมชนมืออ�ชีพ  ผ่�นหลักสูตร CMTC รุ่น 18 จำ�นวน 1 รุ่น   29 คน
   - พัฒน�หัวหน้�ง�นบริก�รชุมชนมืออ�ชีพ ผ่�นหลักสูตร SCMTC รุ่น 6 จำ�นวน 1 รุ่น   14 คน

 6. การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส. และวิชาชีพเสริม ของพนักงานบริการชุมชน (กลุ่มสตรี 
  ด้อยโอกาส)
  ในปี 2563 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ร่วมกับ แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม ในเครือ LPN ทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ� 
  เอีย่มละออ สร�้งโอก�สท�งก�รศกึษ�ให้พนกัง�นบรกิ�รชมุชนลมุพนิ ีซึง่สว่นใหญเ่ปน็สตรทีีข่�ดแคลนโอก�สท�งสงัคม เปน็ก�รตอ่ยอด กศน. 
  ที่ทำ�อยู่แล้ว  ภ�ยใต้หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิช�อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม ส�ข�ง�น 
  แม่บ้�นโรงแรม ให้กับพนักง�นบริก�รชุมชนลุมพินีท่ีจบก�รศึกษ�ต�มโครงก�รท่ีบริษัทร่วมกับ กศน. รวมถึงจบก�รศึกษ�ในชั้น ม.6 
  จ�กที่อื่นๆ โดยในปี 2563 นี้ 
   - หลักสูตร ก�รศึกษ�ขั้นสูงในระดับปวส. จำ�นวน 16 คน
   - หลักสูตร ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (อ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ - ประถมศึกษ� - มัธยมศึกษ�) จำ�นวน 26 คน

 7. การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา
  บริษัทได้เปิดโอก�สให้สถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นร�ชก�ร องค์กรเอกชนที่มีคว�มสนใจได้เข้�ม�ศึกษ�แนวคิด แนวท�งก�รพัฒน� 
  และบริห�รโครงก�รเพื่อขย�ยผลสู่ชุมชนรอบข้�งและสังคม ด้วยก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นโดยตรง ซึ่งในปี 2563 มีคณะเยี่ยมชม 
  ง�นรวม 2 คณะ เป็น องค์กรภ�ครัฐ 1 คณะและคณะกรรมก�รตัดสินใจก�รประกวด 1 คณะ รวมคณะเยี่ยมชมเข้�ม�ดูง�นทั้งสิ้น 50 คน  
  สำ�หรับหัวข้อที่คณะเยี่ยมชมง�นแสดงคว�มสนใจเข้�รับฟัง ได้แก่
   - ก�รบริห�รจัดก�รชุมชน  จำ�นวน 1 คณะ
   - คณะกรรมก�รตัดสินก�รประกวด  จำ�นวน 1 คณะ
        “The Property Guru Thailand Property Awards 2020” เพื่อเก็บข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจรอบสุดท้�ย
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 8. การมอบทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษา
  บริษัทร่วมกับมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ภ�ยใต้ได้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ ในโครงก�ร “LPN SCHOLARSHIP” 
  เพื่อมอบทุนก�รศึกษ�ด้�นที่พักอ�ศัยแก่นักศึกษ�เป็นระยะเวล� 4 ปี จำ�นวน 100 ทุน 50 ยูนิต คิดเป็นมูลค่� 12 ล้�นบ�ท (เทียบจ�กร�ค� 
  ค่�เช่� 5,000 บ�ทต่อยูนิต เป็นเวล� 4 ปี) โดยนำ�ร่องที่โครงก�ร “ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (อ�ค�ร C2)” และพิจ�รณ�คุณสมบัติ 
  โดยมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี จ�กคว�มประพฤติและผลก�รเรียนดีแต่ข�ดแคลนที่พักอ�ศัยหรือมีภูมิลำ�เน�อยู่ในต่�งจังหวัด 
  โดยเป็นนักศึกษ�ที่เข้�ใหม่หรือกำ�ลังศึกษ�อยู่ เพื่อเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ย ลดคว�มกังวลและส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีในก�รอยู่อ�ศัย 
  คอนโดลุมพินี นอกจ�กนั้น บริษัทยังเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ห�ร�ยได้พิเศษในช่วงวันหยุดด้วยก�รเป็นพนักง�นข�ยเสริม ณ โครงก�ร “ลุมพินี 
  ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1” อันเป็นก�รเพิ่มพูนประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น และยังมีโอก�สร่วมง�นกับ LPN ในอน�คตอีกด้วย ซึ่งนักศึกษ� 
  ที่ได้รับทุนได้มีก�รทำ�กิจกรรมตอบแทนสังคมในชุมชน (Give & Take) คือ กิจกรรมจิตอ�ส�เร�ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ - นวดเท้� ให้กับเจ้�ของ 
  ร่วมและผู้พักอ�ศัยในชุมชน

5,818,748.28

อื่นๆอบรมภ�ยนอก

อบรมภ�ยใน

1,629,513.81

393,925.00

 9. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ 
  ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทสนับสนุนงบประม�ณสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นพัฒน� 
  ฝึกอบรม และสัมมน�ต่�งๆ ผ่�นสถ�บันแอล.พี.เอ็น. เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
  8,000,000 บ�ทโดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  ค่�ใช้จ่�ยในก�รอบรมภ�ยใน 1,629,513.81 บ�ท
  ค่�ใช้จ่�ยในก�รอบรมภ�ยนอก   393,925.00 บ�ท
  ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ 5,818,748.28 บ�ท

  โดยมีค่�ใช้จ่�ยอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่�กับ 5,004.59 บ�ท ต่อคน
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บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นท่ีจะสร้�งบุคล�กรท่ีมีคว�มภ�คภูมิใจและเชื่อมั่นในคุณค่� 
องค์กร รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในก�รสร้�งสรรค์ส่ิงดีๆ คืนสู่สังคม บริษัทจึงมีนโยบ�ยที่ชัดเจนในก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
แก่พนักง�น ซึ่งแผนพัฒน�และหัวข้อในก�รอบรมในแต่ละปี จะถูกกำ�หนดโดยฝ่�ยบริห�รและมีก�รปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถ�นก�รณ์บ้�นเมือง 
ในปัจจุบัน  

ในปี 2563 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ได้จัดก�รอบรมแก่พนักง�นและผู้บริห�ร ทั้งก�รอบรมโดยตรงและก�รสอดแทรกเรื่องร�วเป็นส่วนหนึ่ง 
ของหลักสูตรอื่นๆ เช่น ก�รอบรมด้�นก�รบริห�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม ซึ่งแต่ละครั้งจะเปลี่ยนหัวข้อให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติง�น ประกอบด้วยก�ร
บริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมหัวข้อง�นรักษ�พื้นที่สีเขียว (GREEN) ก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมหัวข้อง�นรักษ�คว�มสะอ�ด (Clean) ก�รอนุรักษ์
พลังง�น ตลอดทั้งปี

นอกจ�กนั้น บริษัทยังได้กำ�หนดให้คว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม เป็นกลยุทธ์ท่ีสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยจัดให้มี 6 Green 
LPN Workshop เพื่อระดมคว�มคิดเห็นและร่วมว�งแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์ ในก�รบริห�รโครงก�รร่วมกับคู่ค้� 
หรอื LPN TEAM ดว้ย ซึง่นอกจ�กจะมกี�รประชมุร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นด�้นคว�มรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมต�ม LPN Green Standard 
Checklist ทุกเดือนแล้ว ผู้บริห�รของบริษัทยังมีส่วนร่วมในก�รให้นโยบ�ยและให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักง�นในส่วนง�น 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รโครงก�รและผู้บริห�รและพนักง�นของ LPN TEAM ด้วย

นโยบายการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักงาน

บรษิทัมนีโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติคอรร์ปัชนั โดยกำ�หนดให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏิบัต ิ
ต�มอย่�งเคร่งครัด และได้ดำ�เนินก�รให้คว�มรู้ ควบคู่ไปกับก�รสื่อส�รกับพนักง�นเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่นในหัวข้อต่�งๆ ตลอดทั้งปี ทั้งในรูป 
แบบของก�ร ทบทวนคว�มรู้ผ่�นก�รอบรมและก�รสื่อส�รท�งบอร์ดประช�สัมพันธ์หรือท�งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ในหัวข้อต่�งๆ ดังนี้

 1. ก�รอบรมและทบทวนจรรย�บรรณท�งธุรกิจของพนักง�น จัดสอนจรรย�บรรณให้กับพนักง�นทุกๆ เดือน โดยเฉพ�ะกลุ่มพนักง�นใหม่
 2. นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ 
  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันว�คม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
 3. นโยบ�ยก�รคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พย�น ผูใ้หข้อ้มลู หรอืแจง้เบ�ะแสเกีย่วกบัก�รทจุรติ ผดิกฎหม�ย และจรรย�บรรณ (Whistle Blower Policy)  
  ที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันว�คม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุน�ยน 2559 ได้ร่วมกันพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติจรรย�บรรณท�งธุรกิจ โดยให้มี

ผลนับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไปจนกว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกจรรย�บรรณท�งธุรกิจของกรรมก�รบริษัท และจรรย�บรรณ 

ท�งธุรกิจของพนักง�น ฉบับปี 2548 และคณะกรรมก�รบริษัทได้ออกประก�ศฉบับท่ี สทม.053/2559 เรื่องแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รบริจ�ค 

เพื่อก�รกุศลและเงินสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมก�รบริษัทและพนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ประพฤติปฏิบัติ โดยตั้งอยู่บน 

หลักก�รของจรรย�บรรณ โดยได้บรรจุจรรย�บรรณท�งธุรกิจเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ทุกครั้ง  

ทัง้นี ้ในป ี2563 ได้มกี�รอบรมใหค้ว�มรู้แก่พนักง�นเกีย่วกบัก�รทุจริตคอรร์ัปชัน และมรีะบบสนบัสนุนเพื่อทบทวนในระบบ E-Learning และในสว่น

พนักง�นใหม่จะจัดให้มีก�รอบรมเป็นเวล� 1 ชั่วโมง ในหลักสูตรปฐมนิเทศ

นโยบายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
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คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของบทบ�ทและหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้เป็น
ไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีปฏบิตัถิกูตอ้งต�มหลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ัง น�งส�วสมศรี เตชะไกรศรี กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลข�นุก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นระหว่�งกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยจัดก�ร ดูแลและประส�นง�นด้�นกฎหม�ย กฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สนบัสนนุใหด้ำ�เนนิก�รต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีดี่ พรอ้มปฏบิตัติ�มขอ้บงัคบัและประก�ศของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ รวมทั้งก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติ ต�มมติของคณะกรรมก�รบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนรับผิดชอบก�รจัดเก็บเอกส�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยได้มีก�รเปิดเผยคุณสมบัติและประสบก�รณ์ของเลข�นุก�รบริษัทไว้ในแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี 56-1 (One Report)

คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงก�รทำ�ให้บริษัทมีระบบก�รจัดก�รท่ีมีประสิทธิภ�พ และรักษ�ผลประโยชน์สูงสุด ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล จึงได้จัดต้ัง 
สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit) ซ่ึงเป็นหน่วยง�นท่ีมีหน้�ท่ี ในก�รกำ�กับ ดูแล ให้คำ�ปรึกษ�กับผู้บริห�ร และทุกหน่วยง�นภ�ยในของบริษัท
ในก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่�งๆ ของท�งร�ชก�รท่ีเก่ียวข้อง ตลอดถึงนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร และจรรย�บรรณ 
ท�งธุรกิจของบริษัท โดยเป็นหน่วยง�นอิสระ แยกจ�กหน่วยง�นอ่ืน และข้ึนตรงต่อคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 

โดยแต่งต้ังให้ น�ยนกุล ต้ังประสิทธ์ิ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร สำ�นักฎหม�ย ทำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่�ยบริห�รและผู้ปฏิบัติง�น รวมถึงกำ�กับดูแล 
ให้หน่วยง�นภ�ยในบริษัทปฎิบัติง�นต�มนโยบ�ยของบริษัท นโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท กฎหม�ย ข้อสัญญ� ข้อบังคับ 
กฎระเบียบต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้ทร�บอย่�งสมำ�่เสมอต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด หรือร�ยง�นให้ทร�บทันที 
ห�กมีประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญหรือมีคว�มร้�ยแรง โดยได้มีก�รเปิดเผยคุณสมบัติและประสบก�รณ์ไว้ในเอกส�รแนบท้�ย

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 6 กุมภ�พันธ์ 2557 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีมติแต่งต้ัง น�งปิยะนุช น�วีนวคุณ 
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบ ให้ทำ�หน้�ท่ี หัวหน้�ผู้ตรวจสอบภ�ยใน และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบมีคว�มเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งว่� มีคุณวุฒิและประสบก�รณ์เหม�ะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว ทั้งนี้ ก�รแต่งตั้ง 
ถอดถอน และโยกย้�ย ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบก่อน

เม่ือวันท่ี 1 สิงห�คม 2560 คณะกรรมก�รบริห�ร ได้มีมติแต่งต้ัง น�งส�วสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�ร
ก�รเงิน (บัญชี) ทำ�หน้�ท่ีควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชีของบริษัท

เลขานุการบริษัท

ผู้กำากับดูแลสำานักส่งเสริมจริยธรรม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชี

ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
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ในป ี2563 บรษัิท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำ�กดั เปน็สำ�นกัง�นสอบบญัชีประจำ�ป ี2563 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยมรี�ยละเอยีดดงันี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัท พรสันติ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจ เพื่อสังคม จำ�กัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอสโซลูซั่นส์ จำ�กัด

 รวมทั้งสิ้น

1,620,000

445,000

317,000

222,000

141,000

206,000

95,000

60,000

3,106,000

1

2

3

4

5

6

7

8

ลำ�ดับ บริษัท จำ�นวนเงิน (บ�ท)

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมก�รบริษัท พนักง�น ลูกจ้�ง หรือดำ�รงตำ�แหน่งหน้�ที่ใดๆ 
ของบริษัท ต�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตร� 121 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีคว�มสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว โดยผู้สอบบัญชีมีคว�มเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
คว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ นอกจ�กนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริก�รท�งวิช�ชีพด้�นอื่นๆ จ�กบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

อนึ่ง ในทำ�นองเดียวกัน กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รของบริษัทไม่เคยเป็นพนักง�น หรือหุ้นส่วน หรือมีคว�มเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท สอบบัญชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ในช่วงระยะเวล� 2 ปีที่ผ่�นม�

 - ไม่มี -

2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
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8
รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความทุ่มเท และ
มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการในตำาแหน่งต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทจำานวน 5 คน
 1. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3. นายเกริก  วณิกกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท 
 5.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
โดยมีนายขันธ์ชัย วิจักขณะ  เป็นประธานคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำาคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยมีสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงาน ดังนี้

1.	ด้านสรรหา
 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา 
 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ 
 ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ การให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 
 อย่างสม่ำาเสมอ เห็นชอบให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 
 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ นางยุพา เตชะไกรศรี และนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 คน 
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสม ด้วยดีเสมอมา

2.	ด้านค่าตอบแทน
 สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ(Inflation) 
 ของธนาคารแห่งประเทศไทยประกอบกับรายงานการสำารวจแนวโน้มอัตราค่าตอบแทนพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเฉพาะกลุ่ม 
 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ผีลประกอบการใกลเ้คยีงกนั และพจิารณาควบคูก่บัผลการดำาเนนิธรุกจิและผลงานของพนกังานตามขัน้ตอนการประเมนิ 
 ผลการทำางาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2563 
 ได้มีการพิจารณาดังนี้

  • การจ่ายบำาเหน็จกรรมการบริษัทประจำาปี 2562 ซึ่งจ่ายในปี 2563

  • การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำาปี 2563  

  • การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำางานของพนักงานจากผลการดำาเนินงานปี 2563

  • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี 2564

  • การจ่ายค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำาปี 2564

  • การจ่ายเงินรางวัลตอบแทนการทำางานของกรรมการบริหารประจำาปี 2563

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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3.		ด้านบรรษัทภิบาล
 3.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้มี 
   ความทันสมัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงานกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   อนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวทุกปี อย่างไรก็ตามสำาหรับในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทบทวนความ 
   เหมาะสมของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance (GC Code) ไปปรับใช้แล้ว 
   เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและ 
   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่าสอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริม 
   กรรมการบริษัทไทย ในการปรับปรุงด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีจากผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ประเมิน 
   Corporate Governance Report of Thai Listed Company ประจำาปี 2562
   โดยในปี 2563 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลต่างๆ ดังนี้

    • ได้รับแจ้งผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  Companies 
     - CGR) ประจำาปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

      • ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคม 
     ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

      • ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำาปี 2563 ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
     และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3.2 การประเมินผลกรรมการประจำาปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบด้วย 
   การประเมินตนเอง  การประเมินแบบไขว้ การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการประเมินคณะ 
   กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เป็นไปตาม 
   หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
   ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากผลการประเมินกรรมการในภาพรวมทุกประเภทปรากฎว่าการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

4.	การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2563 กรรมการทุกคนให้ความสำาคัญกับการ 
 เข้าร่วมประชุม การนำาเสนอความคิดเห็น การเตรียมพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ 
 ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำาหนดเป็นแบบแผนและหลัก 
 ปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรสืบไป 

(นายขันธ์ชัย วิจักขณะ)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่กำากับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำาหนดให้เป็นปีที่พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเป็นคนเก่งมือโปร (Proficiency) มุ่งมั่นในการส่งมอบผลงาน
ที่ดี ด้วยทักษะ ความรู้ และข้อมูล
ในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีจำานวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ 
นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน  เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณาการวางแผนงาน กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของทุกสายงานของบริษัท บริษัทย่อย 
   และบริษัทร่วมลงทุน
 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณประจำาปี และการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเพื่อเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการให้ผลตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ 
 5. พิจารณาและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเป็นรายสัปดาห์
 6. พิจารณากำาหนดบุคคลในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 7. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารมีมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ 
   สามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำาพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึงความเสี่ยงภายใน 
   และภายนอกของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
 2. กำาหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 
 4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทกำาหนดให้เป็นปีที่พัฒนาศักยภาพให้พนักงานเป็นคนเก่งมือโปร (Proficiency) มุ่งมั่นในการส่งมอบผลงานที่ดี 
ด้วยทักษะ ความรู้ และข้อมูล โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
และเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ตามในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามที่กำาหนดรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในปี 2563 มีดังต่อไปนี้

 1. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ กรรมการ
 3. นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน กรรมการ
 4. นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี กรรมการ
 5. นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการ
 6. นายประพันธ์ศักดิ์   รักษ์ไชยวรรณ กรรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ได้รายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหาร 
ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2563 
ความเสีย่งดา้นการดำาเนนิงาน ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ ความเสีย่งดา้นการเมอืง  ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ ความเสีย่งดา้นการเงนิ และความเสีย่ง 
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำาหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและบริหารให้อยู่ในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ หรือ ลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได ้
และไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้รับการแต่งตั้งโดยมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาทและหน้าที่สำาคัญของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม คือ การประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ 
นโยบายและกรอบการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Environmental & Social Responsibility : CESR) 
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลการดำาเนินงานและให้คำาแนะนำาด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อลดผลกระทบจาก
การดำาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรายไตรมาส

ตลอดเวลา 31 ปี บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ
ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้ LPN Platform 6-8-10 คือ กลยุทธ์ 6 Green LPN ที่เคารพผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ในการดำาเนินงาน 
10 กระบวนการโดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่สำาหรับคน 
ทุกวัย” ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการดำาเนินงานของ GRI (Global Reporting Initiative) และเป้าหมาย 
เพ่ือความย่ังยืนสหประชาชาติ UNSDGs (United Nation Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ข้อ ที่ทั่วโลกยอมรับและส่งเสริมการ
ดำาเนินธุรกิจและกิจการเพื่อความยั่งยืนตามเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2539 คือ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและสมาชิกครอบครัวลุมพินี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมของหน่วยงานต่างๆ และในปี 2563 นี้ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 สำาหรับระบบบริหารคุณภาพและระบบบริหารสิ่งแวดล้อมสำาหรับการดำาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอีกคร้ัง ท้ังน้ี บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยรับเข้าทำางานในตำาแหน่งพนักงานบริการชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้สตรี 
เหล่านี้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและความสุข โดยบริษัทในเครือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มแรก 
ของประเทศ และปัจจุบันดูแลพนักงานที่เป็นสตรีด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำานวนถึง 1,534 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากปี 2562 
และยังมอบทุนการศึกษาในรูปแบบการสนับสนุนที่อยู่อาศัยกับนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีจำานวน 100 ทุน เพ่ือแบ่งเบาภาระและส่งเสริมโอกาส 
ในการทำาความความดคีนืสูส่งัคม นอกจากนัน้ในป ี2563 บรษิทัยังจดัทำาการประเมนิคารบ์อนฟุตพรนิตข์ององคก์ร (Carbon Footprint for Organization: 
CFO หรอื Corporate Carbon Footprint: CCF) เปน็วธิกีารหนึง่ทีแ่สดงขอ้มลูการปลอ่ยและดดูกลบัแกส๊เรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการดำาเนิน
งานขององค์กร และได้รับเครื่องหมายฉลากคาร์บอน 2 ประเภท คือประเภทคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรที่ยืนยันว่าได้ร่วมประเมิน และประเภท 
Carbon Neutral ที่ยืนยันว่าบริษัทได้จัดการชดเชยให้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ทั้งหมดนี้ นับเป็นคุณค่าของการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางของบริษัท 
โดยมีคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบริษัท
ไปสู่องค์กรคุณค่าอย่างยั่งยืน

(นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ)

ประธานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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9
การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมกระบวนการในการดำาเนินงานท่ีผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานร่วมกัน 
กำาหนดขึน้เพือ่สรา้งความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่การบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล และลดความสญูเสยีจากการดำาเนนิ
ธุรกิจภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยกำาหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบรษัิทไดร้ว่มกนัประเมนิระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จากการประเมนิพบวา่การควบคุมภายใน
สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้

การควบคุมภายใน

1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)	ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   มีสายการบังคับบัญชา มีการมอบหมายอำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแบ่งแยก 

  หน้าท่ีท่ีสำาคัญเพ่ือถ่วงดุลอำานาจระหว่างกันอย่างชัดเจน ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

 - บริษัทมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีการสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ 

  สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างสมำ่าเสมอ

 - บริษัทมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเพื่อปฏิบัติ 

  ตามอย่างเคร่งครัด

 - คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำาหน้าท่ีกำากับดูแล และสอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้ 

  บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 - บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ัง มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน การแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลเก่ียวกับการกระทำาผิด  

  การทุจริตต่างๆ (Whistleblower) อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน

 - บริษัทกำาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นธรรม รวมทั้งกำาหนดบทลงโทษทางวินัย

 - สถาบัน แอล.พี.เอ็น มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมรองรับกับการเติบโต 

  และขยายงานของบริษัทในอนาคต

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment) ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารความเส่ียง โดยมีการประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอก 

  องค์กร เพื่อกำาหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)	ซึ่งประกอบด้วย

4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)	ซึ่งประกอบด้วย

5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	and	Evaluation)	ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อกำาหนดจุดควบคุม และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมี 
  คณะกรรมการบริหารคอยกำากับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 - บริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาธุรการทางการเงิน การจัดซื้อ 
  และอื่นๆ ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท และเป็นการควบคุมรายการเกี่ยวโยง 
  หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - บริษัทกำาหนดให้ทุกสายงานมีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปขององค์กร
 - จัดให้มีระบบการสอบทานกระบวนการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำานักตรวจสอบภายใน 
  และมีการปรับปรุงกระบวนการทำางานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุมขึ้น
 - บริษัทกำาหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน 
  ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

 -  บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ 
  การขยายตัวของบริษัท มีการควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณ และอำานาจอนุมัติ มีการเชื่อมโยงของระบบข้อมูล และ 
  การรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนด 
  สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บรักษาฐานข้อมูล และสำารองข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 -  บรษัิทมชีอ่งทางการสือ่สารภายในองค์กรทีมี่ประสทิธภิาพ เพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบัไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งตรงกัน เช่ือถอืได้  
  และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลภายนอก หรือแจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำาเกี่ยวกับ 
  ผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) หรือ Call Center ที่หมายเลข 02-689-6888

 -  บริษัทมีการกำาหนดให้มีการติดตาม และควบคุมงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน สายงานการบังคับ 
  บัญชา จนถึงผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานเพื่อให้ดำาเนินการไปได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม
 -  หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ และประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
  กอ่นนำาเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัอกีครัง้ เพือ่การหารอืรว่มกนั ในการปรับปรงุแนวทางดำาเนนิการตามสภาพแวดลอ้ม 
  ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอ 

ของระบบการควบคมุภายในของสำานกัคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรปุไดว้า่ ระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องตามหลักการของ COSO ในด้านต่างๆ 

ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและ 

การประเมินผล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 

ของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อท่ีจะสามารถดำาเนินการตามเป้าหมายได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 บริษัทให้พนักงานทุกระดับทบทวนและทำาแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านระบบออนไลน์ 

เพือ่ใหส้ามารถนำามาปฏบิตั ิและประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมเกดิผลไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอร์รปัชนั 

ซึง่มุง่เนน้และใหค้วามสำาคญักบัชอ่งทางการสือ่สารพเิศษท้ังภายใน และภายนอกองคก์รเปน็ลายลกัษณ์อักษร โดยกำาหนดเปน็นโยบายการคุม้ครองผู้

ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) ได้อย่างปลอดภัย

สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชี 

ของบรษัิท คอืบรษิทั สอบบญัช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั โดยนายวโิรจน ์สจัจธรรมนุกลุ ซึง่เปน็ผูต้รวจสอบงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิ 

ประจำาปี 2563 ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

(นายอมรศักด์ิ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
เรียน  คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ( มหาชน )

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ("สำานักงาน") ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) ("บริษัท") สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้วนั้น สำานักงาน 

ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน 

และผลการดำาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำานักงานได้ศึกษาและประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่เห็นจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุม

และเหมาะสม ซึ่งสำานักงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ฝ่ายบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี 

และควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั ในการนีต้อ้งใชก้ารประมาณการและดลุยพนิจิโดยพจิารณาถงึผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตาม สำานักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี สำานักงานมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้น 

การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น 

ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้

สำานักงานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี

(นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564
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51,000.00 บาท / เดือน
9,345.79 บาท / เดือน

102,000.00 บาท / เดือน
27,000.00 บาท / เดือน
30,000.00 บาท / เดือน
20,000.00 บาท / เดือน
30,000.00 บาท / เดือน

102,000.00 บาท / เดือน
ตามราคาที่ตกลงกัน

760,0000.00 บาท / งวด
550,000.00 บาท / งวด
510,000.00 บาท / งวด
660,000.00 บาท / งวด
550,000.00 บาท / งวด
508,750.00 บาท / งวด
256,000.00 บาท / งวด
420,000.00 บาท / งวด

110,000.00 บาท / เดือน
220,000.00 บาท / เดือน
203,800.00 บาท / เดือน
253,800.00 บาท / เดือน
412,000.00 บาท / เดือน

   300,000.00 บาท / ครั้ง
300,000.00 บาท / ครั้ง
300,000.00 บาท / ครั้ง
300,000.00 บาท / ครั้ง
300,000.00 บาท / ครั้ง

1,000,000 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
พ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ส.ค. 63

ก.ย. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ส.ค. 63
ต.ค. 63

พ.ค. 63

รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย ท่ีได้ทำาการซ้ือขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน โดยใช้เง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับท่ีทำากับบุคคล
ภายนอก ณ ขณะน้ันๆ สรุป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ีคือ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

1.	 สัญญาว่าจ้างงานวางระบบอาคารชุด	และงานบริหารและจัดการอาคารชุด
	 	 1.1	 ค่าบริการซ่อมบำารุงรักษา
       โครงการลุมพินี เพลส ยูดี - โพศรี
       โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง1 (อพาร์ทเมนท์)
       โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง1 (เฟส 3)
       โครงการลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร
       โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ - วงศ์อมาตย์
       โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ - สุขุมวิท
       โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98
       โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 
	 	 1.2	 งานซ่อมแซมและบำารุงรักษาอาคาร
	 	 1.3	 ค่าบริหารและจัดการชุมชน	(เหมาจ่าย)
    โครงการลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร
    โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย
    โครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี-จตุจักร
    โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32
    โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
    โครงการลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
    โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
    โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
			 	 1.4	 ค่าบริหารและจัดการชุมชน	
    โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4 - รัชดา
    โครงการบ้าน 365 พระราม 3
    โคงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร

	 	 1.5	 ค่าบริการวางระบบอาคารชุด
    โครงการลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ไรน์
    โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร
    โครงการลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร
    โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
    โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
	 	 1.6	 ค่าบริหารงานซ่อมห้องชุดหลังโอน
    โครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า - ริเวอร์วิว

สัญญา ระยะเวลา

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-

1 งวด
1 งวด
1 งวด
1 งวด
1 งวด
1 งวด
1 งวด
1 งวด

1 คร้ัง
1 คร้ัง
1 คร้ัง
1 คร้ัง
1 คร้ัง

ก.ค. 63
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75,476.00 บาท / เดือน
113,213.70 บาท / เดือน

176,110.00 บาท / เดือน
12,579.30 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

9,286.20 บาท / เดือน
1,031.80 บาท / เดือน

19,376.28 บาท / เดือน
2,152.92 บาท / เดือน

72,000 บาท / เดือน

ร้อยละ 3 ของรายได้ / เดือน

คิดค่าบริการ 1 เดือน เม่ือทำาสัญญา 1 ปี
คิดค่าบริการ 1 เดือน เม่ือทำาสัญญา 3 ปี

คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เม่ือทำาสัญญา 1 ปี
คิดค่าบริการ 0.5 เดือน เม่ือทำาสัญญา 3 ปี

คิดค่าบริการ 10% ของค่าเช่า
ตามราคาท่ีตกลงกัน

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.99 - 1.94 ต่อปี

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

2.	 สัญญาว่าจ้างบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ
 2.1	 ค่าบริหารลานจอด	2	โครงการ
   (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์)
 2.2	 ค่านายหน้าลานจอดรถ	2	โครงการ
   (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ และ อาคารแอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์)
3.	สัญญาจ้างบริหารงานเช่า
 3.1	 ค่าบริหารงานเช่า
   ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - ห้องพักอาศัย
   ค่าบริการจัดหาผู้เช่า - สำานักงาน
   ค่าบริการต่อสัญญา - ห้องพักอาศัย
   ค่าบริการต่อสัญญา - สำานักงาน
   ค่าบริหารห้องเช่า - ห้องพักและสำานักงาน
 3.2	 ค่านายหน้าจากการขายห้องชุด
4.	ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.	 สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงานอาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28	
 - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
 - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
2.	สัญญาบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
3.	สัญญาเช่าและบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่
4.	สัญญาเช่าและบริการพ้ืนท่ีโครงการลุมพินี	วิลล์	นาเกลือ	-	วงศ์อมาตย์	
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่
5.	สัญญาเช่าพ้ืนท่ีสำานักงาน	Shop	(RRD)	โครงการลุมพินี	พาร์ค	ป่ินเกล้า	
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่

สัญญา

สัญญา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
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731,900.00 บาท / เดือน
543,000.00 บาท / เดือน
846,700.00 บาท / เดือน

1,123,600.00 บาท / เดือน
611,300.00 บาท / เดือน
289,833.21 บาท / เดือน
493,499.79 บาท / เดือน
461,800.00 บาท / เดือน
937,300.00 บาท / เดือน
937,300.00 บาท / เดือน

801,667.00 บาท / เดือน
1,808,924.00  บาท / เดือน

574,443.00 บาท / เดือน
485,981.00 บาท / เดือน

282,200.00 บาท / เดือน
391,500.00 บาท / เดือน
214,320.00 บาท / เดือน
435,400.00 บาท / เดือน
276,890.00 บาท / เดือน
91,700.00 บาท / เดือน

126,970.00 บาท / เดือน
181,400.00 บาท / เดือน

1,000,000.00 บาท / เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.99 - 1.94 ต่อปี

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

ธ.ค. 63
เม.ย. 63
ม.ย. 63
ก.ค. 63
มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
มิ.ย. 63
ก.ย. 63
เม.ย. 63
ธ.ค. 63

มิ.ย. 63
เม.ย. 63
ธ.ค. 63
เม.ย. 63

ต.ค. 63
ธ.ค. 63
เม.ย. 63
เม.ย. 63
เม.ย. 63
ธ.ค. 63

เม.ย.63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ต.ค. 63

ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
มี.ค. 63

พ.ค. 63
ส.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ก.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

1.	 ค่าบริหารงานโครงการ	(ช่วงงานก่อสร้าง)
 โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10
 โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
 โครงการลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส - รัชดา
 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
 โครงการบ้าน 365 พระราม 3 (ทาวน์โฮม)
 โครงการบ้าน 365 พระราม 3 (บ้านเดี่ยว)
 โครงการลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์
 โครงการบ้าน 365 เมืองทอง
 โครงการบ้าน 365 เมืองทอง
2.	 ค่าบริหารงานโครงการและดูแลก่อนและหลังส่งมอบ
 โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3)
 โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48
 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น
 โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
3.	 ค่าบริหารงานโครงการ	(ช่วงส่งมอบ)
 โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
 โครงการลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส - รัชดา
 โครงการลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร
 โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร
 โครงการลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - จตุจักร
 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
 โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย
4.	 ค่าบริหารงานซ่อมห้องชุดหลังโอน
 โครงการลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า - ริเวอร์วิว
5.	 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

ระยะเวลา

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ม.ค. 63
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26,934.00 บาท / เดือน
40,401.00 บาท / เดือน

62,846.00 บาท / เดือน
4,489.00 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

370,000.00 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

สัญญา

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำากัด

1.	 สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงานอาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28	
    - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
    - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
2.	 สัญญาบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
3.	 สัญญาเช่าและบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่

1.	 ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซิตี้โฮม
 - ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซิตี้โฮม

1.	 ค่าเช่าและบริการสำานักงาน	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	(โซน	36A)
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-
-

-
-

-
-

-

-
-

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

รายได้ บริษัท พรสันติ จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท พรสันติ จำากัด
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267.50 บาท / คร้ัง
374.50 บาท / คร้ัง
327.10 บาท / คร้ัง
420.56 บาท / คร้ัง
607.48 บาท / คร้ัง
794.39 บาท / คร้ัง

1,028.04 บาท / คร้ัง
1,214.95 บาท / คร้ัง

19,100.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน
19,100.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน

19,100.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน

23,300.00 บาท / เดือน / คน
20,300.00 บาท / เดือน / คน

19,100.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน

19,100.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน

17,000.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน
17,000.00 บาท / เดือน / คน

23,300.00 บาท / เดือน / คน
20,300.00 บาท / เดือน / คน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63 

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

1.	 ค่าบริการงานทำาความสะอาด	งาน	JOB
 - ห้องเช่าก่อนเข้าอยู่ ขนาด 21-24 ตร.ม.
 - ห้องเช่าย้ายออก ขนาด 21-24 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 21-24 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 25-29 ตร.ม.
 -  ห้องชุดปกติ ขนาด 30-34 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 35-51 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 52-70 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 71-95 ตร.ม.
2.	 ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	ฝ่ายขาย
 - สำานักงานขาย ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
 - สำานักงานขาย ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
 - ห้องชุด ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
 - ห้องชุด ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
3.	 ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	ฝ่ายก่อสร้าง
 - ห้องชุด ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
 - ห้องชุด ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
4.	 ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	โครงการบ้าน	365
	 (การตลาดแนวราบ	Premium)
 - หัวหน้าพนักงานทำาความสะอาด (สำานักงานขาย)
 - พนักงานบริการทำาความสะอาด (สำานักงานขาย)
5.	 ค่าบริการรักษาความสะอาด	ฝ่ายบริหารชุมชน
 - อาคารชุด / สวนรวมใจ / ลานจอดรถ ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
 - อาคารชุด / สวนรวมใจ / ลานจอดรถ ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
6.	 ค่าบริการรักษาความสะอาด	ฝ่ายบริหารร้านค้าชุมชน
 - Minimall ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
 - Minimall ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
7.	 ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	ฝ่ายธุรการ
 - สำานักงาน ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
 - สถาบันฝึกอบรม แอล.พี.เอ็น. ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
 - ห้องสัมมนา อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์

8.	ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	โครงการบ้าน	365	(บริหารชุมชน)
 - หัวหน้าพนักงานบริการทำาความสะอาด (บริหารชุมชน)
 - พนักงานทำาความสะอาด (บริหารชุมชน)

ระยะเวลา

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
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15,800.00 บาท / เดือน
4,800.00 บาท / เดือน / คน

24,100.00 บาท / เดือน
24,100.00 บาท / เดือน
24,100.00 บาท / เดือน

33,500.00 บาท / เดือน / คน

5,427.00 บาท / เดือน
8,140.50 บาท / เดือน

12,663.00 บาท / เดือน
904.50 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

50,000.00 บาท / เดือน
67,500.00 บาท / เดือน
7,500.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

เม.ย. 63 
เม.ย. 63 

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ก.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ก.พ. 63
ก.พ. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63 
ม.ค. 63

ก.ค. 63
ต.ค. 63
ต.ค. 63

9.	 ค่าบริการงานรักษาความสะอาด	ศูนย์อาหารชั้น	11
	 ปฏิบัติงานวัน	จ.-ศ.	จำานวน	1	คน	/	วัน
 - ค่าบริการ
 - ค่าบริการ O.T. เจ้าหน้าที่ 2 คน ๆ ละ 1 ชม. 20 วัน
10.	ค่าบริการพนักงานต้อนรับชุมชน
 - อาคารชุด / โครงการ ฝ่ายบริหารชุมชน
 - สำานักงานขาย ฝ่ายขาย
 - สำานักงาน ฝ่ายบริการลูกค้า
11.	ค่าบริการเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำาสำานักงาน
 - เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำาสำานักงาน

1.	 สัญญาเช่าพื้นที่สำานักงาน	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28	
 - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
 - รายได้ค่าเช่าสำานักงาน
2.	 สัญญาบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	28
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่สำานักงาน
3.	 สัญญาเช่าและบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่
4.	 สัญญาเช่าและบริการพื้นที่	อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	11
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
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420,000.00 บาท / เดือน
420,000.00 บาท / เดือน
420,000.00 บาท / เดือน
505,000.00 บาท / เดือน

550,000.00 บาท / เดือน
550,000.00 บาท / เดือน
550,000.00 บาท / เดือน

43,500.00 บาท / เดือน

600,000.00 บาท / เดือน
222,000.00 บาท / เดือน
378,000.00 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ก.พ. 63
ก.ค. 63
ต.ค. 63
ธ.ค. 63

มิ.ย. 63
ต.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

เม.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63
มี.ค 63 
ส.ค. 63
พ.ย. 63

ม.ค. 63
ก.ค. 63
พ.ย. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63
พ.ค. 63
พ.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

1.	 ค่าที่ปรึกษา
	 1.1	 ค่าที่ปรึกษาโครงการ	Product	Development	Center
      โครงการ บ้าน 365 
      โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย
      โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32
      โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32
	 1.2	 ค่าที่ปรึกษาพัฒนางานบริการ	Service	Development	Cemter
   โครงการลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน
   โครงการลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ
   โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (อาคาร C,D)
2.	ค่าบริการ
	 2.1	 ค่าบริการโครงการตรวจสอบ
	 	 	 และควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียว	คอนโดมิเนียม
       โครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร 
	 2.2	 ค่าบริการวิจัยเพื่อศึกษา	รวบรวม	และวิเคราะห์
	 	 	 (Research	Package)
       โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32
       โครงการบ้าน 365 พระราม 3 (ทาวน์โฮม)
       โครงการบ้าน 365 พระราม 3 (บ้านเดี่ยว)

1.	 ค่าเช่าและบริการสำานักงาน	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด



265

144,000.00 บาท / เดือน
52,000.00 บาท / เดือน
98,000.00 บาท / เดือน
43,600.00 บาท / เดือน
43,600.00 บาท / เดือน
43,600.00 บาท / เดือน

30,000.00 บาท / เดือน
20,400.00 บาท / เดือน
34,000.00 บาท / เดือน
47,600.00 บาท / เดือน
68,000.00 บาท / เดือน
14,028.00 บาท / เดือน
30,000.00 บาท / เดือน
21,375.00 บาท/ เดือน

170,000.00 บาท / เดือน
ตามราคาท่ีตกลงกัน

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

สัญญา

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ม.ค. 63

เม.ย. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

ต.ค. 63
ม.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ก.พ. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำากัด กับ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

1.	 ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
 โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์
 โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี
 โครงการลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร
 โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48
 โครงการลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น
 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

1.	 งานบริหารหมู่บ้านจัดสรร
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 2)
 โครงการลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม - พระราม 2

 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า (เฟส 2)
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน - วัชรพล
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น
2.	 ค่าบริหารงานซ่อมหลังโอน
 โครงการบ้านลุมพินี สวนหลวง ร.9
3.	 งานซ่อมแซมและบำารุงรักษา

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

รายได้ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด

-

-
-
-
-

-
-

ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
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-

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

50,000.00 บาท / เดือน

361,100.00 บาท / เดือน
182,200.00 บาท / เดือน
721,600.00 บาท / เดือน
160,700.00 บาท / เดือน
175,330.00 บาท / เดือน
120,504.00 บาท / เดือน
150,760.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

ม.ค. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63
มิ.ย. 63
ม.ค. 63
มิ.ย. 63

ก.ย. 63

มิ.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ก.ย. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ก.ย. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำากัด กับ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

1.	 งานบริการชุมชน	(ซ่อมหลังโอน)
 โครงการบ้านลุมพินี สวนหลวง ร.9 (เฟส 3)
2.	งานบริหารงานโครงการ
 โครงการลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า (เฟส 2)
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า (เฟส 3)
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 2)
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น (เฟส 2)

ระยะเวลา

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

-

-
-
-
-
-
-
-
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-

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

19,100.00 บาท / คน / เดือน
17,000.00 บาท / คน / เดือน

24,100.00 บาท / เดือน

39,000.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ม.ค. 63
ม.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำากัด กับ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำากัด กับ
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

1.	 งานบริการทำาความสะอาด
 - สำานักงานก่อสร้าง / สำานักงานขาย / บริหารชุมชน 
  ทำางาน 7 วัน / สัปดาห์
  ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์
2.	 สัญญาจ้างบริการพนักงานอำานวยการจราจร	(ลานจอดรถ)
 - อาคารชุด พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม ชั้น 2 บี

1.	 งานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียว	บ้านพักอาศัย
 โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า (เฟส 3)

ระยะเวลา

ระยะเวลา

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

-
-

-

-
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17,000.00 บาท / คน / เดือน

คิดค่าบริการตามขนาดห้องชุด
327.10 บาท / คร้ัง
420.56 บาท / คร้ัง
607.48 บาท / คร้ัง
794.39 บาท / คร้ัง

1,028.04 บาท / คร้ัง
1,214.95 บาท / คร้ัง

17,000.00 บาท / คน / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63

ม.ค. 63

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด กับ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด กับ
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

1.	 ค่าจ้างบริการทำาความสะอาด
 - สำานักงาน อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
  ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์

 - ค่าบริการงานแจ๋วคอนโด (แบบครั้งเดียว)
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 21-24 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 25-29 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 30-34 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 35-51 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 52-70 ตร.ม.
 - ห้องชุดปกติ ขนาด 71-95 ตร.ม.

1.	 ค่าจ้างบริการทำาความสะอาด
 - สำานักงาน อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28
  ทำางาน 6 วัน / สัปดาห์

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

-

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

รายได้ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

-

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
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รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด กับ
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

392,523.36 บาท / งวด
93,457.94 บาท / คร้ัง

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

2 งวด
1 คร้ัง

1.	 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารเขียว
2.	 ค่าบริการจัดการระบบนำ้าภายในอาคาร

ระยะเวลา

รายได้ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

ค่าใช้จ่าย บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

-

4,181,308.14 บาท / งวด
2,805,789.83 บาท / คร้ัง
255,071.80 บาท / เดือน

8,000.00 บาท / เดือน
2,000.00 บาท / เดือน

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

2 งวด
1 คร้ัง

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  กับ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

1.	 ค่าบริการบริหารช่วงก่อนการก่อสร้าง
2.	 ค่าบริการงานธุรการ	เลขานุการ	กฎหมาย	บัญชี-การเงิน

3.	 สัญญาเช่าและบริการพื้นที่อาคาร	ลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36
 - รายได้ค่าเช่าพื้นที่
 - รายได้ค่าบริการพื้นที่
4.	 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

ระยะเวลา

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

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

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)สัญญา

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

-

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ก.พ. 63

ม.ค. 63
ม.ค. 63
ม.ค. 63

-

-
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อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.99 ต่อปี

4,181,000.00 บาท / งวด
181,700.00 บาท / เดือน

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

2 งวด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด กับ
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่าง บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  กับ
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

1.	ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.	ค่าบริการที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง

ระยะเวลา

ระยะเวลา

รายได้ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

รายได้ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

ค่าใช้จ่าย บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

-

-

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

จำานวนเงินตามสัญญา
(ไม่รวม VAT)

สัญญา

สัญญา

ไม่มีรายการ

ไม่มีรายการ

ระยะเวลา

ระยะเวลา

-

-

ธ.ค. 63

ธ.ค. 63พ.ย. 63-
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีที่พักเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ สำาหรับพนักงานที่จองซื้อ

ห้องชุดในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยกำาหนดหลักการดังนี้

 1. เป็นการซื้อ-ขายในนามพนักงาน หรือ เครือญาติ

 2. ให้ส่วนลดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัทเป็นรายโครงการ

 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าทั่วไปทุกประการ

    2,230,000.00  

  2,230,000.00 

  1,142,000.00 

 1,142,000.00

	2,284,000.00

  280,000.00  

			280,000.00	

  283,000.00 

  283,000.00 

  566,000.00 

1

1

1

A-1215

C7-0403F

C7-0405F

ชื่อ ยูนิต
จำานวน
ห้องชุด

 ราคาขาย
รวม

 ส่วนลด
เมื่อโอน หมายเหตุ

ลุมพินี	เพลส	เตาปูน	อินเตอร์เชนจ์

ลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต	-	คลอง	1	(เฟส	2)				

รวม

รวม

ยังไม่โอน

โอนเดือน ก.ย. 63

โอนเดือน ก.ย. 63

คุณสมศรี เตชะไกรศรี

คุณสมศรี  เตชะไกรศรี

คุณสมศรี  เตชะไกรศรี

ผู้ให้กู้ ผู้กู้ ลักษณะการกู้ยืม จำานวนเงิน
 (บาท)

อัตราดอกเบ้ีย
ต่อปี (ร้อยละ)

บริษัท พรสันติ จำากัด 

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

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

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

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

  185,000,000.00 

  70,750,000.00 

  54,000,000.00 

  333,000,000.00 

  38,000,000.00 

2.93 - 3.08

5.00

5.00

0.99 - 1.94

0.99 - 1.94

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

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

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

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563
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งบการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา 

รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในด้านความถกูตอ้งและโปรง่ใสของงบการเงนิ โดยจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

จดัใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ พรอ้มทัง้คำาอธบิายและการวเิคราะห ์เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่การบนัทกึ

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีกรรมการตรวจสอบ

จำานวน 4 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายขันธ์ชัย วิจักขณะ และนายเกริก วณิกกุล โดยมีกรรมการตรวจสอบจำานวน 

3 คน คือ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายเกริก วณิกกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน 

ทำาหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำาปี 2563 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล 

ต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น	
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“กลุม่บริษัท”) 

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

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ตอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อิสระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณ 

ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญมากที่สุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีจำานวนโครงการพัฒนา 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ 

 รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

 ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

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

สำาหรับปี 2563 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
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2.	 การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 8 กลุ่มบริษัทมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 จำานวน 9,090.76 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 8,839.08 ลา้นบาท) ซึง่เปน็จำานวนทีม่นียัสำาคัญในงบการเงิน ไดถ้กูแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 

 หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมากอาจได้รับ 

 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบัุน ทีส่ถาบันการเงนิมคีวามเขม้งวดมากขึน้ในการให้สนิเชือ่รายยอ่ย (ผูซ้ือ้) ทีม่คีวามตอ้งการซือ้อสงัหารมิทรพัย ์

 โดยเฉพาะอาคารชดุ สง่ผลใหก้ารแสดงมลูคา่สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืตามวธิรีาคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะรบัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำา่กวา่ตอ้งใช้ดลุยพินจิ 

 และประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณ 

 ในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซ่ึงข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าว 

 จะส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) 

 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเข้าใจเก่ียวกบัแผนการขายและนโยบายการตัง้ราคาขายของฝา่ยบรหิาร และนโยบายสง่เสรมิการขายทีจ่ะผลกัดนัการขายใหเ้ปน็ไปตาม 

  เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทฯ กับราคาขายของคู่แข่งท่ีอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งเช่ือได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผล 

  ต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในปัจจุบันของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดย

 • ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์โดยการ 

  สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะ 

  เวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

 • สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้อง 

  กับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 • สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอื่น ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญช ี

  ที่รับรองทั่วไปหรือไม่

 • สุม่ตรวจสอบรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบา้นจดัสรร ว่าบรษิทัได้มกีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญาครบถว้นหรอืไม่ 
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3.	 การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 และข้อ 11 กลุ่มบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 จำานวน 3,099.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,154.55 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน โดยมูลค่าตามบัญชี 

 แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิด 

 การด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมินมูลค่า 

 ยุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจ 

 ของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย

 • พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย

 • วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่

 • ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

 • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอ่ยู่ในรายงานนัน้) ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจำาปภีายหลงัวนัที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษิทั หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจ้าตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงาน

ต่อเนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เว้นแตผู่บ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

  การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

  อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 

  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การบนัทกึรายการหรอืแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง 

  การควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปดิเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง 

  ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

  สรุปว่ามีความไม่แน่นอน ที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 

  ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว 

  ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง 

  หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญช ี

  ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท 

  ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 

เรือ่งดังกลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ 

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษัิท”) 

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

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

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

พ.ศ. 2562 และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนด 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงินท่ีมีสาระสำาคัญมากท่ีสุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีจำานวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 เพ่ือขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ รวมท้ังการให้ส่วนลดพิเศษ 

 เพ่ือกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้อง 

 กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

สำาหรับปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
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2.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จำานวน 9,429.68 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 9,089.96 ลา้นบาท) ซึง่เป็นจำานวนท่ีมนียัสำาคญัในงบการเงนิ ได้ถูกแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 

 หรอืมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำา่กว่า ซึง่โครงการบางโครงการของบรษิทัเปน็โครงการทีม่ขีนาดใหญม่จีำานวนยนูติมากอาจไดร้บัผลกระทบ 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากข้ึนในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ท่ีมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

 โดยเฉพาะอาคารชดุ สง่ผลให้การแสดงมลูคา่สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืตามวธีิราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะรบัแลว้แตมู่ลคา่ใดจะตำา่กวา่ตอ้งใช้ดลุยพนิจิ 

 และประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการ 

 ให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผล 

 ตอ่การแสดงมลูคา่ของสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืและคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากประมาณคา่เผือ่การลดมลูค่าสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื (ถา้ม)ี ในงบกำาไรขาดทุน 

 เบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไป 

  ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรยีบเทยีบราคาขายของบรษิทักบัราคาขายของคูแ่ขง่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ซึง่เชือ่ไดว้า่พืน้ทีใ่กลเ้คยีงดงักลา่วมผีลตอ่การตดัสนิใจ 

  ของผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย

 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

  โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

  โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทำาผ่านใบสำาคัญท่ัวไป

 • สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย 

  การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

 • สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอ่ืน ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญชี 

  ท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม่

 • สุ่มตรวจสอบรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่ 

3.	การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 10 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 จำานวน 1,928.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 1,985.61 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน โดยมูลค่า 

 ตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ 

 จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมิน 

 มูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจ 

 ของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย

 • พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย

 • วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่

 • ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

 • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัด 

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บริษทั หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน

ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

281



ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไมว่่าจะเกดิจาก 

  การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

  ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

  ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

  หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ 

  วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

  ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ 

  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม 

  บริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน 

  ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย 

  ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ี 

  ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ือง

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ท่ีทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

  เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญช ีเวน้แตก่ฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ 

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“กลุม่บรษิทั”) 

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

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำาหรบัป ี

สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และของเฉพาะบรษัิท แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

และผลการดำาเนินงานรวม และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ตอ่การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจา้มคีวามเปน็อิสระจากกลุม่บรษิทัตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า 

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 จำานวน 7,684.91 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 7,269.15 ลา้นบาท) ซึง่เปน็จำานวนทีม่นียัสำาคญัในงบการเงนิ ไดถู้กแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน 

 หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซ่ึงโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมากอาจได้รับ 

 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ีสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากข้ึนในการให้สินเช่ือรายย่อย (ผู้ซ้ือ) ท่ีมีความต้องการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 

 โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะรับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำา่กว่าต้องใช้ดุลยพินิจ 

 และประมาณการท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การต้ังราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลด 

 หรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซ่ึงข้อสมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใช้ในเร่ืองดังกล่าวจะส่งผลต่อการแสดง 

 มูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

สำาหรับปี 2561 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้
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ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเข้าใจเก่ียวกับแผนการขายและนโยบายการต้ังราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไปตาม 

  เป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจท่ีสำาคัญของฝ่ายบริหารเก่ียวกับราคาท่ีคาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทกับราคาขายของคู่แข่งท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซ่ึงเช่ือได้ว่าพ้ืนท่ีใกล้เคียงดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจ 

  ของผู้ซ้ือ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจจุบัน 

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตท่ีขายได้แล้วท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายท่ีเก่ียวข้อง

2.	การแสดงมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3.9 และข้อ 6.2 บรษัิทและบริษทัยอ่ยมทีีด่นิและตน้ทนุโครงการรอการพฒันา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2561 จำานวน 943.10 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 908.70 ล้านบาท ) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน และมีบางโครงการรอ 

 พัฒนาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมี 

 ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหาร 

 จะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด 

 และการใช้ดุลยพินิจของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา โดย

 • พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนาแต่ละโครงการ

 • ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการวัดมูลค่าของผู้บริหาร

 • ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

 • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) สำาหรบัปส้ิีนสดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทีแ่สดงเปน็ขอ้มลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ในสำานกังาน 

เดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ี 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำาคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษัิท หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน

ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดับสงู แตไ่ม่ไดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิด 

  จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

  ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

  ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

  หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ 

  วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

  ซ่ึงจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร
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 • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีำาหรบัการดำาเนินงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิาร จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดรั้บ วา่มคีวาม 

  ไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 

  และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 

  ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปดิเผยขอ้มูล 

  ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน 

  รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงาน 

  ต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

  เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ที่ในการกำากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่ง ๆ  ทีม่นียัสำาคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะกจิการในงวดปจัจบุนัและกำาหนดเปน็เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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งบการเงิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

 501,301,887.79 

  326,164,562.86 

  69,000,000.00 

  9,614,331,892.93 

  9,429,682,923.41

 916,701,355.67 

  357,036,682.11 

  124,750,000.00 

  8,074,947,642.95 

  9,090,758,661.10

 774,009,624.46 

  146,935,135.60 

  309,750,000.00 

  6,678,559,106.95 

  8,839,081,084.23

 374,405,343.72 

  192,665,360.44 

  725,000,000.00 

  7,817,346,909.33 

  9,089,959,656.01

3.2 

3.3, 6

9.2

3.5, 7.1

3.6, 8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าความนิยม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

 ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 

 อ่ืนๆ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

		19,940,481,266.99	

		3,532,866,397.13	

		18,564,194,341.83	

  5,054,545,674.22 

		16,748,334,951.24	

  5,411,100,210.39 

		18,199,377,269.50	

		3,784,813,066.44	

3.7, 9.4

10

3.8, 7.2

3.10, 11

3.11, 12

3.13

3.14, 13

3.9, 14

3.9, 14

3.16, 21.1

3.18, 15

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2563

	สินทรัพย์

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562

   598,435,437.15 

  21,680,800.00 

  614,330,514.29 

  1,985,610,096.12 

  159,757,363.07 

  -   

  8,691,841.12 

  -   

  194,162,892.90 

  -   

  110,348,837.14 

 -   

  91,795,284.65

     68,320,469.57 

  21,680,800.00 

  648,735,605.66 

  1,928,086,452.10 

  285,957,874.04 

  32,763,266.27 

  11,509,505.91 

  -   

  194,162,892.90 

  -   

  152,385,853.60 

 56,551,824.33 

  132,711,852.75

     60,513,265.62 

  -   

  1,004,435,493.15 

  3,099,674,939.09 

  291,267,642.40 

  32,763,266.27 

  8,916,515.20 

  194,162,892.90 

  -   

  21,266,582.22 

  185,780,994.03 

 39,871,574.54 

  115,892,508.80

    632,595,422.15 

  -   

  941,335,401.78 

  3,154,553,660.01 

  171,509,970.45 

  -   

  6,800,743.59 

  194,162,892.90 

  -   

  82,704,696.69 

  140,114,285.50 

 -   

  87,323,137.32

		21,984,190,335.94	  23,473,347,664.12 		23,618,740,016.05	   22,159,435,161.63 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า

หุ้นกู้  

หน้ีสินจากสัญญาขายทรัพย์สินท่ีให้

 สิทธิลูกค้าขายคืน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับ

 ผลประโยชน์พนักงาน  

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ 

 อ่ืนๆ 

 271,299,968.66 

  4,148,000,000.00 

  -   

  -   

  15,799,602.01 

  123,238,621.00 

  34,294,857.07 

  26,188,669.28

 18 

 19 

 20 

3.16, 21.2

 4 

3.21.2, 22

	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 271,299,968.66 

  4,148,000,000.00 

  -   

  -   

  17,377,250.76 

  363,174,870.00 

  34,611,261.07 

  35,476,426.52

    260,860,954.46 

  2,168,000,000.00 

  925,244,914.00 

  10,815,179.98 

  -   

  403,151,006.30 

  44,820,757.73 

  37,240,509.25 

 260,860,954.46 

  2,168,000,000.00 

  925,244,914.00 

  71,484,658.31 

  -   

  132,333,410.30 

  44,022,368.73 

  26,152,737.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

 สถาบันการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

เงินกู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

หุ้นกู้ - ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกำาหนด

 ชำาระในหน่ึงปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

รวมหน้ีสินหมุนเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน

  3,076,297,784.82 

  1,623,756,467.68 

  263,800,000.00 

  -   

  6,594,639.04 

  118,757,634.64 

 

 16 

 17 

9.6

 19 

4, 21.2

		5,089,206,526.18	

		4,618,821,718.02	

  3,468,423,284.82 

  1,844,867,002.15 

  -   

  -   

  7,214,344.53 

  123,804,001.00 

  4,601,278,346.34 

  1,266,633,210.09 

  -   

  1,980,000,000.00 

  6,607,061.41 

  92,178,320.18 

  4,318,384,246.34 

  1,019,854,803.53 

  371,000,000.00 

  1,980,000,000.00 

  8,491,946.55 

  73,418,185.10 

5,444,308,632.50	

		4,869,939,777.01	

		7,946,696,938.02	

		3,850,133,321.72	

		7,771,149,181.52	

		3,628,099,043.38	

รวมหน้ีสิน 		9,708,028,244.20			10,314,248,409.51			11,796,830,259.74	 		11,399,248,224.90	
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  

 ทุนจดทะเบียน  

 หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

 ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแล้ว 

 หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

หุ้นทุนซ้ือคืน  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน  

กำาไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน 

 การถือหุ้นในบริษัทย่อย 

กำาไรสะสม  

 จัดสรรแล้ว 

  สำารองตามกฎหมาย

  สำารองสำาหรับหุ้นท่ีบริษัทซ้ือคืน

 ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 กำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

 ที่ไม่มีอำานาจควบคุม  

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00    

(142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  10,185,884.82 

 148,000,000.00 

  142,107,790.01 

11,020,756,081.50

 (255,360.00) 

13,135,254,288.56 

 

 23,844,966.05   

13,159,099,254.61   

23,473,347,664.12

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

 (142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  (1,052,991.24)

 148,000,000.00 

  142,107,790.01 

 9,718,205,744.41

-

11,821,720,435.41 

  189,320.90 

11,821,909,756.31	

		23,618,740,016.05

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00   

(142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  -  

 148,000,000.00 

  142,107,790.01 

 8,655,619,254.49

- 

10,760,186,936.73 

  -     

10,760,186,936.73			

22,159,435,161.63

  1,475,698,768.00 

  1,475,698,768.00 

 (142,107,790.01)

  441,807,166.00 

  39,061,748.24 

  -  

 148,000,000.00 

  142,107,790.01 

10,171,849,769.50

 (255,360.00) 

12,276,162,091.74 

  -     

12,276,162,091.74   

21,984,190,335.94

25

27.1

27.2

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2563

	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

290

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



  (590,150,797.47)

  (439,069,789.06)

  (48,533,405.48)

  (13,021,564.68)

  (31,424,518.61)

  -   

  1,305,242,907.96 

  (265,791,463.93)

  1,039,451,444.03 

  (309,083,070.93)

  (388,352,927.64)

  (39,121,284.29)

  (6,210,000.00)

  (108,069,907.60)

  -   

  668,302,756.84 

  (157,106,969.16)

  511,195,787.68 

  (670,116,310.94)

  (933,864,969.38)

  (78,261,614.47)

  (13,090,564.68)

  (4,316,489.96)

  

(6,340,865.43)

  1,580,678,671.65 

  (320,615,995.03)

  1,260,062,676.62 

  2,313,551,469.60 

  31,254,458.88 

  5,224,000.00 

  57,667,510.35 

  9,303,987.34 

  10,441,557.09 

หมายเหตุ 25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขาย  

ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ  

กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

 ดอกเบ้ียรับ  

 เงินปันผลรับ  

 รายได้จากการเปล่ียนแปลงสัญญา

 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

 อ่ืนๆ  

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน    

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

9.4

3.18, 15

  3,200,389,101.91 

  5,325,806.48 

  2,000,000.00 

  58,645,260.35 

  9,340,739.60 

  10,968,578.17 

  2,204,676,345.31 

  8,839,649.25 

  -   

  51,017,908.79 

  7,362,184.45 

  27,687,840.94 

  (371,986,382.53)

  (815,041,496.50)

  (65,803,341.93)

  (6,246,000.00)

  (97,542,295.56)

  

(7,807,203.95)

  935,157,208.27 

  (217,401,506.08)

  717,755,702.19 

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขาย  

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

  

7,493,550,649.69 

  176,194,058.48 

  -   

   8,717,303,590.73 

  173,016,392.46 

  1,063,803,959.85 

   6,001,264,208.39 

  225,189,955.55 

  1,136,376,230.27 

 (4,283,931,795.65)

  (130,615,478.53)

  (743,606,774.72)

  (5,954,242,020.12)

  (108,968,206.41)

  (690,524,614.60)

 

 (3,526,801,568.14)

  (141,083,729.77)

  -   

 

 (5,237,195,357.02)

  (118,997,881.55)

  -   

  

4,858,508,947.98 

  224,707,200.55 

  -   

  1,415,330,850.62 

  19,957,927.11 

  -   

  49,611,738.79 

  7,354,806.24 

  26,884,624.54 

รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

รวมรายได้จากการขายและบริการ

รวมรายได้อ่ืน

		7,669,744,708.17			7,362,830,394.21	

		(5,158,154,048.90)

		94,907,583.43	

		(6,753,734,841.13)

		86,280,384.60	

		(3,667,885,297.91)

		103,809,096.68	

		(5,356,193,238.57)

		113,891,513.66	

  9,954,123,943.04 		5,083,216,148.53	
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กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

 ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชน์พนักงานท่ีกำาหนดไว้

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

การปันส่วนกำาไร

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

การปันส่วนกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

 จำานวนหุ้นถัวเฉล่ีย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

 

 (3,985,280.00)

 

 (37,278,832.80)

  (41,264,112.80)

  1,218,798,563.82 

  1,256,037,842.07 

  4,024,834.55 

  1,260,062,676.62 

  1,217,564,842.54 

  1,233,721.28 

  1,218,798,563.82 

0.86 

1,455,372,984 

 

 (1,579,923.49)

 

 10,240,836.00 

  8,660,912.51 

  519,856,700.19 

  511,195,787.68 

  -   

  511,195,787.68 

  519,856,700.19 

  -   

  519,856,700.19 

0.35 

1,454,198,768 

 

 (3,985,280.00)

 

 (18,762,868.80)

  (22,748,148.80)

  1,016,703,295.23 

  1,039,451,444.03 

  -   

  1,039,451,444.03 

  1,016,703,295.23 

  -   

  1,016,703,295.23 

0.71 

1,455,372,984 

หมายเหตุ 25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563  2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(1,579,923.49)

18,771,418.64 

17,191,495.15 

734,947,197.34 

716,345,353.79 

  1,410,348.40 

  717,755,702.19 

  733,536,878.11 

  1,410,319.23 

  734,947,197.34 

0.49 

1,454,198,768 

3.20

292

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

กำาไรสำาหรับปี

ปรับรายการที่กระทบกำาไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

 ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน

 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดำาเนินงานและสินทรัพย์ลงทุน

  และค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น สิทธิการเช่า

 เงินปันผลรับ

 ขาดทุน (กำาไร) จากการขายเงินลงทุน

 รายได้อื่น

 โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค

 ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม

         กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

         ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

 ลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 สินค้าคงเหลือ

 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

        สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 1,260,062,676.62 

  320,615,995.03 

  4,316,489.96 

  81,184,610.00 

  -   

  83,828,327.95 

  (2,000,000.00)

  (3,624,820.00)

  -   

  (1,495,931.54)

  142,791.75 

  1,870,968.50 

  6,340,865.43 

  1,751,241,973.70 

  78,356,176.83 

  (2,830,479.54)  

(2,092,751,519.64)

  182,322,865.17 

  -   

  (6,074,677.49)

  8,499,303.44   

(1,832,478,331.23)

 

 511,195,787.68 

  157,106,969.16 

  108,069,907.60 

  24,793,333.00 

  -   

  89,748,697.83 

  -   

  -   

  (8,704,090.90)

  -   

  (7,501,212.36)

  162,109.18 

  -   

  874,871,501.19 

  41,239,833.03 

  702,409.27 

  (989,279,600.21)

  1,018,632,076.33 

  -   

  (6,547,627.86)

  13,019,775.19 

  77,766,865.75 

1,039,451,444.03 

  265,791,463.93 

  31,424,518.61 

  26,387,313.00 

  -   

  77,136,698.01 

  (5,224,000.00)

  (3,624,820.00)

  -   

  -   

  (77,072.21)

  1,731,415.89 

  -   

  1,432,996,961.26 

  116,499,378.58 

  (2,828,777.06)  

(2,170,288,491.76)

  373,488,501.34 

  -   

  (1,867,626.12)

  9,092,371.32   

(1,675,904,643.70)

 717,755,702.19

  217,401,506.08 

  97,542,295.56 

  70,012,133.00 

  2,500,000.00  

93,126,414.64

 -   

  -   

  (8,704,090.90)

  -   

  (7,485,355.48)

  193,321.82 

  7,807,203.95

1,190,149,130.86

 (29,462,741.57)

  (5,134,366.49)

  (901,233,909.68)

  1,410,520,979.30 

  3,686,968.65 

  (6,182,381.77)

  13,215,483.82

 485,410,032.26

 25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หน้ีสินจากการดำาเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

        หนี้สินจากการดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน

        จ่ายดอกเบี้ย

        รับคืนภาษีเงินได้

        จ่ายภาษีเงินได้

 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน

  (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)

  

(10,000,000.00)

  44,102,812.02 

  (22,000,000.00)

  23,624,820.00 

  (35,000,000.00)

  (49,999,900.00)

  2,000,000.00 

  (157,977.59)

  (44,685,567.89)

  (666,630.20)

  1,181,137.11 

  1,391,762.32 

  272,629.75 

  (89,936,914.48)

  (589,106,991.23)

  (13,030,373.49)

  (10,467,614.24)

  9,691,579.96 

  (2,897,498.70)

  (605,810,897.70)

  346,827,469.24 

  (312,199,992.34)

  -   

  (234,377,095.19)

  (199,749,618.29)

  -   

  -   

  -   

  17,705,895.64 

  415,250,000.00 

  (34,159,985.00)

  -   

  -   

  (52,704,427.42)

  (698,068.00)

  472,710.28 

  23,254,766.36 

  -   

  369,120,891.86 

  (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)

  -   

  -   

  (22,000,000.00)

  23,624,820.00 

  (27,000,000.00)

  (63,399,900.00)

  5,224,000.00 

  (157,977.59)

  (42,740,034.74)

  (586,730.20)

  1,153,702.06 

  1,391,762.32 

  -   

  (124,490,358.15)

 (576,437,886.08)

  -   

  (10,467,614.24)

  9,473,579.39 

  (8,792,042.70)

  (586,223,963.63)

  1,089,335,199.49 

  (321,687,675.98)

  16,745,835.52 

  (290,464,061.71)

  493,929,297.32

  -   

  -   

  -   

  17,705,895.64 

  (55,750,000.00)

  -   

  -   

  -   

  (56,798,940.86)

  (698,068.00)

  485,607.49 

  23,254,766.36 

  11,786,252.00 

  (60,014,487.37)

25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 

 เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำาหนด 

 เงินลงทุนอื่น 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 รับเงินปันผล 

 ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร 

 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

 เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 เงินฝากติดภาระคำ้าประกัน 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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		113,585,422.13	 		399,604,280.74	

  774,009,624.46 

  374,405,343.72 

		92,315,943.81	

  374,405,343.72 

		282,089,399.91	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	1	มกราคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม  ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

		415,399,467.88	

		501,301,887.79	 		387,716,465.66	

  916,701,355.67 		501,301,887.79	

  (7,288,915.02)

  -   

 20,272,111,100.00   

(19,425,555,988.00)

  2,218,000,000.00 

  (669,169,900.00)

  -   

  (8,850,468.91)

  -   

  (104,428,238.94)

  (876,508,560.80)

  1,398,309,028.33 

 

 (7,284,538.48)

  107,200,000.00   

10,039,000,000.00   

(8,789,629,000.00)

  -   

  -   

  925,244,914.00 

  (9,012,389.66)

  -   

  -     

(2,035,285,978.69)

  230,233,007.17 

  (7,288,915.02)

  115,800,000.00   

19,859,000,000.00   

(19,070,000,000.00)

  2,168,000,000.00 

  (610,000,000.00)

  -   

  (8,229,637.79)

  -   

  (104,428,238.94)

  (873,532,560.80)

  1,469,320,647.45 

 (7,284,538.48)

  -     

10,297,000,000.00   

(9,156,860,400.00)

  -   

  -   

  925,244,914.00 

  (7,169,353.90)

  (34,159,985.00)

  -     

(2,035,285,978.69)

  (18,515,342.07)

25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563 2562

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี 

 รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 รับเงินกู้ยืมระยะยาว 

 คืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

 รับเงินหนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน 

 จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 รับ(จ่าย)เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ซื้อคืนหุ้นสามัญ 

 จ่ายเงินปันผล 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
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ทนุเรือนหุ้น

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

26.3
26.4

9.4
26.2
26.1

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กำาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกิน

มูลค่า - หุ้นซื้อคืน หุ้นทุนซื้อคืน

หมายเหตุ

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืน

  441,807,166.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

		441,807,166.00	

  39,061,748.24 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24	

  (37,679,551.07)

  -   
  -   

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

  (142,107,790.01)

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (142,107,790.01)

หมายเหตุ

1,475,698,768.00

-  
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

1,475,698,768.00

-  
-   
-   
-   
-   
-   
-

1,475,698,768.00	

  15,461,429.47 

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

  10,185,884.82 

  (11,238,876.06)
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

		(1,052,991.24)

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำาให้สัดส่วน
     การถือหุ้นเปล่ียน
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
หุ้นทุนซ้ือคืนระหว่างปี
สำารองหุ้นสามัญซ้ือคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ทำาให้สัดส่วน
    การถือหุ้นเปล่ียน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

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

  441,807,166.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  441,807,166.00	

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

  39,061,748.24 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  39,061,748.24	

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562
หุ้นทุนซ้ือคืนระหว่างปี
สำารองหุ้นสามัญซ้ือคืน
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

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

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (142,107,790.01)
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

 	(142,107,790.01)

26.3
26.4

26.2
26.1

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

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

		1,475,698,768.00	
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สำารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

(บาท)

(บาท)

สำารองตามกฎหมาย สำารองสำาหรับหุ้นท่ีบริษัท ซ้ือคืน

สำารองสำาหรับหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน

จัดสรรแล้ว ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำานาจควบคุม

ยังไม่ได้จัดสรร รวม
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

รวม

กำาไรสะสม

กำาไรสะสม

  37,679,551.07 

  -   
  -   
  -   

  104,428,238.94 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 

  10,777,166,758.70 

  -   
  -   
  -   

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

  1,221,550,122.54 
  11,020,756,081.50 

  -   
  (581,662,787.20)

  (1,454,169,068.00)
  716,345,353.79 
  18,771,447.81 

  735,116,801.60 
  (1,835,283.49)

		9,718,205,744.41	

  3,729,920.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,985,280.00)
  (3,985,280.00)
  (255,360.00)

  -   
  -   
  -   
  -   

  (1,579,923.49)
  (1,579,923.49)
  1,835,283.49 

  -			

  33,711,700.12 

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

  -   
  -   
  -   
  -   

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

  23,844,966.05 

  (25,065,964.38)
  -   
  -   

  1,410,348.40 
  (29.17)

  1,410,319.23 
  -   

  189,320.90	

  12,900,925,790.41 

  (5,275,544.65)
  -   

  (104,428,238.94)
  -   

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

  1,217,564,842.54 
  13,135,254,288.56 

  (11,238,876.06)
  (581,662,787.20)

  (1,454,169,068.00)
  716,345,353.79 
  17,191,524.32 

  733,536,878.11 
  -   

  11,821,720,435.41	

12,934,637,490.53 

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

  (104,428,238.94)
  -   

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

  1,218,798,563.82 
  13,159,099,254.61 

  (36,304,840.44)
  (581,662,787.20)

  (1,454,169,068.00)
  717,755,702.19 
  17,191,495.15 

  734,947,197.34 
  -   

  11,821,909,756.31	

  148,000,000.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

		148,000,000.00	

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

  37,679,551.07 
  -   

  104,428,238.94 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  142,107,790.01 

  3,729,920.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  (3,985,280.00)
  (3,985,280.00)
  (255,360.00)

  -   
  -   
  -   

  (1,579,923.49)
  (1,579,923.49)
  1,835,283.49 

 	-			

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

  148,000,000.00 
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  148,000,000.00	

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 
  (581,662,787.20)

  (1,454,169,068.00)
  511,195,787.68 

  8,660,912.51 
  519,856,700.19 

  -   

		10,760,186,936.73	

  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 
  (581,662,787.20)

  (1,454,169,068.00)
  511,195,787.68 
  10,240,836.00 

  521,436,623.68 
  (1,835,283.49)

  8,655,619,254.49	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.	การดำาเนินงานของบริษัท
 บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 
 ธรุกจิหลกัของบริษทั คอื ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์สถานทีต่ัง้ของบริษทั 1168/109 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ์ชัน้ 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.	หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและนำาเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ 
  บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
  เรือ่งการจดัทำาและสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 โดยรปูแบบการนำาเสนอ 
  งบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมี 
  ในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  งบการเงนิของบริษทั จดัทำาขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงนิ ยกเวน้รายการทีเ่ปดิเผย 
  ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา	2019
  ในปจัจบุนั มกีารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่สง่ผลตอ่ลกัษณะการดำาเนนิกจิกรรมตามปกตขิองผูค้นส่วนใหญ ่
  และสง่ผลกระทบตอ่ธุรกจิโดยทัว่ไป รวมถงึธรุกจิของกลุม่บรษัิทเนือ่งจากสถานการณ์ดงักลา่วสง่ผลตอ่กำาลงัซือ้ของลกูคา้ การเข้าชมโครงการ 
  ของลูกค้าและปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีควบคุมไม่ได้ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบในเรื่องดังกล่าวต่องบการเงินอย่างรอบคอบ 
  และจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

  แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรือ่ง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสำาหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชีเพือ่รองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ  
  ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่อง  
  จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี ในช่วงเวลาที่ยังมีความ 
  ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

  แนวปฏบิติัทางการบญัชดีงักลา่วไดป้ระกาศลงในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใช้สำาหรบัการจดัทำางบการเงนิ 
  ของกลุม่บรษิทัทีม่รีอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัเลอืกใช ้
  มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
  - เลอืกทีจ่ะไมต่อ้งนำาขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูคา่ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 
   จะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
  - เลอืกทีจ่ะไมน่ำาสถานการณ ์COVID-19 มาถอืเปน็ขอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรือ่งการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
  - เลือกที่จะไม่นำาข้อมูลจากสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบ 
   การด้อยค่าของค่าความนิยม
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บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ เพ่ือสังคม จำากัด 

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด 

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำากัด

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

 2.2 ในการจดัทำางบการเงินรวมสำาหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย งบการเงนิของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์
  จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ดังนี้

99.99 

99.99 

99.99 

99.95 

99.99 

99.97

25.00 

49.99 

99.99 

99.99 

63.00 

99.95 

63.00 

00.00

25.00 

49.99 

อสังหาริมทรัพย์

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย, ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี

โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี 

พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

ในสัดส่วนร้อยละ 100)

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

ความสัมพันธ์
2563 2562

ประเภทธุรกิจ

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

การรวมธุรกิจ

บรษิทับนัทกึบญัชสีำาหรบัการรวมธรุกจิตามวธิซีือ้ เมือ่การควบคมุถูกโอนไปยงักลุม่บรษัิท ยกเวน้ในกรณท่ีีเปน็การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั

การควบคุมหมายถึงอำานาจในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น 
ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุม บริษัทต้องนำาสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำานาจ 
ในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซ้ือ การกำาหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง 
ต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้คำานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีบริษัทก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน 
และการดำาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับ
กิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำานาจเหนือกิจการน้ัน ทำาให้เกิดผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนของบริษัทงบการเงินของบริษัทย่อย
ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ณ วันที่วันซื้อกิจการ บริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ซ้ือการเปลี่ยนแปลงส่วน 
ได้เสียในบริษัทย่อย ที่ไม่ทำาให้บริษัทสูญเสียอำานาจ การควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วมบนัทกึบญัชตีามวธิสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเม่ือเริม่แรกด้วยราคาทนุซึง่รวมถงึตน้ทนุการทำารายการภายหลงัการรบัรู้รายการ
เริ่มแรก ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึง
วันที่บริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญหรือการควบคุมร่วม

การสูญเสียความควบคุม
เมื่อบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม
และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยน้ัน กำาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ 
ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

 2.3 รายการบัญชีระหว่างกัน
  ในการจัดทำางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำาคัญได้ตัดออกในการทำางบการเงินรวมแล้ว
 2.4 งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  
  จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำากัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่าง 
  กันในบรรดาบริษัทย่อยที่นำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

 2.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม
  กลุม่บรษิทักำาหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเกีย่วกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรม กรอบแนวคดิน้ีรวมถงึกลุม่ผูป้ระเมนิมลูคา่ ซึง่มคีวามรบัผดิชอบ 
  โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

  กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล 
  จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม 
  ทีส่นบัสนนุขอ้สรปุเกีย่วกบัการวดัมลูคา่ รวมถึงการจดัระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมวา่เปน็ไปตามทีก่ำาหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
  อย่างเหมาะสม

  ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

  เมือ่วัดมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ กลุม่บรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสดุเทา่ทีจ่ะทำาได ้มลูคา่ยตุธิรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภท 
  ในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้

   ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
   ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 
   นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
   ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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  หากข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกันการวัดมูลค่า 
  ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับตำ่าสุดที่มีนัยสำาคัญ 
  สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

 2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 
  2562) และฉบับใหม่ จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
  มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 
  ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ 
  ผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่ม 
  บริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวขา้งตน้ กำาหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงินดว้ยมลูคา่ 
ยตุธิรรมหรอืราคาทนุตดัจำาหนา่ยโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธรุกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
การนำามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
 ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 (วันที่ถอืปฏิบตัิครัง้แรก) ผูบ้รหิารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกจิที่ไดจ้ัดการสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน 
 ของกลุ่มบริษัท และจัดประเภทและวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ยกเว้นสินทรัพย์ 
 ทางการเงินประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่บันทึกในบัญชีเงินลงทุนอื่น
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
 กลุม่บรษิทัมรีายการลกูหนีก้ารคา้ท่ีตอ้งมกีารพิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ ซึง่กลุม่บรษิทัไมม่ค่ีาเผือ่ผลขาดทนุสำาหรบั 
 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท      
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้กำาหนดหลักการสำาหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การนำาเสนอ 
และการเปดิเผยขอ้มูลของสญัญาเชา่ ซึง่กำาหนดให้ผูเ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิสำาหรบัสญัญาเชา่ทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเชา่มากกวา่ 
12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าตำ่าการบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

 2.7 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
  TFRS 16 ไดม้กีารปรับปรงุสำาหรบัการยนิยอมลดคา่เชา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 ซ่ึงมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2563 ทัง้นีอ้นญุาต 
  ใหก้จิการถอืปฏบิตักิอ่นวันทีมี่ผลบังคบัใชไ้ด ้การปรบัปรงุนีเ้พือ่เปน็การผอ่นปรนในทางปฏบิตัสิำาหรบัผูเ้ชา่ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งประเมนิวา่การยนิยอม 
  ลดค่าเช่าที่เกิดขึ้นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง 
  สัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า นอกจากนี้ TFRS 16 ฉบับปรับปรุง 
  ไดเ้พ่ิมขอ้กำาหนดสำาหรบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวทีเ่กดิขึน้จากการปฏริปูอัตราดอกเบีย้อา้งองิ โดยกิจการตอ้งถือปฏบิตัติามการปรับปรงุดงักลา่วกบั 
  งบการเงินประจำาปีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวัน 
  ที่มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุงนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

 2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

  สภาวิชาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ ซึง่จะมผีลบงัคบัใช ้

  สำาหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุ 

  หรอืจดัใหมี้ขึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบั 

  วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ประกอบด้วย การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงิน คำานิยามของธุรกิจ คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ และการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

  ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

กลุ่มบริษัทนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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3.	สรุปนโยบายบัญชีที่สำาคัญ
 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
  3.1.1 บริษัทรับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำากับลูกค้าเมื่อบริษัทปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น โดยรายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุด 
    และบ้านพร้อมที่ดิน) รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนอำานาจควบคุมของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามสัญญา 
    หลังหักส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

    จำานวนเงนิทีก่จิการไดร้บัหรือมสีทิธไิดร้บัจากลกูคา้แตย่งัมภีาระท่ีตอ้งปฏบิตัิให้กบัลกูคา้แสดงไวเ้ปน็หนีส้นิท่ีเกดิจากสญัญาในงบแสดง 
    ฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น
  3.1.2 รายได้จากการให้เช่าช่วงของสัญญาดำาเนินงาน รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาในสัญญาเช่า
  3.1.3 รายได้ค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ
  3.1.4 รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้นลง
  3.1.5 ดอกเบ้ียรับ รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะนำามูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 
    มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำามูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  3.1.6 เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
  3.1.7 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
  3.1.8 บริษัทคำานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัย ตามเกณฑ์พื้นที่ และตามเกณฑ์ราคาขาย
  3.1.9 ต้นทุนทางการเงินจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายคำานวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายรวมถึง เงนิสด เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตัว๋แลกเงนิทีถึ่งกำาหนดจา่ยคนืในระยะเวลาไมเ่กิน 
  3 เดือน และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำาระสำาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

  บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับชำาระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบ 
  ด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำาไรขาดทุน

  บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำาหนดให้พิจารณาผลขาดทุน 
  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า

 3.4 เครื่องมือทางการเงิน
  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
  กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำารายการเฉพาะในกรณีที่เป็น 
  สนิทรพัยท์างการเงนิที่ไมไ่ดว้ดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกำาไรหรอืขาดทนุ อย่างไรกต็าม สำาหรบัลกูหนีก้ารคา้ที่ไมม่อีงคป์ระกอบเกีย่วกบั 
  การจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการ 
  รับรู้รายได้

  3.4.1 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า          
    สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนีว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำาไรหรอืขาดทนุ มลูค่ายตุธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
    หรอืราคาทนุตดัจำาหนา่ย การจดัประเภทดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัโมเดลธรุกจิของกลุม่บรษิทัในการจดัการสนิทรพัย ์และลกัษณะของกระแส 
    เงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

    สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร หรือขาดทุน หรือผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย
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  3.4.2 การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน         
    สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมือ่สทิธท่ีิจะไดร้บักระแสเงนิสดของสินทรพัยน์ัน้ได้ส้ินสดุลง หรอืไดม้กีารโอนสทิธ ิ
    ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอน 
    การควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

    กลุ่มบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น 
    หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน 
    ซึ่งมีข้อกำาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำาคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการ 
    หนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

  3.4.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    กลุม่บริษทัใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการคำานวณผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิข้ึนสำาหรบัลกูหนีก้ารค้าและสนิทรพัยท่ี์เกดิจากสญัญา 
    ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิตแต่จะรับรู้ค่า 
    เผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจาก 
    ขอ้มลูผลขาดทนุด้านเครดติจากประสบการณ์ในอดตี ปรบัปรงุดว้ยข้อมลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนีน้ั้นและสภาพแวดลอ้ม 
    ทางด้านเศรษฐกิจ

    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญา 
    ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินท่ีคาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
    ใน 12 เดือน ขา้งหนา้แสดงถงึสดัสว่นของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกิดตลอดอายทุีค่าดว่าจะเกดิจากเหตกุารณ์ปฏบิตัผิดิสญัญา 
    ของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน

  3.4.4 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิ 
    ในงบแสดงฐานะการเงนิ กต็อ่เมือ่กจิการมีสทิธบิงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจำานวนเงนิทีร่บัรูแ้ละกิจการมคีวามตัง้ใจ 
    ที่จะชำาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำาระหนี้สินพร้อมกัน

  นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
  ลกูหนีก้ารคา้แสดงมลูค่าตามจำานวนมลูคา่สทุธท่ีิจะไดร้บั กลุม่บรษิทับนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกิดขึน้ 
  จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

 3.5 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างแสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า 

  ราคาทนุประกอบดว้ย ทีด่นิ คา่พฒันาทีด่นิ คา่กอ่สร้าง คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัโครงการและดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะหยดุบนัทกึ 

  ดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา

 3.6 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือประกอบด้วยอาคารห้องชุดและบ้านพร้อมท่ีดินท่ีสร้างเสร็จในส่วนท่ียังไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซื้อ บริษัทแสดงไว้ในราคาทุน 

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

 3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

 3.8 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาหมายถึงท่ีดินและต้นทุนโครงการท่ีถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุนหัก 

  ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วยค่าท่ีดินและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและต้นทุนโครงการ 

  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา
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 3.9  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า 
   บริษัทตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้-สิทธิการเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการเช่าที่ระบุในสัญญาเช่า จำานวน 30 ปี

 3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา           
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า 
   ของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง  ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบ้ืองต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 
   ของกจิการ และกจิการจะทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนม์ลูคา่คงเหลอื และวธิกีารคดิคา่เสือ่มราคาอยา่งนอ้ยทีส่ดุทกุสิน้รอบบญัช ีคา่เสือ่มราคา 
   คำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

 3.12 ต้นทุนการกู้ยืม

   ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ในการทำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
   หรอืขาย ไดถ้กูนำาไปรวมเปน็ราคาทนุของสนิทรพัย์จนกวา่สนิทรัพยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่ง่ประสงค ์สว่นตน้ทนุการกูย้มือืน่ 
   ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

 3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
   - ที่ดิน แสดงไว้ในราคาทุน
   - อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
   - ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบ้ืองต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 
    ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
   - ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

จำานวนปี

อาคารชุด-สำานักงาน    

ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์     

ยานพาหนะ

40

10

5

5

จำานวนปี

อาคารชุด (สำานักงานและที่อยู่อาศัย) และ ลานจอดรถ

ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

40

5 - 10
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 3.16 สัญญาเช่า
   นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

   ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่า 
   หรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญาน้ันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการ 
   แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

   บริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่า 
   ที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
   ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า

 3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย
   สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจำาหนา่ยสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี ของสนิทรพัยน์ัน้ กลุม่บรษัิทตดัจำาหนา่ย 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมิน 
   การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่าย และวิธีการ 
   ตดัจำาหนา่ยของสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปเีปน็อย่างนอ้ย คา่ตดัจำาหนา่ยรบัรูเ้ปน็ค่าใชจ้า่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทนุคา่ตดัจำาหนา่ย 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

 3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
   บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 
   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
   หากมรีาคาตำา่กวา่ราคาตามบญัช ีถอืวา่สินทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยคา่ ซึง่จะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยคา่ดงักลา่วในงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
   และบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า การด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณ 
   จากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

จำานวนปี

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5

 3.13 ค่าความนิยม
   บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ 
   ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไร 
   หรือขาดทุนทันที

   บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามท่ีมี 

   ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

   บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

   จากการรวมกิจการ และบริษัทจะทำาการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ 

   หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า 

   ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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ผู้เช่า              

สินทรัพย์สิทธิการใช้            
สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
จากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าใดๆ ที่จ่ายชำาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อน
วันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัท เมื่อสิ้นสุดอายุ
สัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ของสนิทรพัย์ คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเชา่ หรอือายกุาร
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตำ่ากว่า ดังต่อไปนี้

จำานวนปี

อาคารชุด-สำานักงาน

เครื่องใช้สำานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ยานพาหนะ

20

5

5

5

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล กลุม่บรษัิทรบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเช่าดว้ยมูลคา่ปจัจบุนัของจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ คดิลดดว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเชา่หรอือตัราดอกเบีย้เงินกูย้มืสว่นเพ่ิมของกลุม่บรษิทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเชา่เริม่มผีล มลูคา่ตามบญัชขีองหนี้
สนิตามสัญญาเชา่จะเพิม่ขึน้โดยสะทอ้นดอกเบีย้จากหนีส้นิตามสญัญาเชา่และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชำาระตามสญัญาเชา่ทีจ่า่ยชำาระแลว้ 
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า

จำานวนเงนิทีต้่องจา่ยตามสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่ 12 เดอืนหรอืนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอืสญัญาเชา่ ซึง่สนิทรพัย์
อ้างอิงมีมูลค่าตำ่าจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สญัญาเชา่ยานพาหนะทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเปน็สญัญาเชา่การเงนิจะบันทึก
เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด
จะตำ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน
ของกำาไรหรอืขาดทนุในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตลอดอายขุองสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ี่ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิจะคิดคา่เส่ือมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า 
ดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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 3.18 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
   รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
   3.18.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน
      กลุม่บรษิทับันทกึภาษเีงนิไดน้ติิบคุคลทีต่อ้งจา่ยในแตล่ะงวดเปน็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในงวดนัน้ และคำานวณภาษเีงนิไดต้ามทีก่ำาหนดไว้ใน 
      ประมวลรัษฎากร
   3.18.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
รอตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดททุางภาษทีียั่งไมไ่ดใ้ชใ้นจำานวนเทา่ทีม่คีวามเปน็ไปได้คอ่นขา้งแน ่
ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษ ี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 
การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัท ควบคุม ไม่ว่าจะเป็น 
   โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัท 
   ร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการ 
   หรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัท

สัญญาเช่าช่วง

ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภท 
โดยอา้งองิถงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชอ้นัเกดิจากสญัญาเชา่หลกัแทนทีจ่ะอา้งอิงถึงสนิทรพัยอ์า้งอิง  หากสญัญาเชา่หลกัเปน็สญัญาเชา่ระยะสัน้ 
ที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสำาหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภทดังนี้

- สำาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน กลุ่มบริษัทจะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิ 

 การใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรือ

- สำาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก 

 ณ วันที่สัญญาเช่าช่วงเริ่มมีผล แต่จะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป

ผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทจะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ในการจดัประเภทสญัญาเชา่ กลุม่บรษิทัจะทำาการประเมนิวา่สัญญาเชา่นัน้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยอ์า้งองิ
ที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ และจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน หากสัญญาเช่านั้นไม่ได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำานึงถึงข้อบ่งชี้อื่น เช่น อายุสัญญา
เช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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 3.20 กำาไรต่อหุ้น            
   กำาไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของ 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 3.21 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน         

   3.21.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

บรษิทัจดัให้มกีองทนุสำารองเลีย้งชพี ซึง่เปน็ลกัษณะของแผนการจา่ยสมทบตามท่ีได้กำาหนดการจา่ยสมทบไวแ้ลว้ สนิทรพัยข์องกอง
ทนุสำารองเลีย้งชพี ไดแ้ยกออกไปจากสนิทรพัยข์องบรษิทั และไดร้บัการบรหิารโดยผูจั้ดการกองทุนภายนอก กองทุนสำารองเลีย้งชพี 
ดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

   3.21.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงาน หลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า
ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคตที่บริษัท กำาหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำาปีได้รวม
ถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
เหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนอัตราส่วน
ลดทีเ่หมาะสมซึง่สะทอ้นถงึอตัราดอกเบีย้ทีค่วรนำามาใชใ้นการคำานวณมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสดจา่ยในอนาคตท่ีคาดว่า
จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล 
ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผล
ประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ท้ังจำานวนในกำาไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการ หรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการ
รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 3.19 ประมาณการหนี้สิน
   บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 
   อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
   เพื่อจ่ายชำาระ ภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายชำาระไปตาม 
   ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวน 
   ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
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4.	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ	
 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2.6 กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่าง 
 งวดปัจจุบัน โดยกิจการได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวและไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่ 
 แสดงเปรียบเทียบ แต่อย่างไรก็ตาม การนำามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อกำาไรสะสมต้นงวด

 จำานวนเงนิของรายการปรบัปรุงทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี

 เนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

285,957,874.04
-

194,162,892.90
-

-
24,591,595.29 

  159,757,363.07 
  -   

  194,162,892.90 
  -   

  -   
  22,394,241.05 

(31,305,608.61)
  194,162,892.90 
(194,162,892.90)

31,305,608.61 

  24,591,595.29 
(24,591,595.29)

(28,356,092.85)
  194,162,892.90 
(194,162,892.90)

94,950,846.32 

  88,988,994.52 
(22,394,241.05)

  

254,652,265.43 
  194,162,892.90 

  -   
  31,305,608.61 

  24,591,595.29 
  -   

  

  131,401,270.22 
  194,162,892.90 

  -   
  94,950,846.32 

  88,988,994.52 
  -   

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2563

1 มกราคม 2563

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16
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5.	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ	
 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารจำาเปน็ตอ้งใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งท่ีมีความไมแ่นน่อน 
 เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 
 งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 5.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

  ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ 

  ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

  อายขุองหนีท่ี้คงคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุม่ลกูคา้ทีมี่ความเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั เปน็ตน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูผลขาดทนุ 

  ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้น 

  จริงในอนาคต

 5.2 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

  กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าค้างนานโดยประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งคำานวณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหัก 

  ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการขาย การคำานวณดงักลา่วตอ้งอาศยัการคาดการณข์องผูบ้รหิารโดยพจิารณาจากขอ้มลูในอดตี ประสบการณข์องผูบ้ริหาร 

  ในธุรกิจและแนวโน้มของตลาดในอนาคต

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

กลุม่บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่สำาหรบัสญัญาเชา่ท่ีเคยจดัประเภทเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิงานดว้ยมูลคา่ปัจจบุนัของเงนิ

จ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินตาม

สัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

การกระทบยอดระหว่างหนี้สินตามสัญญาเช่า  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  และภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ซึ่งเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 แสดงได้ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: ภาระผูกพันจากการต่ออายุของสัญญาเช่า
หัก:  ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี
 - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

  -   
  -   
  -   

  -   

  7,214,344.53 
  17,377,250.76 
  24,591,595.29 

11,100,000.00 
  77,700,000.00 
(22,205,246.53)

  66,594,753.47 

  6,594,639.04 
  15,799,602.01 
  88,988,994.52 

งบการเงินรวม
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
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 5.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้ 

  งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 

  หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวข้อง 

  กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 5.4 การประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์       

  ในการคำานวณตน้ทนุขายบา้นพรอ้มทีด่นิและอาคารชดุ กลุม่บรษิทัตอ้งประมาณตน้ทนุทัง้หมดทีจ่ะใชใ้นการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

  ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้างต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืม 

  เพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้งโครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท้ังนีฝ้า่ยบรหิารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักลา่วข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบ 

  ธรุกจิโดยจะมกีารทบทวนการประมาณการดงักลา่วเปน็ระยะๆ หรอืเมือ่ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากประมาณการตน้ทนุอยา่งมสีาระสำาคญั

 5.5 สำารองการรับประกันบ้านและอาคารชุด 

  ในการประมาณสำารองการรบัประกนับา้นและอาคารชดุ ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมบ้าน 

  และอาคารชุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยคำานึงถึงประสบการณ์ในการซ่อมแซมบ้านและอาคารชุดให้แก่ลูกค้าในอดีต

 5.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆ ในการประมาณการ 

  เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

6.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย

  
20,507,006.72 

  20,507,006.72 

  88,219,203.00 
  13,002,239.70 

  61,248.51 
  8,204,932.08 

  45,452,313.66 
  7,491,420.84 
  9,726,995.93 

  172,158,353.72 

  192,665,360.44 

 
 19,804,597.45 
  19,804,597.45 

  60,086,250.00 
  11,074,293.56 

  49,193.91 
  9,581,214.09 

  27,546,439.18 
  -   

  18,793,147.41 
  127,130,538.15 

  146,935,135.60 

	 6.1	ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ดูหมายเหตุข้อ	9.1)
  ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
	 6.2	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
  เงินมัดจำาค่าสินค้า
  เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
  รายได้ค้างรับ
  เงินทดรองจ่าย
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  สิทธิการเช่าที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 14)
  อื่นๆ
   ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
	 	 	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

  
3,623,698.72 

  3,623,698.72 

  88,219,203.00 
  29,421,068.09 

  103,647,511.31 
  29,760,916.46 
  46,417,497.43 
  7,491,420.84 

  17,583,247.01 
  322,540,864.14 

		326,164,562.86	

   14,140,573.21 
  14,140,573.21  

    96,041,370.00 
  14,290,620.43 

  129,398,078.89 
  42,283,594.61 
  30,966,121.69 

  -   
  29,916,323.28 

  342,896,108.90 

  357,036,682.11	

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562
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 7.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

 7.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำานวน 18 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำานวน 12 โครงการ) 

 และจำานวน 26 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำานวน 17 โครงการ)

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วนจำานวน 6,971.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 

 5,800.75 ล้านบาท) และจำานวน 7,015.21 ล้านบาท  (เฉพาะกิจการ จำานวน 5,567.64  ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็น 

 หลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

- ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ไดม้กีารบนัทกึดอกเบีย้เขา้เปน็ต้นทนุโครงการจำานวน 215.46 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 206.85 ลา้นบาท) 

 และจำานวน 220.17 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 209.53 ล้านบาท) ตามลำาดับ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) 

 เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.2

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำานวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง 

 ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.2

7.	ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง	และที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

ที่ดิน   
ค่าก่อสร้างและออกแบบ  
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย 

	 รวม

ที่ดิน   
ค่าก่อสร้างและออกแบบ  
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย 

	 รวม

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

 ที่ดินและต้นทุนโครงการ
	 	 รอการพัฒนา	-	สุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

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

  82,481,534.34 
  199,017,748.92 

		7,817,346,909.33	

  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 

  4,844,342,852.22 
  1,500,931,568.59 

  68,689,114.90 
  264,595,571.24 

		6,678,559,106.95	

  1,234,364,074.08 
86,577,402.35 

366,239.83 
  11,861,287.93 

  1,333,169,004.19 

(391,833,602.41)

  941,335,401.78	

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

  91,392,574.56 
  291,066,474.35 

  9,614,331,892.93	

  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	

5,865,308,822.82 
  1,819,651,302.15 

65,724,680.33 
324,262,837.65

8,074,947,642.95

  1,283,809,306.04 
  97,920,877.09 
  1,713,096.33 

  12,825,816.10 

  1,396,269,095.56 

(391,833,602.41)

  1,004,435,493.15 
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน จำานวน 631.18 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 602.48 ล้านบาท) 

 และจำานวน 291.35 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 275.48 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพ่ือเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) 

 เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.1

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา จำานวน 294.37 ล้านบาท เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่าง 

 ก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.1

- ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 1,240.16 ล้านบาท และจำานวน 349.48 ล้านบาท ตามลำาดับไปเป็น 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

- ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สนิค้าสำาเร็จรปูคงเหลอื จำานวน 541.54 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 479.35 ลา้นบาท) และ1,008.13 ลา้นบาท 

 (เฉพาะกิจการ 955.40 ล้านบาท) ตามลำาดับ ได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์

- ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื จำานวน 1,595.36 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 1,388.65 ลา้นบาท) และ 652.05 ลา้นบาท 

 (เฉพาะกิจการ 598.81 ล้านบาท) บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

8.	สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

อาคารชุดพักอาศัย
ทาวน์โฮม 

	 รวมสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือสุทธิ

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562

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

				9,089,959,656.01	

   7,996,012,463.74 
  843,068,620.49  

				8,839,081,084.23	

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

  		9,429,682,923.41	

  7,996,012,463.74 
  1,094,746,197.36 

		9,090,758,661.10	
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9.	รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท พรสันติ จำากัด

2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้
 มาเนจเมนท์ จำากัด

3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค
 มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

- บริษัทเช่าอาคารสำานักงานของบริษัทย่อย
 (แสดงเป็น สินทรัพย์สิทธิการใช้และ
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า)
- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
 (แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะส้ันกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน) 

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

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

A

A

A

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.93-3.08 ต่อปี

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด 

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซ่ึงเป็นไป
ตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.99-1.94 ต่อปี 

ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.99-1.94 ต่อปี

ลักษณะ
ความ

สัมพันธ์
ลักษณะรายการ นโยบายราคากิจการ

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
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ลักษณะ
ความ

สัมพันธ์
ลักษณะรายการ นโยบายราคากิจการ

4. บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจ
 เพื่อสังคม จำากัด

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

A ราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเมื่อทวงถาม
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - ต่อปี 

เงินสนับสนุนเพื่อนำาไปใช้ดำาเนินการ
เพื่อสังคม เป็นไปตามความจำาเป็น
ที่ต้องการใช้จริง

A = เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
B = เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
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5. บรษัิท ลมุพิน ีวสิดอม แอนด์
 โซลูชั่น จำากัด

7. บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 
 จำากัด

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย
 แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด

8. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์
 จำากัด

- บริษัทได้รับบริการให้คำาปรึกษาและบริหารจัดการ
 เพ่ือพัฒนาโครงการ
 (แสดงเป็นรายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์)

- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
 (แสดงเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

- บริษัทได้รับบริการ รักษาความปลอดภัย
 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทร่วม
 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)
- บริษัทให้บริการการบริหารงานก่อสร้าง
 และงานส่วนกลาง
 (แสดงเป็น รายได้อื่น)  
- บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วม
 (แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง)

A

B

A

B

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด  

ราคาตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด

ราคาตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามราคาตลาด  

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี



 9.1 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 9.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 9.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้

  1,777,570.00 
  11,113,393.00 
  2,978,809.00 
  1,013,536.00 
  3,573,698.71 

  50,000.01 

  20,507,006.72 

  656,000,000.00 
  64,000,000.00 
  5,000,000.00  

    725,000,000.00 

-   

  		-

  -   
  8,617,081.42 
  1,374,387.00 
  1,055,063.82 
  7,009,982.87 
  1,748,082.34 

  19,804,597.45	

  185,000,000.00 
  70,750,000.00 
  54,000,000.00  

    309,750,000.00 

   63,265,015.80    

  				63,265,015.80	

บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 รวม

บริษัท พรสันติ จำากัด   
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด   
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 รวม

บริษัท พรสันติ จำากัด

 รวม

  -   
  -   
  -   
  -   

  3,573,698.71 
  50,000.01 

		3,623,698.72	

  -   
  64,000,000.00 
  5,000,000.00  

    69,000,000.00 

  -     

				-

  -   
  -   
  -   
  -   

  7,009,982.87 
  1,748,082.34 

		8,758,065.21	

   -   
  70,750,000.00 
  54,000,000.00  

   124,750,000.00 

   -     

			-

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2562

2562
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บริษัทร่วม
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 รวม

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

บริษัทร่วม
บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 รวม

 9.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

25.00
49.99 

25.00
49.99 

    
11,103,299.15 
49,409,966.47 

60,513,265.62 

  
99.99 

  99.99 

  99.99 

 99.95 

  
  25.00 
  49.99 

    
(7,845,733.30)

  38,529.35  

(7,807,203.95)

473,037,237.15
9,998,800.00

73,559,985.00

999,500.00 

  25,000,000.00 
  49,999,900.00 

632,595,422.15

      
18,949,032.45 
49,371,437.12  

68,320,469.57	

 
 99.99 
  99.99 

  63.00 

  99.95 

 
  25.00 
  49.99 

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

(6,340,865.43)

  
473,037,237.15 

9,998,800.00 

39,400,000.00 

999,500.00 

  
  25,000,000.00 
  49,999,900.00 

598,435,437.15

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ร้อยละของการถือหุ้น  ราคาวิธีส่วนได้เสีย

ร้อยละของการถือหุ้น

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)

ราคาทุน

2563

2563

2563 2563

2563

2562

2562

2562 2562

2562
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บริษัทย่อย	

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทซื้อหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 12.50 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 26 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 38.50 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 62

เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 บรษัิทซือ้หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 9 บาท ของบรษิทั ลมุพนิ ีโปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรว์สิ จำากดั จากผู้ถือหุ้น 

รายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 38.50 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 39.40 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 63

เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2563 บรษัิทซือ้หุน้สามญั 3.7 ลา้นหุน้ มูลคา่หุ้นละ 5.30, 9.30, 12.80 บาท ของบรษัิท ลมุพนิ ีโปรเจค มาเนจเมนท์ เซอรว์สิ จำากดั 

จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 39.40 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 73.56 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 100 

มีผลทำาให้มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จำานวน 11.24 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัทขายหุ้นสามัญ 3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ให้ผู้ถือหุ้น 

รายย่อยอื่นทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำาการลงทุนในบริษัท รักษาความปลอดภัย 

แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นเงินลงทุน 999,700 บาท โดยบริษัทดังกล่าวดำาเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจ

บริษัทร่วม	

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริษัท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 

1 ล้านบาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทร่วมได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 99 ล้านบาท จากเดิม 

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและผู้ร่วมลงทุนได้มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มตามสัดส่วน

การร่วมลงทุน เป็นจำานวน 24.75 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัทได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 

1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 49.99 ของทนุทีจ่ดทะเบยีน วตัถปุระสงค์

เพื่อพัฒนา ให้เช่า และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัทร่วมได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 99 ล้านบาท 

จากเดิมทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและผู้ร่วมลงทุนได้มีการเพิ่มทุนตามสัดส่วนเดิม โดยบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มตาม

สัดส่วนการร่วมลงทุน เป็นจำานวน 49.50 ล้านบาท
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-
-
-
-
-

 14,064,196.45   

        14,064,196.45 

-
-
-
-
-
 -   

  						-

  120,000.00 
  2,514,854.40 
  838,436.27 
  866,018.72 
  120,000.00 

  14,064,196.45 

  								18,523,505.84	

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

  -   
  120,000.00 

            5,064,134.21 

 9.5 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 9.7 หนี้สินตามสัญญาเช่า

 9.8 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 9.6 เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  -   
  14,434,253.38 

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

  -   
  -   

					18,445,317.94	

-

-

  228,800,000.00 
  35,000,000.00 

							263,800,000.00	

  2,932.00 
  2,997,372.61 

  -   
  1,960,103.84 

  -   
  454,536.00 
  243,360.00 

					5,658,304.45	

   64,132,012.22   

        64,132,012.22 

  333,000,000.00 
  38,000,000.00  

       371,000,000.00 

บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

 รวม

บริษัท พรสันติ จำากัด

 รวม

 9.8.1 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
   บริษัท พรสันติ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
   บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
   บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
   บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

    รวม

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 รวม

  -   
  -   
  -   
  -   
  -
-
-
-

-

-

-
-

-

  -   
  -   
  -   
  -   
  -
- 

    243,360.00 

    243,360.00 

    -   

  				-

  -   
  -   

  				-

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562
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  -   
  -   

  3,436,284.16 
  1,698,082.33    

          5,134,366.49 

  -   
  -   
 -
  -
-    

  -   
-
-    

-

  -   
-
-    

-

  -   
-
-
-
-    

-

-
-
-
 -   

  						-

-
-
-
-
 -   

  						-

-
-
 -   

  						-

-
-
 -   

  						-

-
-
-
-
 -   

  						-

    11,402,139.18 
  -   

  3,436,284.16 
  1,698,082.33  

            16,536,505.67 

      37,577,680.77 
  71,123,367.10 
  6,066,723.62 

  19,532,000.00 
  294,000.00   

           134,593,771.49 

       10,724,248.52 
  69,524.00 

  5,507,398.96   

  										16,301,171.48	

         1,288,446.71 
  810,070.00 
  36,074.76   

             2,134,591.47 

           4,440,000.00 
  3,628,327.29 

  24,000.00 
  9,304,916.50 
  130,800.00   

  										17,528,043.79	

    26,745,988.26 
  69,920.01 

  2,780,479.53 
  50,000.01 

  										29,646,387.81	

    16,184,240.01 
  123,997,626.01 

  5,397,182.15 
  25,179,116.55 

  -   

  									170,758,164.72	

     7,539,889.63 
  -   

  5,463,072.07 

            13,002,961.70 

       2,865,612.15 
  -   
  -   

  											2,865,612.15	

  4,440,000.00 
  3,692,766.50 

  -   
  14,968,001.28 

  -   

  -   23,100,767.78	

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

    รวม

 9.8.3 รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
   บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 
   บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
   บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำากัด

    รวม

 9.8.4 รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
   บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

    รวม

 9.8.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย
   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
   บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

    รวม

 9.8.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   บริษัท พรสันติ จำากัด 
   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
   บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
   บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 
   บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำากัด

    รวม

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562
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10.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนระยะยาวอื่น แสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้มีการขายกองทุนรวมตราสารแห่งทุน - แอล เอช ทั้งจำานวน และได้จัดประเภทเงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์ 
จำานวน 2 ลา้นบาท ไปเปน็สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ เนือ่งจากเงินลงทนุดงักลา่วเปน็การลงทนุเพือ่การกศุล โดยสถาบนัไทยพฒันจ์ะนำาผลตอบแทน
จากเงินลงทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อการกุศล และจะจ่ายคืนเงินต้น จำานวน 2 ล้านบาท ภายใน 5 ปี หลังจากวันที่ลงทุนในปี 2562

11.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

  19,680,800.00 

  2,000,000.00 

		21,680,800.00	

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน - แอล เอช   

เงินลงทุนสถาบันไทยพัฒน์   

  20,000,000.00 

  2,000,000.00 

  22,000,000.00 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน   
 ณ วันที่ 1 มกราคม  2562
 ซื้อ
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม   
 ณ วันที่ 1 มกราคม  2562
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเส่ือมราคา สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ค่าเส่ือมราคา สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 1,735,367,386.73 
  -   

(991,010.15)
  349,475,279.44 

  2,083,851,656.02 
(17,700,500.00)

1,240,158,171.99 
  3,306,309,328.01

 158,770,998.12 
37,263,380.76 

(10,895.95)
  -   

  196,023,482.93 
46,825,566.12 
(1,629,316.34)

  241,219,732.71 

  3,065,089,595.30 
  1,887,828,173.09 

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

(2,474,050.00)
  63,045,969.14 
(2,233,636.08)

  -   
  60,812,333.06

17,116,865.07 
5,679,000.34 

(7,808.20)
(367.08)

  22,787,690.13 
5,631,826.77 

(2,192,527.63)
  26,226,989.27 

  34,585,343.79 
  40,258,279.01 

  1,800,769,566.94 
  132,527.59 

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

  2,146,897,625.16 
(19,934,136.08)

  1,240,158,171.99 
  3,367,121,661.07 

    175,887,863.19 
42,942,381.10 

(18,704.15)
(367.08)

  218,811,173.06 
  52,457,392.89 
(3,821,843.97)

  267,446,721.98 

  3,099,674,939.09 
  1,928,086,452.10 

 52,457,392.89 

  42,942,381.10

งบการเงินรวม (บาท)

อาคารชุด รวม
ค่าตกแต่งอาคาร 
และเฟอร์นิเจอร์
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ราคาทุน   
 ณ วันที่ 1 มกราคม  2562
 ซื้อ
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม   
 ณ วันที่ 1 มกราคม  2562
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเส่ือมราคา สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ค่าเส่ือมราคา สำาหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

1,800,261,351.25 
  -   

(991,010.15)
349,475,279.44 

  2,148,745,620.54 
(17,700,500.00)

  1,240,158,171.99 
  3,371,203,292.53 

   168,373,973.56 
  38,833,359.55 

(10,895.95)
  -   

207,196,437.16 
  48,395,544.79 
(1,629,316.34)

  253,962,665.61

  3,117,240,626.92 
  1,941,549,183.38 

 76,177,762.20 
157,977.59 
(14,688.66)

(2,474,050.00)
  73,847,001.13 
(2,233,636.08)

  -   
  71,613,365.05 

  23,041,973.46 
  6,752,290.21 

(7,808.20)
(367.08)

29,786,088.39 
  6,706,771.20 
(2,192,527.63)

  34,300,331.96 

  37,313,033.09 
  44,060,912.74 

  1,876,439,113.45 
157,977.59 

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

  2,222,592,621.67 
(19,934,136.08)

  1,240,158,171.99 
  3,442,816,657.58 

      191,415,947.02 
  45,585,649.76 

(18,704.15)
(367.08)

236,982,525.55 
  55,102,315.99 
(3,821,843.97)

  288,262,997.57 

  3,154,553,660.01 
  1,985,610,096.12 

  55,102,315.99 
  45,585,649.76 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

อาคารชุด รวม
ค่าตกแต่งอาคาร 
และเฟอร์นิเจอร์

ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 1,240.16 ล้านบาท และจำานวน 349.48 ล้านบาท ตามลำาดับ 

มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 775.75 ล้านบาท เป็นอาคารชุดพักอาศัยท่ีติดภาระผูกพันตามสัญญาขาย 

ทรัพย์สิน ที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 634.41 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 626.92 ล้านบาท) 

และจำานวน 396.99 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 389.15 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่คิดเป็นมูลค่าต้นทุน

เป็นจำานวน 5.80 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 5.80 ล้านบาท) และจำานวน 6.88 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 6.88 ล้านบาท) ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี จำานวน 3,099.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,154.55 

ล้านบาท) และจำานวน 1,928.09 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 1,985.61 ล้านบาท) ตามลำาดับ มีราคายุติธรรม จำานวน 4,977.33 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ จำานวน 5,206.23 ล้านบาท) และจำานวน 3,048.98 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,251.24 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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12.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วย

อาคารชุด เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำามาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 โอนจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1)
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำามาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 โอนจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  274,492,866.38 
  -   
  -   
  -   

  274,492,866.38 

  -   
  274,492,866.38 

  -   
  -   
  -   
  -   

  274,492,866.38 

  76,561,282.97 
6,191,661.74 

  -   
  -   

  82,752,944.71 

  -   
  82,752,944.71 

6,191,661.95 
  -   
  -   

88,944,606.66 

  54,265,844.99 
  3,551,988.00 

(10,814,434.73)
  -   

  47,003,398.26 

(1,485,900.00)
  45,517,498.26 

  753,884.00 
(34,185.60)

  1,485,900.00 
  1,540,800.00 

  49,263,896.66 

  46,724,467.99 
3,493,690.89 

(10,808,198.89)
  -   

  39,409,959.99 

(1,115,035.64)
  38,294,924.35 

2,883,429.28 
(34,184.60)

1,262,813.67 
42,406,982.70 

 
 44,533,919.75 
  32,798,740.44 

(155,000.00)
  2,474,858.50 

  79,652,518.69 

  -   
  79,652,518.69 
  12,298,059.13 

  -   
  -   

  31,028,384.52 
  122,978,962.34 

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

  367.08 
  34,584,517.77 

  -   
  34,584,517.77 

8,051,640.27 
  -   
  -   

42,636,158.04 

งบการเงินรวม (บาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

185,548,259.72 
191,739,921.67 

6,856,913.96 
7,593,438.27 

80,342,804.30 
45,068,000.92 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่องใช้

เครื่องใช้
สำานักงาน

รวมงานระหว่าง
ตกแต่ง

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

807,789.87 
  21,967,124.04 

(2,209,720.56)
  19,757,403.48 
  3,267,127.99 
(1,731,947.46)

  -   
  28,000.00 

  21,320,584.01 

  19,880,513.19 
1,974,801.90 

(6,956,948.70)
  -   

  14,898,366.39 

(1,229,951.91)
  13,668,414.48 

1,568,220.33 
(1,395,901.38)

  -   
13,840,733.43 

  -   
  1,663,789.87 

  -   
(807,789.87)
  856,000.00 

  -   
  856,000.00 

  39,005,361.30 
  -   
  -   

(32,597,184.52)
  7,264,176.78 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

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

  -   
  53,056,058.68 

(47,673,500.00)
  5,382,558.68 

  -   
(3,917,650.00)
  6,570,600.00 

  -   
  8,035,508.68 

  17,995,441.12 
9,719,192.12 

(5,215,218.74)
  -   

  22,499,414.50 

(17,718,524.40)
  4,780,890.10 

302,099.35 
(3,917,649.00)
  6,570,598.00 
7,735,938.45 

 
 9,763,989.02 
  1,520,810.64 

  -   
  -   

  11,284,799.66 

  -   
11,284,799.66 
  1,474,508.44 

  -   
  -   
  -   

  12,759,308.10 

  7,272,046.59 
937,641.72 

  -   
  -   

  8,209,688.31 

  -   
  8,209,688.31 
1,073,552.96 

  -   
  -   

9,283,241.27 

  
456,556,046.04 
  56,016,836.52 
(26,734,975.35)
  2,474,858.50 

  488,312,765.71 

(51,369,120.56)
  436,943,645.15 
  56,798,940.86 
(5,683,783.06)
8,056,500.00 

  -   
  496,115,302.95 

  198,581,261.22 
  26,908,573.70 
(23,135,310.33)

  367.08 
  202,354,891.67 

(20,063,511.95)
  182,291,379.72 
  20,070,604.14 
(5,347,734.98)
7,833,411.67 

204,847,660.55 

7,479,850.58 
7,068,757.65

299,570.23 
30,556,644.18 

 7,264,176.78 
  856,000.00 

3,476,066.83 
3,075,111.35 

291,267,642.40 
285,957,874.04 
  20,070,604.14 
26,908,573.70 
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ราคาทุน     
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562    
 ซื้อเพิ่ม    
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    
 อื่นๆ     
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำามาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ    
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
 ซื้อเพิ่ม    
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย    
 โอนจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1)    
 อื่นๆ     
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    
ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562    
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     
 อื่นๆ     
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำามาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ    
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี    
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย     
 โอนจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1)    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563     

อาคารชุด เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ 

  95,522,487.56 
  -   
  -   
  -   

  95,522,487.56 

  -   
  95,522,487.56 

  -   
  -   
  -   
  -   

  95,522,487.56 

  15,974,064.12 
  2,046,965.00 

  -   
  -   

  18,021,029.12 

  -   
  18,021,029.12 
  2,046,965.20 

  -   
  -   

  20,067,994.32 

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

  -   
  26,859,342.75 

  -   
  26,859,342.75 

  665,239.00 
(34,185.60)

  -   
  1,540,800.00 

  29,031,196.15 

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

  -   
  20,623,613.06 

  -   
  20,623,613.06 
  2,234,418.19 

(34,184.60)
  -   

  22,823,846.65 

  31,690,901.33 
  32,773,290.44 

  -   
2,474,858.50 

  66,939,050.27 

  -   
  66,939,050.27 
  12,237,559.13 

  -   
  -   

  31,028,384.52 
  110,204,993.92 

  22,750,084.82 
  3,346,653.80 

  -   
367.08 

  26,097,105.70 

  -   
  26,097,105.70 
  6,814,985.62 

  -   
  -   

  32,912,091.32 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดินและอาคาร จำานวน 81.42 ล้านบาท และ จำานวน 77.77 ล้านบาท บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็น
หลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน 78.72 

ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 48.68 ล้านบาท) และ จำานวน 57.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 30.98 ล้านบาท) ตามลำาดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 75,454,493.24 
  77,501,458.44 

  6,207,349.50 
  6,235,729.69 

 77,292,902.60 
  40,841,944.57 
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ยานพาหนะเครื่องใช้
สำานักงาน

รวมงานระหว่าง
ตกแต่ง

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

  14,302,998.50 

(1,252,970.25)
  13,050,028.25 

  796,267.99 
(1,101,162.47)

  -   
  28,000.00 

  12,773,133.77 

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

  -   
  8,404,370.67 

(718,811.36)
  7,685,559.31 
  921,179.48 
(825,083.12)

  -   
  7,781,655.67 

  -   
  1,663,789.87 

  -   
(807,789.87)
  856,000.00 

  -   
  856,000.00 

  39,005,361.30 
  -   
  -   

(32,597,184.52)
  7,264,176.78 

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

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

  -   
  50,254,058.68 

(44,871,500.00)
  5,382,558.68 

  -   
(3,917,650.00)
6,570,600.00 

  -   
  8,035,508.68 

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

  -   
  21,830,456.14 

(17,049,566.04)
  4,780,890.10 
  302,099.35 

(3,917,649.00)
6,570,598.00 

  7,735,938.45 

  217,728,131.71 
  52,984,603.37 
(18,453,655.82)
  2,474,858.50 

  254,733,937.76 

(46,124,470.25)
208,609,467.51 
  52,704,427.42 
(5,052,998.07)
6,570,600.00 

- 
  262,831,496.86 

  91,878,579.72 
18,338,470.31 

(15,240,842.42)
367.08 

  94,976,574.69 

(17,768,377.40)
77,208,197.29 

  12,319,647.84 
(4,776,916.72)
6,570,598.00 

  91,321,526.41 

  4,991,478.10 
  5,898,627.83 

 299,570.23 
  28,423,602.54 

  7,264,176.78 
  856,000.00 

171,509,970.45 
  159,757,363.07 
  12,319,647.84 
  18,338,470.31 
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รวม

13.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		 	 	 	
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าตัดจำาหน่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าตัดจำาหน่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
 ซื้อเพิ่ม
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ซื้อเพิ่ม
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  73,839,424.28 
  394,765.20 
  160,050.00 

  74,394,239.48 
  98,868.00 
  13,440.00 

  74,506,547.48 

 60,086,152.81 
  6,505,989.30 
66,592,142.11 
  3,291,058.71 
69,883,200.82

 60,086,152.81 
  6,505,989.30 
66,592,142.11 
  3,291,058.71 
69,883,200.82

  4,623,346.66 
  7,802,097.37 

  
64,920,376.82 
  314,865.20 
  160,050.00   

65,395,292.02 
  98,868.00 

  -   
65,494,160.02 

  
53,127,101.93 
  5,741,194.09 
58,868,296.02 
  2,589,165.53 
61,457,461.55 

  4,036,698.47 
  6,526,996.00 

  3,595,593.54 
  271,865.00 
(160,050.00)

  3,707,408.54 
  599,200.00 
(13,440.00)

  4,293,168.54 

-
-
-
-
-

  4,293,168.54 
  3,707,408.54 

  2,053,030.12 
  271,865.00 
(160,050.00)

  2,164,845.12 
  599,200.00 

  -   
  2,764,045.12 

-
-
-
-
-

 
   2,764,045.12 
  2,164,845.12 

  77,435,017.82 
  666,630.20 

  -   
  78,101,648.02 

  698,068.00 
  -   

  78,799,716.02 

   3,291,058.71 

  6,505,989.30 

  8,916,515.20 
  11,509,505.91 

  66,973,406.94 
  586,730.20 

  -   
  67,560,137.14 

  698,068.00 
  -   

  68,258,205.14 

  
53,127,101.93 
  5,741,194.09 

  58,868,296.02 
  2,589,165.53 

  61,457,461.55 

  2,589,165.53 

  5,741,194.09 

  
  6,800,743.59 
  8,691,841.12 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์รวมงานระหว่าง

พัฒนาโปรแกรม
งานระหว่าง

พัฒนาโปรแกรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุน 
จำานวน 60.11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 54.46 ล้านบาท) และจำานวน 57.28 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 51.83 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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14.	สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	สิทธิการเช่า	 	 	 	
  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

  มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า ในงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

  แสดงได้ดังนี้

  201,654,313.74 

(7,491,420.84)

  194,162,892.90 

    209,125,266.22 

(7,470,952.48)

  201,654,313.74 

7,491,420.84 

194,162,892.90 

201,654,313.74 

(7,491,420.84)

194,162,892.90 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	สิทธิการเช่า

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่าในระหว่างปี

 สุทธิ      

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 7.49 ล้านบาท 

      

สิทธิการเช่า

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสิทธิการเช่าในระหว่างปี

 สุทธิ      

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 7.47 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2562      

 สิทธิการเช่าที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี     

 สิทธิการเช่า      

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2562 จัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า 

ค่าตัดจำาหน่าย       

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ในปี 2558 บริษัททำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี 
นับจากวันที่การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดินให้กับ 
บริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยบริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าได้อีกสองคราวๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งความประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าให้ผู้ให้เช่า 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีท่ี 25 และปีที่ 55 รวมทั้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ในปีท่ี 28 และปีท่ี 58 ซึ่งท้ัง 2 ฝ่าย 
ต้องจ้างผู้ประเมินอิสระฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่เช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าที่เหมาะสม โดยบริษัท 
ได้ชำาระค่าเช่าทั้งจำานวนในวันทำาสัญญาเช่าแล้ว โดยบริษัทถือเป็นเงินมัดจำาค่าสิทธิการเช่าท้ังจำานวน ท้ังน้ีเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงและไม่มีการต่อ 
อายุสัญญาเช่าข้างต้น กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใดๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัทได้ทำาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่บริษัททำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเสร็จ พร้อมให้เช่าช่วง

โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินส่วนเพ่ิมตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าท่ีทำากับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ กำาหนดให้จ่ายเงิน 50% 

ของส่วนต่างราคาขายที่ทำาสัญญากับลูกค้า เทียบกับราคาที่นำาเสนอให้สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

15.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	/	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

  จำานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

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

(1,282,069.21)

265,791,463.93 

 
 (63,840.00)

(4,690,717.20)

 
 189,735,347.16 

(238,880.64)

(32,389,497.36)

  157,106,969.16 

 
(394,980.87)

2,560,209.00 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
 ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
  ระยะยาวอื่น

 กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชน์พนักงานที่กำาหนดไว้

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

(5,048,489.55)

320,615,995.03 

 
 (63,840.00)

(9,259,249.60)

 
 255,303,333.57 

(283,977.13)

(37,617,850.36)

		217,401,506.08

 
(394,980.87)

4,617,690.80 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

1,305,242,907.96 
20%

261,048,581.59 
(1,742,160.87)

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

  -   
  -   

6,485,043.21 

265,791,463.93 
20.36%

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

  110,348,837.14 

668,302,756.84 
20%

133,660,551.37 
(238,880.64)

(3,860,822.05)
(692,912.72)

25,512,649.66 
2,726,383.54 

  -   
  -   

23,685,298.43 

157,106,969.16 
23.51%

  29,898,391.66 
  78,366,720.48 
  26,466,682.06 
  4,544,386.35 
  838,104.95 

  140,114,285.50 

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  
กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน 
ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ :   
 รายจ่ายอื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี 
 รายได้อื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี 
 รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม  
 รายจ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้  
 ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอตัดจากส่วนแบ่งกำาไร 
  จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 อื่นๆ
  รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไร
	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 ตามเกณฑ์ภาษี   
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ 
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่า

1,580,678,671.65 
20%

316,028,381.98 
(1,605,171.83)

(1,504,042.07)
69,342.48 

8,372,555.90 
2,743,706.25 

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

320,615,995.03 
20.28%

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

  152,385,853.60 

935,157,208.27 
20%

194,179,546.53 
(283,977.13)

(4,605,838.24)
(692,912.72)

25,679,569.66 
3,125,117.98 

  -   
  -   

23,505,936.68 

217,401,506.08 
23.25%

  29,898,391.66 
  78,366,720.48 
  70,831,528.40 
  5,944,135.21 
  740,218.28 

  185,780,994.03 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
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16.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น คำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23

17.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

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

		3,076,297,784.82	

  
898,121,551.49 

  898,121,551.49	

 
 18,445,317.94 
		18,445,317.94	

  356,881,525.74 
  104,512,177.98 
  245,795,894.53 
 707,189,598.25 

  1,623,756,467.68 

  13,246.34 
  4,318,371,000.00 

		4,318,384,246.34	

  
632,838,437.78 

  632,838,437.78 

  5,658,304.45 
  5,658,304.45 

  98,183,512.91 
  91,192,044.35 

  191,982,504.04 
 381,358,061.30 

  1,019,854,803.53 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 รวม

17.1 เจ้าหนี้การค้า   
  เจ้าหนี้การค้า  
	 	 	 รวมเจ้าหนี้การค้า
17.2 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
 (ดูหมายเหตุ ข้อ 9.5)
  เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 รวมเจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้อง
17.3  เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
  เงินรับล่วงหน้า
  เงินประกันผลงาน  
   อื่นๆ
	 	 	 	 รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

    รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

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

		3,468,423,284.82	

  
1,009,893,419.17 

  1,009,893,419.17	

  -   
  -			

  359,581,025.74 
  120,321,954.40 
  355,070,602.84 
  834,973,582.98	

  1,844,867,002.15 

  13,246.34 
  4,601,265,100.00 

		4,601,278,346.34	

  
760,435,091.81 

 	760,435,091.81	

  
243,360.00 

  243,360.00 

  107,927,157.95 
  107,608,485.97 
  290,419,114.36 
 505,954,758.28 

  1,266,633,210.09 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

18.	รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562

292,206,597.10 
(10,439,014.20)

  (10,467,614.24)
  271,299,968.66 

281,767,582.90 
(10,467,614.24)

  (10,439,014.20)
  260,860,954.46 

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
หัก รับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในระหว่างปี
หัก รายได้รับล่วงหน้าท่ีจะรับรู้เป็นรายได้ภายใน 1 ปี
 สุทธิ

292,206,597.10 
(10,439,014.20)

  (10,467,614.24)
271,299,968.66 

281,767,582.90 
(10,467,614.24)

  (10,439,014.20)
  260,860,954.46 

งบการเงินรวม (บาท)
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19.	หุ้นกู้
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีค่าเช่ารับล่วงหน้าที่จะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ในป ี2559 บรษิทัไดท้ำาการกอ่สรา้งอาคารพกัอาศัยบนทีด่นิตามสญัญาเชา่ทีด่นิกบัสำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิแ์ลว้เสรจ็ พรอ้มใหเ้ชา่ชว่ง 
  โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

10,467,614.24 
41,784,656.84 

229,515,311.82 

4,148,000,000.00 
  -   

4,148,000,000.00 

10,439,014.20 
41,784,656.84 

219,076,297.62 

4,148,000,000.00 
(1,980,000,000.00)
  2,168,000,000.00 

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

หุ้นกู้    
หัก  หุ้นกู้ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
 สุทธิ   

10,467,614.24 
41,784,656.84 

229,515,311.82 

4,148,000,000.00 
  -   

4,148,000,000.00 

10,439,014.20 
41,784,656.84 

219,076,297.62 

4,148,000,000.00 
(1,980,000,000.00)
  2,168,000,000.00 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

  รายละเอียดการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ย ครบกำาหนดไถ่ถอนมูลค่า(ล้านบาท) อายุหุ้นกู้(ปี) การชำาระดอกเบี้ย

10 ตุลาคม 62
10 ตุลาคม 62
12 เมษายน 62
26 ตุลาคม 61
17 สิงหาคม 61
15 ธันวาคม 60
27 กรกฎาคม 60
20 มกราคม 60
 รวม

  554.70 
  445.30 

  1,168.00 
  480.00 
  500.00 
  300.00 
  300.00 
  400.00 

	4,148.00

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

3
3
3
3
3
4
4
4

10 ตุลาคม 65
10 ตุลาคม 65
12 เมษายน 65
26 ตุลาคม 64
17 สิงหาคม 64
15 ธันวาคม 64
27 กรกฎาคม 64
20 มกราคม 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

20.	หนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน

บริษัทได้ทำาสัญญากับลูกค้าหลายราย โดยรับเงินตามราคาขายและโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้ลูกค้า โดยตกลงว่าบริษัทยังคงใช้ประโยชน์ 
จากห้องชุดโดยการให้เช่า หรือหาประโยชน์อื่นใด เป็นเวลา 36 เดือน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทจะชำาระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ 
ห้องชุดให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา 36 เดือน ในอัตราคงท่ีทุกเดือน นอกจากน้ีสัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดเง่ือนไขให้ลูกค้า มีสิทธิขายคืนห้องชุด 
หลังจากเดือนท่ี 36 ตามราคาซื้อคืนที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเท่ากับราคาโอนขายให้กับลูกค้าครั้งแรก หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขายคืน 
ต้องแจ้งให้บริษัททราบ ตั้งแต่เดือนที่ 25 และยินยอมให้บริษัทฯ ดำาเนินการขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นต่อไป
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งบการเงินรวม (บาท)

21.	สัญญาเช่า

  กลุ่มบริษัทเข้าทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน การเช่ายานพาหนะ

  21.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าที่หมดอายุ และได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่า บริษัทจึงโอนจัดประเภทสินทรัพย์ 
ดังกล่าว เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวมเครื่องใช้สำานักงาน

ราคาทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 โอนจัดประเภท (หมายเหตุฯ ข้อ 12)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

 โอนจัดประเภท (หมายเหตุฯ ข้อ 12)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  -   

  1,485,900.00 

  1,485,900.00 

(1,485,900.00)

  -   

  -   

  1,115,035.64 

  1,115,035.64 

147,778.03 

(1,262,813.67)

  -   

  -   

  -   

  -   

  2,209,720.56 

  2,209,720.56 

  -   

  2,209,720.56 

  -   

  1,229,951.91 

  1,229,951.91 

441,944.13 

  -   

1,671,896.04 

537,824.52 

  -   

  -   

  47,673,500.00 

  47,673,500.00 

(6,570,600.00)

  41,102,900.00 

  -   

  17,718,524.40 

  17,718,524.40 

9,226,215.90 

(6,570,598.00)

20,374,142.30 

20,728,757.70 

  -   

  -   

  51,369,120.56 

  51,369,120.56 

(8,056,500.00)

  43,312,620.56 

  -   

20,063,511.95 

  20,063,511.95 

9,815,938.06 

(7,833,411.67)

22,046,038.34 

21,266,582.22 

  -   

  9,815,938.06 

  -   
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อาคาร ยานพาหนะ รวมเครื่องใช้สำานักงาน

 

 -   

  66,594,753.47 

  66,594,753.47 

  -   

  66,594,753.47 

  -   

  -   

  -   

3,329,737.67 

  -   

3,329,737.67 

63,265,015.80 

  -   

  -   

  1,252,970.25 

  1,252,970.25 

  -   

  1,252,970.25 

  -   

  718,811.36 

  718,811.36 

250,594.08 

  -   

969,405.44 

283,564.81 

  -   

  -   

  44,871,500.00 

  44,871,500.00 

(6,570,600.00)

  38,300,900.00 

  -   

  17,049,566.04 

  17,049,566.04 

8,665,815.88 

(6,570,598.00)

19,144,783.92 

19,156,116.08 

  -   

  -   

  112,719,223.72 

  112,719,223.72 

(6,570,600.00)

  106,148,623.72 

  -   

17,768,377.40 

  17,768,377.40 

12,246,147.63 

(6,570,598.00)

23,443,927.03 

82,704,696.69 

  -   

  12,246,147.63 

  -   

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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  21.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

   มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า และการเคลื่อนไหวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

   กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตำ่าตามสัญญาเช่าดังนี้

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

  -   
  66,594,753.47 
  22,394,241.05 
 	88,988,994.52	
(9,012,389.66)

  79,976,604.86	
(8,491,946.55)

  71,484,658.31	

  12,246,147.63 
  3,151,387.90 
  439,126.80 

  1,922,332.51 

  -   
  -   

  24,591,595.29 
  24,591,595.29 
(7,169,353.90)

  17,422,241.39 
(6,607,061.41)

  10,815,179.98	

  9,815,938.06 
  1,269,833.06 
  891,490.80 

  4,494,757.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      
ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
หนี้สินตามสัญญาเช่า      
ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	 	 	 	 	 	
จ่ายชำาระ      
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	 	 	 	 	 	
หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี      
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้    
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า    
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น    
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า   

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(บาท)

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562

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

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

  22,394,241.05 

  11,176,995.56 
  18,196,316.30 
  10,000,105.00 
  62,160,000.00 

  101,533,416.86	
(21,556,812.00)

  79,976,604.86 

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

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า

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

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

  24,591,595.29 

  7,452,404.96 
  10,183,342.10 
  1,219,380.00 

  -   
		18,855,127.06	
(1,432,885.67)

  17,422,241.39 

งบการเงินรวม (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563

2563

2563

2563

2563

2563

2562

2562

2562

2562

2562

2562

  94,257,960.00 
  12,008,029.00 
  14,810,679.00 
  2,029,216.00 

  23,453,586.00 
(2,460,611.00)

(13,794,718.00)
(7,065,520.00)

  123,238,621.00 

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

  23,453,586.00 

  26,387,313.00 

 26,387,313.00

  123,238,621.00 
  22,359,411.90 

  -   
  1,925,733.00 

(12,801,045.00)
508,188.10 

  -   
(2,897,498.70)

  132,333,410.30 

(724,569.00)
  -   

(12,076,476.00)
(12,801,045.00)

  24,793,333.00 

 24,793,333.00

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
     หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
     -   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
     -   ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
โอนเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ

สมมติฐานทางการเงิน   
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุงจากประสบการณ์   
 รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 รวม

  274,361,082.00 
  41,901,542.00 
  38,322,511.00 
  5,741,728.00 

  46,123,142.00 
(4,781,171.00)

(31,428,444.00)
(7,065,520.00)

  363,174,870.00 

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

  46,123,142.00 

  81,184,610.00 

 81,184,610.00

  363,174,870.00 
  61,849,176.65 

  -   
  5,843,208.00 

(21,243,954.00)
2,319,748.35 

  -   
(8,792,042.70)

  403,151,006.30 

(1,846,679.00)
  -   

(19,397,275.00)
(21,243,954.00)

  70,012,133.00 
  70,012,133.00 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

22.	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลขาดทุนจากการประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรหรือขาดทุน

เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งได้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างที่ทำางานติดต่อกันครบยี่สิบปี 
ขึน้ไปใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ยสีร่อ้ยวนั โดยบรษิทัไดบ้นัทกึผลกระทบจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัดงักลา่วไวใ้นงบการเงนิ 
ปี 2562 แล้วจำานวน 38.82 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 14.81 ล้านบาท)
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25622563

อัตราคิดลด 
อัตราการตาย 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

อัตราการปรับเงินเดือน

ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง
ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม
ประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน
แยกตามกลุ่มพนักงานและผลการปฏิบัติงาน
ในอัตราร้อยละ 5 - 8 ของเงินเดือน

ร้อยละ 1.19 - 2.33 ต่อปี
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง
ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม
ประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน
แยกตามกลุ่มพนักงานและผลการปฏิบัติงาน
ในอัตราร้อยละ 3 - 8 ของเงินเดือน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณสรุปไว้ดังนี้

การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ี

รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562

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

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

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

  -   
  -   

(12,858,235.00)
14,992,887.00 

15,164,149.00 
(13,246,972.00)

(10,424,734.00)
12,639,483.00 

1,110,905.00 
(1,110,911.00)

อัตราคิดลด 
   - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
   - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการปรับเงินเดือน
   - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
   - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนของพนักงาน
   - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
   - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
อัตราการปรับราคาทอง
   - เพิ่มขึ้น (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
   - ลดลง (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

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

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

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

  -   
  -   

(41,427,614.00)
48,635,459.00 

48,619,304.00 
(42,181,629.00)

(39,171,645.00)
48,662,126.00 

4,344,745.00 
(4,344,776.00)

งบการเงินรวม (บาท)

338

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



23.	หลักทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกัน

24.	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน

 24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้าประกันให้กับหน่วยงานราชการ 
  และรัฐวิสาหกิจ จำานวนรวม 466.18 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 144.01 ล้านบาท) และจำานวน 350.96 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 
  จำานวน 101.85 ล้านบาท) ตามลำาดับ

 24.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่จะต้องก่อสร้างให้เสร็จตามสัญญา 
  คงเหลืออีกจำานวน 1,322.23 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 929.06 ล้านบาท) และจำานวน 1,938.89 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 
  1,559.41 ล้านบาท) ตามลำาดับ

 24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายชำาระค่าท่ีดินตามข้อตกลงและตามสัญญาในส่วนที่เหลือ 
  จำานวน 323.75 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 180.26 ลา้นบาท) และ จำานวน 497.41 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 497.41 ลา้นบาท) 
  ตามลำาดับ

 24.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระค่านายหน้าตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าหากมีการโอน 
  กรรมสิทธิ์ จำานวน 0.09 ล้านบาท และ จำานวน 3.04 ล้านบาท ตามลำาดับ

 24.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัมภีาระผกูพนัหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการคำา้ประกนัวงเงนิสถาบนัการเงนิ เพือ่การออกหนงัสอื 
  คำ้าประกันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง วงเงิน 800 ล้านบาท และวงเงิน 500 ล้านบาท ตามลำาดับ

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วน

 และที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน

สินค้าคงเหลือ

อสังหาเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดิน และอาคารให้เช่า

ที่ดินและอาคารสำานักงาน

  รวม

 

 7,306,559,112.41 

  652,051,872.31 

  396,987,402.27 

  77,769,691.53 

  8,433,368,078.52 

  

6,403,235,281.83 

  1,388,654,891.30 

  626,923,775.19 

  81,422,598.07 

  8,500,236,546.39 

  

5,843,118,266.58 

  598,811,291.71 

  389,146,268.37 

  77,769,691.53 

  6,908,845,518.19 

หมายเหตุ 25622563

งบการเงินรวม	(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ	(บาท)

2563 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 
ภายในวงเงินกู้ยืม จำานวน 11,804.29 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 9,905.40 ล้านบาท) และจำานวน 12,644.92 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 
จำานวน 11,598.02 ล้านบาท) ตามลำาดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16

  

7,602,803,332.68 

  1,595,362,629.41 

  634,411,414.94 

  81,422,598.07 

  9,913,999,975.10 

7.1, 7.2

8

11

12
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25.	หุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจำานวนไม่
เกิน 126 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การ
ซื้อหุ้นคืนเสร็จ

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2561 ลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 2561 อนมุตัโิครงการซือ้หุ้นคนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิจำานวนไมเ่กนิ 

42 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่ 

การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำานวน 21.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นที่จะจำาหน่ายคืนไม่ตำ่ากว่า 

ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำาการซื้อขายล่าสุด ระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

และหากครบกำาหนดระยะเวลาการจำาหนา่ยหุ้นทีซ่ือ้คนืแลว้ บรษิทัจำาหนา่ยหุ้นทีซ่ือ้คนืไมห่มด บรษิทัจะลดทนุโดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีซ่ือ้คนืออก 

ปัจจุบันยังจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่ได้

ทั้งนี้หุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีหุ้นสามัญซื้อคืน จำานวน 21,500,000 หุ้น ราคาทุนรวม 142.11 ล้านบาท

26.	เงินปันผลจ่าย

สำาหรับปี	2563

 26.1 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากกำาไรสะสมในอัตรา 
  หุ้นละ 1 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 1,454.20 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิ 
  ได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.03 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวน 0.03 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง 
  จำานวน 1,454.17 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

 26.2 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ลงวันที ่26 มนีาคม 2563 อนมุตัิใหจ้า่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้ จากผลการดำาเนนิงานสำาหรบั 
  ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 872.52 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) 
  หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.04 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวน 0.03 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผล 
  ที่ต้องจ่ายจริง จำานวน 872.49 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำานวน 290.83 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย 
  จำานวน 581.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563

สำาหรับปี	2562

 26.3 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน 

  สำาหรับ 6 เดือน ของปี 2562 และ / หรือกำาไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 295.14 ล้านบาท 

  หักหุ้นซื้อคืนและหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 21.53 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำานวน 4.30 ล้านบาท 

  คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำานวน 290.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2562

 26.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน 

  สำาหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 885.42 ล้านบาท หักหุ้นซื้อคืนและหุ้นที่ไม่มีสิทธิ 

  ได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 18.95 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวน 7.58 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง 

  จำานวน 877.84 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำานวน 295.14 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำานวน 

  582.70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2562
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มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)

 มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย รวม

  
916,701,355.67 

  143,764,422.10 
  124,750,000.00 

  1,185,215,777.77 

 
 916,701,355.67 
  143,764,422.10 
  124,750,000.00 

  1,185,215,777.77 

สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

 
 916,701,355.67 
  143,764,422.10 
  124,750,000.00 

  1,185,215,777.77 

-
-
-
-

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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27.	กำาไรสะสม
 27.1 สำารองตามกฎหมาย - สำารองครบถ้วน
   ตามพระราชบัญญติับริษทั มหาชน จำากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทตอ้งจดัสรรกำาไรสุทธปิระจำาปเีปน็ทุนสำารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่ 
   ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
   ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
 27.2 สำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจัดสรรกำาไรสะสม จำานวน 142.11 ล้านบาท เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนตามแนวทาง 
   ที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)

28.	เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 “การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ 
ทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เจ้าหนี้การค้า
และเจา้หนีห้มนุเวียนอืน่ หุน้กู ้และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ กลุม่บรษัิทมีความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว และมนีโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและ 
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่มีสินทรัพย์ท่ีมีดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระสำาคัญ รวมถึงมีเงินกู้ยืมเป็นอัตรา 
ดอกเบี้ยคงที่เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ขาย 
ให้กบัผูซ้ือ้จนกวา่จะไดร้บัชำาระมลูค่าตามสญัญาทัง้หมด  ดงันัน้บรษัิท  จงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายท่ีเปน็สาระสำาคัญจากการเกบ็หนี้

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2563 
มีดังต่อไปนี้



มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

 ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย

รวม

รวม

  4,601,278,346.34 
  1,154,450,188.01 
  2,000,105,660.30 

  6,607,061.41 
  10,815,179.98 

 
 925,244,914.00 

  2,166,968,227.04 

  10,865,469,577.08	

 
 

3,468,423,284.82 
  1,483,313,078.81 

  7,214,344.53 
  17,377,250.76 

  4,215,876,077.52 

  9,192,204,036.44 

 
 501,301,887.79 
  107,496,980.03 
  69,000,000.00 
  21,680,800.00 

		699,479,667.82	

4,601,278,346.34
1,154,450,188.01
1,980,000,000.00

6,607,061.41
10,815,179.98

925,244,914.00
2,168,000,000.00 
10,846,395,689.74

  

3,468,423,284.82 
  1,483,313,078.81 

  7,214,344.53 
  17,377,250.76 

  4,148,000,000.00 

		9,124,327,958.92	

  
501,301,887.79 

  107,496,980.03 
  69,000,000.00 
  21,680,800.00 

		699,479,667.82	

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
 สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิ
 ลูกค้าขายคืน 
หุ้นกู้

รวมหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 
หนี้สินตามสัญญาเช่า    
หุ้นกู้     

รวมหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

  

4,601,278,346.34 
  1,154,450,188.01 
  1,980,000,000.00 

  6,607,061.41 
 10,815,179.98 

 
 925,244,914.00 

  2,168,000,000.00 

  10,846,395,689.74	

  
3,468,423,284.82 

  1,483,313,078.81 
  7,214,344.53 

  17,377,250.76 
  4,148,000,000.00 

		9,124,327,958.92	

 
 501,301,887.79 
  107,496,980.03 
  69,000,000.00 

  -   

		677,798,867.82	

 -   
  -   
  -   
  -    
 -   

  
-   

  -  
-

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

 	-			

-
-
-

    21,680,800.00   

		21,680,800.00	

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 งบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย รวม

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  

4,318,384,246.34 
  920,541,335.10 
  371,000,000.00 

  2,000,105,660.30 
  8,491,946.55 

  71,484,658.31 
  925,244,914.00 

  2,166,968,227.04 

		10,782,220,987.64	

  

4,318,384,246.34 
  920,541,335.10 
  371,000,000.00 

  1,980,000,000.00 
  8,491,946.55 

  71,484,658.31 
  925,244,914.00 
2,168,000,000.00 

10,763,147,100.30 

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หน้ีสินจากสัญญาขายทรัพย์สินท่ีให้สิทธิลูกค้าขายคืน
หุ้นกู้

รวมหนี้สินทางการเงิน

  

  4,318,384,246.34 
  920,541,335.10 
  371,000,000.00 

  1,980,000,000.00 
  8,491,946.55 

  71,484,658.31 
  925,244,914.00 
2,168,000,000.00  

10,763,147,100.30 

 
 -   
  -   
  -   
  -   
-

  -   
  -   
  -   

 	-			

  
  774,009,624.46 
  19,853,791.36 

  309,750,000.00 

		1,103,613,415.82	

 
  774,009,624.46 
  19,853,791.36 

  309,750,000.00 

  1,103,613,415.82	

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

 
  774,009,624.46 
  19,853,791.36 

  309,750,000.00 

		1,103,613,415.82	

-
-
-

-

(หน่วย : บาท)
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มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรหรือขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

 ราคาทุน
ตัดจำาหน่าย รวม

มูลค่าตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

  
374,405,343.72 
  20,568,255.23 

  725,000,000.00 
  21,680,800.00 

		1,141,654,398.95	

 

 3,076,297,784.82 
  1,265,403,360.36 
  263,800,000.00 

  6,594,639.04 
  15,799,602.01 

  4,215,876,077.52 

		8,843,771,463.75 

  
374,405,343.72 
  20,568,255.23 

  725,000,000.00 
  21,680,800.00 

		1,141,654,398.95	

 

 3,076,297,784.82 
  1,265,403,360.36 
  263,800,000.00 

  6,594,639.04 
  15,799,602.01 

  4,148,000,000.00 

		8,775,895,386.23	

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

 
 374,405,343.72 
  20,568,255.23 

  725,000,000.00 
  -   

		1,119,973,598.95	

  

3,076,297,784.82 
  1,265,403,360.36 
  263,800,000.00 

  6,594,639.04 
  15,799,602.01 

  4,148,000,000.00 

		8,775,895,386.23	

  -   
  -   
  -   

  21,680,800.00 

		21,680,800.00	

  -   
  -   
  -   
  -   
  -   
  -   

 	-			

(หน่วย : บาท)
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29.	เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
 29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร จากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังน้ี

 29.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง    

   ในปี 2563 บริษัทได้โอนท่ีดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) 
   เป็นท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

   ในปี 2562 บริษัทได้โอนท่ีดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนาไปเป็นท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 294.37 ล้านบาท 

 29.3 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

   ในปี 2563 และ 2562  บริษัทได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จำานวน 1,240.16 ล้านบาท 
   และ จำานวน 349.48 ล้านบาท ตามลำาดับ

 29.4 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

   ในปี 2562 บริษัทได้เช่าซ้ือสินทรัพย์ เป็นจำานวน 15.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 13.66 ล้านบาท) โดยจ่ายชำาระเป็นจำานวนเงิน 
   รวม 3.77 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 3.42 ล้านบาท) ตามลำาดับ ส่วนท่ีเหลือบันทึกไว้เป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท้ังหมด

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 25632562 2562

  766,312.35 
  13,271,261.07 

  359,706,676.77 
  661,093.53 

  374,405,343.72 

  726,323.15 
  58,832,528.59 

  714,407,586.59 
  43,186.13 

  774,009,624.46 

เงินสด
เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์
เช็คระหว่างทาง

  1,350,814.52 
  19,034,679.89 

  480,255,299.85 
  661,093.53 

  501,301,887.79 

  1,228,986.91 
  74,768,514.45 

  838,509,606.10 
  2,194,248.21 

  916,701,355.67 

งบการเงินรวม (บาท)
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รายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

 กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร (ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

4,858.51 

(3,526.80)

1,331.71  

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

1,331.71  

  -   

1,331.71

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

 จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

 จากการวัดมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชน์

   พนักงาน

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 สำาหรับปี

  -   

  -   

1,331.71 

224.71 

(141.08)

83.62   

-   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

83.62 

  -   

83.62 

 

 -   

  -   

83.62 

3,154.55 

  -   

  -   

  -   

103.81 

(309.08)

(388.35)

(39.12)

(6.21)

(108.07)

  -

   

(747.03)

(157.11)

(904.14)

(1.58)

10.24 

(895.47)

171.51 

1,142.76 

(884.95)

257.81  

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

257.81  

  -   

257.81 

 

 -   

  -   

257.81 

-   

5,083.22 

(3,667.89)

1,415.33 

103.81 

(309.08)

(388.35)

(39.12)

(6.21)

(108.07)

  -

   

668.30 

(157.11)

511.20 

(1.58)

10.24 

519.86 

3,326.06 

9.38 

(4.40)

4.98 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

4.98  

  -   

4.98 

  -   

  -   

4.98 

57.94 

1,323.44 

(743.61)

579.83  

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -

   

579.83 

  -   

579.83 

  -   

 

 -   

579.83 

-   

  -   

  -   

  -   

6.58 

(65.11)

(452.89)

(26.68)

(0.04)

(2.85)

  -

   

(540.98)

(60.12)

(601.10)

  -   

8.53 

(592.57)

6.94 

(195.96)

142.69 

(53.28)

(15.49)

2.20 

26.20 

  -   

  -   

13.38 

((7.81)

(34.78)

(0.17)

(34.96)

  -   

  -   

(34.96)

-   

7,558.79 

(5,300.84)

2,257.95 

110.39 

(374.19)

(841.24)

(65.80)

(6.25)

(110.92)

  -

   

969.94 

(217.23)

752.71 

(1.58)

18.77 

769.90 

3,390.94 

7,362.83 

(5,158.15)

2,204.68 

94.91 

(371.99)

(815.04)

(65.80)

(6.25)

(97.54)

(7.81)

935.16 

(217.40)

717.76 

(1.58)

18.77 

734.95 

3,390.94 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

716.35 

1.41 

717.76 

733.54 

1.41 

734.95 

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอ่ืนๆ อ่ืนๆ

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทส่วนงาน

ที่ดำาเนินงาน

30.	ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำาเนินงาน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วย
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย

รายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

 กำาไรข้ันต้น

รายได้อ่ืน

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

 จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร (ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี

7,493.55 

(5,237.20)

2,256.36 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

2,256.36 

  -   

2,256.36 

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

 จากการวัดมูลค่า

  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

 จากการวัดมูลค่าใหม่

  ของผลประโยชน์

   พนักงาน

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

 สำาหรับปี

  -   

  -   

2,256.36 

176.19 

(119.00)

57.20 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

57.20 

  -   

57.20 

  -   

  -   

57.20 

1,985.61 

  -   

  -   

  -   

113.89 

(590.15)

(439.07)

(48.53)

(13.02)

(31.42)

  -   

(1,008.31)

(265.79)

(1,274.10)

(3.99)

(18.76)

(1,296.85)

159.76 

1,224.25 

(935.22)

289.03 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

289.03 

  -   

289.03 

  -   

 

 -   

289.03 

-   

7,669.74 

(5,356.19)

2,313.55 

113.89 

(590.15)

(439.07)

(48.53)

(13.02)

(31.42)

  -   

1,305.24 

(265.79)

1,039.45 

(3.99)

(18.76)

1,016.70 

2,145.37 

6.21 

(3.26)

2.95 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

2.95 

  -   

2.95 

  -   

  -   

2.95 

60.52 

1,291.42 

(690.52)

600.90 

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

  -   

600.90 

  -   

600.90 

  -   

 

 -   

600.90 

-   

  -   

  -   

  -   

6.86 

(82.83)

(528.65)

(29.73)

(0.07)

(0.81)

  -   

(635.23)

(54.92)

(690.15)

  -   

(18.52)

(708.67)

8.16 

(237.50)

231.46 

(6.04)

(34.47)

2.87 

33.86 

- 

  -   

27.91 

(6.34)

17.78 

0.10 

17.88 

 

 -   

  -   

17.88 

-   

10,191.62 

(6,985.19)

3,206.43 

120.75 

(672.98)

(967.72)

(78.26)

(13.09)

(32.23)

  -   

1,562.90 

(320.72)

1,242.18 

(3.99)

(37.28)

1,200.92 

2,214.04 

9,954.12 

(6,753.73)

3,200.39 

86.28 

(670.12)

(933.86)

(78.26)

(13.09)

(4.32)

(6.34)

1,580.68 

(320.62)

1,260.06 

(3.99)

(37.28)

1,218.80 

2,214.04 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

1,256.04 

4.02 

1,260.06 

  1,217.57 

1.23

  1,218.80 

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอ่ืนๆ อ่ืนๆ

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทส่วนงาน

ที่ดำาเนินงาน



31.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้  

32.	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

ได้แก่ เงินทุนที่ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานออกสมทบด้วยความสมัครใจ ในอัตรา 2-15% ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบจำานวนไม่เกิน 
3-7% ของเงินเดือนที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้

33.	นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 กำาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะของประจำาปี 2562 และ 2561 จำานวนไม่เกิน 13.02 ล้านบาทต่อปี และ 13.02 ล้านบาทต่อปี ตามลำาดับ 
ทัง้นี้ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรอืสวัสดกิารทีก่รรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิทั และการจดัสรรเงนิดงักลา่วใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการนี้บริษัทบันทึกไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายของบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

2563 2563

2563 2563

2562 2562

2562 2562

7,188,418,506.43 

(1,951,223,149.41)

  231,960,151.47 

  48,533,405.48 

  297,604,094.28 

  69,665,314.16 

  - 

  7,470,952.48 

(77,072.21)

2,137,135,193.98 

1,389,666,374.16 

  200,970,722.73 

  39,121,284.29 

  189,986,894.69 

  70,011,129.36 

  12,246,147.63 

  7,491,420.84 

(7,501,212.36)

ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

 ของพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

  8,041,348,908.24 

(2,087,106,888.12)

  1,254,892,690.53 

  78,261,614.47 

  343,151,556.28 

  76,356,944.10 

  - 

7,470,952.48    

142,791.75 

  2,589,128,977.81 

1,850,464,618.31 

  1,200,992,632.25 

  65,803,341.93 

  232,566,652.69 

  75,819,055.74 

  9,815,938.06 

  7,491,420.84 

(7,485,355.48)

8.247.79เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 24.9925.33 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)
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34.	การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท  คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่งความสามารถใน
การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 25632562 2562

 0.79 1.06 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  0.78  1.00

35.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

36.	การอนุมัติงบการเงิน

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำาหรับปี 2563 
ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจำานวนเงิน  2,035.88 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2564

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรวม
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ประวัติคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน

นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์

นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์นางยุพา  เตชะไกรศรี นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
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ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 75 ปี

นายอมรศักดิ์  นพรัมภา

คุณวุฒิการศึกษา
•  เนติบัณฑิตอังกฤษ สำ�นักศึกษ�กฎหม�ย 
 ลินคอล์นอินน์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ� 
 กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 
• นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  
 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
•  ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกัน
 ร�ชอ�ณ�จักร (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) จ�กสม�คม 
 ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรจิตวิทย�คว�มมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริห�รชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2548 - ปัจจุบัน  • ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2560 - ปัจจุบัน • กรรมก�รอิสระ บริษัท พลังง�นบริสุทธิ์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2541 - ปัจจุบัน    • กรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห�
   และกำ�หนดค่�ตอบแทน บริษัท อ�ร์ ซี แอล จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                    -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ          -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล  
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 •  กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รสรรห�กำ�หนดค่�ตอบแทน
  และพัฒน�บุคล�กร และที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รบริห�ร บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)
 •  ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท สย�มเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำ�กัด
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน)
 • รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้พิพ�กษ�ศ�ลต่�งๆ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2541
อายุ : 76 ปี

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน ์

คุณวุฒิการศึกษา
•  Bachelor of Commerce 
 (Accountancy), University of New  
 South Wales, Australia  
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยสุโขทัย 
 ธรรม�ธิร�ช
•  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) จ�กสม�คม 
 ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  
 (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2541 - ปัจจุบัน • รองประธ�นกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
   และกรรมก�รอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2548 - ปัจจุบัน  • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง กรรมก�รสรรห�และ 
   พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกรรมก�รอิสระ บริษัท ไทยว� จำ�กัด (มห�ชน)
 2548 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและบริห�รคว�มเสี่ยง กรรมก�รสรรห�
   และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และกรรมก�รอิสระ บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท 
   แอนด์ โฮเต็ล จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   1,447,000 หุ้น
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รองประธานกรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 71 ปี

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์ 
 มห�วิทย�ลัย

ประวัติการอบรม
•  Director Certification Program 
 (DCP 23/2002) และ Finance for  
 Non-Finance Directors (FND 4/2003) 
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 
 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน •  รองประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด  
         (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2550 - 2562 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด 

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ        -ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
  บรรษัทภิบ�ล และประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
  จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด
 • ที่ปรึกษ� บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด 
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :      -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :  4,000,000 หุ้น
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2557
อายุ : 72 ปี

นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต (บริห�รรัฐกิจ)  
 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•  นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัย 
 ธรรมศ�สตร์

ประวัติการอบรม
•  หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ 
 ประช�ธิปไตยสำ�หรับนักบริห�รระดับสูง  
 รุ่นท่ี 8 สถ�บันพระปกเกล้�
• หลักสูตรผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
 ระดับสูง (CIO)
• หลักสูตรทดสอบสมรรถนะของนักบริห�ร  
 สำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำ�หรับข้�ร�ชก�ร  
 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ต�มมติ ค.ร.ม.
• หลักสูตรก�รสร้�งข้อสอบเพื่อก�ร
 คัดเลือกบุคคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2  
 กองฝึกอบรม กรมที่ดิน
• หลักสูตรเทคนิคก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ 
 ที่ดิน สำ�นักง�นปลัดกระทรวงมห�ดไทย
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30  
 วิทย�ลัยก�รปกครอง กรมก�รปกครอง
• หลักสูตรโรงเรียนนักบริห�รง�นที่ดิน 
 ระดับสูง รุ่นท่ี 3 กองก�รเจ้�หน้�ท่ี กรมท่ีดิน
• หลักสูตรกองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มม่ันคง 
 ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร (กอ.รมน.)  
 กองทัพบก
• หลักสูตรวิทย�กรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 
 กองก�รเจ้�หน้�ที่ กรมที่ดิน
• หลักสูตรบรรเท�ส�ธ�รณภัย กองตำ�รวจ 
 ดับเพลิง กรมตำ�รวจ
• หลักสูตรนิติวิทย�ศ�สตร์ รุ่นที่ 9  
 นิติวิทย�ศ�สตร์สม�คมแห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program 
 (DAP 112/2014), Role of Compensation  
 Committee (RCC 19/2014)     
 และ Director Certification Program  
 (DCP 119/2015) จ�กสม�คมส่งเสริม 
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2560 - ปัจจุบัน • รองประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ 
   บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)
 2557 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ ประธ�นกรรมก�รสรรห� 
   ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล และกรรมก�รอิสระ 
   บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2559 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพ�เวอร์ 
   จำ�กัด (มห�ชน)
 2552 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน 
   จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ          
 • กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ
 • กรรมก�รจัดก�รทรัพย์สิน สภ�ก�ช�ดไทย
 • กรรมก�ร สม�คมและมูลนิธิข้�ร�ชก�รบำ�น�ญมห�ดไทย
 • กรรมก�ร มูลนิธินักเรียนเก่�เตรียมอุดมศึกษ�
 • กรรมก�รจัดก�รทรัพย์สิน สถ�บันก�รพย�บ�ลศรีสวรินทิร� สภ�ก�ช�ดไทย
 • กรรมก�รบริห�รสินทรัพย์ มูลนิธิชัยพัฒน�

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สภ�ลูกเสือไทย
 • รองอธิบดี กรมที่ดิน (นักบริห�ร 9) 
 • ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นกัม�ตรฐ�นก�รทะเบียนท่ีดิน (เจ้�หน้�ท่ีบริห�รง�นที่ดิน 9) 
 • เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน (ง�นที่ดิน) (9ชช) 
 • ผู้ตรวจร�ชก�รกรมที่ดิน (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดิน 8) 
 • ผู้อำ�นวยก�รกองควบคุมธุรกิจที่ดิน 
 • ผู้อำ�นวยก�รกองจัดที่ดิน 
 •  ผู้อำ�นวยก�รกองหนังสือสำ�คัญ
 •  เจ้�พนักง�นที่ดิน จังหวัดชลบุรี
 •  เจ้�พนักง�นที่ดิน จังหวัดภูเก็ต (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดิน 8) 
 •  เจ้�พนักง�นที่ดิน จังหวัดนนทบุรี และส�ข�บ�งใหญ่  
 •  เจ้�พนักง�นที่ดิน จังหวัดนครน�ยก 
 •  เจ้�พนักง�นที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นที่ดิน 7)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 66 ปี

นายเกริก วณิกกุล

คุณวุฒิการศึกษา
• B.A. In Jurisprudence (Hons. Oxon),  
 University of Oxford 
•  เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law,  
 Middle Temple
•  เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ� 
 กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�
•  นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประวัติการอบรม
•  Advanced Management Program  
 (AMP), Harvard Business School
•  หลักสูตรเพื่อกรรมก�รบริษัทมืออ�ชีพ  
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 
 บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 7  
 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน 
• Director Certification Program 
 (DCP 42/2004) และ Improving 
 the Quality of Financial Reporting  
 (QFR 3/2006) จ�กสม�คมส่งเสริม 
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ 
   บรรษัทภิบ�ล และกรรมก�รอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  
   จำ�กัด (มห�ชน)
 2559 - ปัจจุบัน • กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท โอสถสภ� จำ�กัด (มห�ชน)
 2558 - ปัจจุบัน • กรรมก�รอิสระ และประธ�นกรรมก�รกำ�กับคว�มเสี่ยง ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์  
   จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ 
 2558 - ปัจจุบัน • กรรมก�รอำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์
 2555 - ปัจจุบัน • กรรมก�รกฤษฎีก� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักง�นบริห�รและพัฒน�องค์คว�มรู้ (องค์ก�รมห�ชน)
 • กรรมก�รอิสระ บริษัท อิต�เลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มห�ชน) 
 • ประธ�นกรรมก�ร ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์
 • ประธ�นกรรมก�ร ศูนย์ข้อมูลอสังห�ริมทรัพย์
 • รองผู้ว่�ก�ร ด้�นเสถียรภ�พสภ�บันก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน
 • ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยจัดก�รกองทุน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ส�ยกฎหม�ย ธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพ�กษ�ศ�ลต่�งๆ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   579,100 หุ้น 
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 64 ปี

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล 

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�บัญชี  
 มห�วิทย�ลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริก�
• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต 
 ส�ข�บริห�รทั่วไป มห�วิทย�ลัยโอไฮโอ  
 สหรัฐอเมริก�
• พ�ณิชยศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

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) จ�กสม�คม 
 ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2549 - ปัจจุบัน •  กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน 
   และบรรษัทภิบ�ล และกรรมก�รอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.
   ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2559 - ปัจจุบัน •  Group Accounting Director  
   บริษัท บ�งกอกแร้นช์ จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี บริษัท อ�ร์ ซี แอล จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด 
 • Head of Finance Support บริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 71 ปี

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 

คุณวุฒิการศึกษา
•  สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต  
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 
 (DCP 27/2003), Finance for  
 Non-Finance Directors (FND 4/2003) 
 และ Audit Committee Program 
 (ACP 21/2008) จ�กสม�คมส่งเสริม 
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 
         บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2550 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และประธ�นอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
  ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 •  กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 •  กรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 •  กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด 
 •  กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ โครงก�รวิศวกรรมศ�สตร์และจัดก�รเชิงธุรกิจ (EBM) 
  คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
 •  กรรมก�รบริษัท กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ 
  บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พ�ร์ทเนอร์ จำ�กัด (มห�ชน)
 •  กรรมก�รบริษัท บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) :  4,000,000 หุ้น
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กรรมการบริษัท 

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 70 ปี

นางยุพา เตชะไกรศรี 

คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัย 
 ร�มคำ�แหง
• ประก�ศนียบัตรชั้นสูง ส�ข�บัญชี 
 Accounting Advance of Pitman 
 Examination Institute

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 
 (DCP 32/2003) จ�กสม�คมส่งเสริม 
 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 2532 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 14,669,499 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด 

หม�ยเหตุ: น�งยุพ� เตชะไกรศรี และน�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ มีคว�มสัมพันธ์เป็นพี่น้อง
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กรรมการบริษัท 

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 66 ปี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริห�รธุรกิจบัณฑิต 

 มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program 

 (DAP 4/2003) และ Director 

 Certification Program (DCP 48/2004) 

 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 2532 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 2530 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2530 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตส�หกรรม จำ�กัด
 2523 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท โรงง�นศรีสำ�อ�งค์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รบริห�ร และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด  
   (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ศรีสำ�อ�งค์ ซัพพล�ยเออร์ จำ�กัด
 • เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รตล�ด บริษัท ดีทแฮล์ม กรุงเทพ จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) :  18,050,000 หุ้น

หม�ยเหตุ: น�งยุพ� เตชะไกรศรี และน�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ มีคว�มสัมพันธ์เป็นพี่น้อง
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กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 58 ปี

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

คุณวุฒิการศึกษา
•  Mini M.B.A. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต  

 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

ประวัติการอบรม
• Finance for Non-Finance Directors  

 (FND 24/2005) และ Director 

 Certification Program (DCP 71/2006) 

 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร 

 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    

 2549 - ปัจจุบัน •  กรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

      กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล 

      ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รผู้จัดก�ร 

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     

 2562 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

 2561 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 

 2561 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด

 2561 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

 2560 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด   

 2560 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด  

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ       -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน� บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยบริก�รลูกค้� บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 54 ปี

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ      

คุณวุฒิการศึกษา
• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต สถ�บันบัณฑิต 

 บริห�รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์ 

 มห�วิทย�ลัย

•  บริห�รธุรกิจบัณฑิต 

 ภ�ควิช�ก�รธน�ค�รและก�รเงิน 

 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประวัติการอบรม
•  หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นท่ี 27  

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (2561)

•  Directors Certification Program 

 (DCP 73/2006) จ�กสม�คมส่งเสริม 

 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
 2562 - ปัจจุบัน   • ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)

 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

         และหัวหน้�คณะเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�รเงิน

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

 2547 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 2563 - ปัจจุบัน   • ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และกรรมก�รอิสระ 
        บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด 
 2563 - ปัจจุบัน   • กรรมก�รบริษัท บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด
 2563 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 2562 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
 2550 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ศรีสำ�อ�งค์ ซัพพล�ยเออร์ จำ�กัด 

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ         -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รบริห�ร และรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ย Treasury and Banking 
   Operations Group ธน�ค�รไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
 • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด
 • กรรมก�รบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำ�กัด
 • ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยก�รเงิน บริษัท ส�ม�รถ ไอ-โมบ�ย จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 45 ปี

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน 

คุณวุฒิการศึกษา
• ประก�ศนียบัตร Supply Chain and  

 Logistics, Massachusetts Institute of  

 Technology, USA

•  บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิตก�รจัดก�ร  

 สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�

 ก�รจัดก�รท�งวิศวกรรม มห�วิทย�ลัย 

 วอริก ประเทศอังกฤษ

• วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต 

 ส�ข�ก�รจัดก�รท�งวิศวกรรม  

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิศวกรรม 

 ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ มห�วิทย�ลัย 

 อัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
•  Directors Certification Program 

 (DCP 267/2018) จ�กสม�คมส่งเสริม 

 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
         และหัวหน้�คณะเจ้�หน้�ท่ีบริห�รด้�นกลยุทธ์
         บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 2563 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 2563 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำ�กัด 
 2562 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด  
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 2561 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพ่ือสังคม จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 •  Head of Business Planning and Operations Development 
   บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด 
 •  ผู้จัดก�รระดับสูงด้�นปฏิบัติก�ร บริษัท เรนัวร์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด   
 •  ที่ปรึกษ�อิสระ
 •  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นปฏิบัติก�ร Gamenet (Asia) Co., Ltd (Hong Kong)
 • Consultant, Accenture (Thailand, Hong Kong)  
 • Process Engineer, Chartered Semiconductor (Singapore)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :   -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :  6,863,000 หุ้น 
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เลขานุการบริษัท   
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 59 ปี

นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี 

คุณวุฒิการศึกษา
• Mini M.B.A. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัย 

 ธรรมศ�สตร์

ประวัติการอบรม
• Director Certification Program 

 (DCP 70/2006) จ�กสม�คมส่งเสริม 

 สถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพื้นฐ�นสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น 

 เลข�นุก�รบริษัท จ�กสม�คมบริษัท

 จดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
 2549 - ปัจจุบัน  • เลข�นุก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

    บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     
 2563 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รบริษัท บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด
 2557 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 2554 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รผู้จัดก�ร และกรรมก�รบริษัท บริษัท พรสันติ จำ�กัด
 • รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55 ปี

นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเงินก�รธน�ค�ร  

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัย 

 สุโขทัยธรรม�ธิร�ช

• ปริญญ�โท MBA มห�วิทย�ลัยสย�ม

ประวัติการอบรม
• อบรมพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพ 

 ของผู้ทำ�บัญชีทุกปี ปีละอย่�งน้อย 12 ช่ัวโมง

• ก�รเปิดเผยเพื่อวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�น 

 ของบริษัท (MD&A)

• แนวท�งจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท 

 ที่ได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์ COVID-19

• ม�ตรก�รผ่อนปรน และแนวท�ง 

 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินสำ�หรับ 

 กิจก�รที่ได้รับผลกระทบจ�ก COVID-19

• ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีผลกระทบต่อ 

 งบก�รเงินในปี 2563

• Cashflow management & Forecast

• Financial management for Listed 

 Companies

• กลยุทธ์บริห�รก�รเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กร  

 และสร้�งก�รเติบโตในยุค New normal

• ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ 

 National e-Payment

• ก�รกำ�หนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุด 

 ในส�ยง�นบัญชี และก�รเงิน (CFO)  

 และผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี

• Leadership

• Continuous Process Improvement

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
ดูแล และควบคุมก�รทำ�บัญชี และภ�ษีอ�กรของ LPN Group

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
ผู้ทำ�บัญชี และผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีของบริษัท LPN Group

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) : 108,400 หุ้น (0.01%) 



1.  น�ยพิเชษฐ  ศุภกิจจ�นุสันติ์

2. น�ยโอภ�ส  ศรีพยัคฆ์

3.  น�ยอภิช�ติ  เกษมกุลศิริ

4. น�ยสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน 

หม�ยเหตุ :  x  = ประธ�นกรรมก�ร

    = กรรมก�ร

-

x

-

x

-

x

-

x

-

-

-

x

x

ร�ยชื่อ
บริษัท
พรสันติ
จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี
พรอพเพอร์ตี้
ม�เนจเมนท์

จำ�กัด

บริษัท
แอล พี ซี

วิส�หกิจเพื่อ
สังคม จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี
วิสดอม
แอนด์

โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท
รักษ�คว�มปลอดภัย 
แอสเอสเอส โซลูชั่น 

จำ�กัด

บริษัท ลุมพินี
โปรเจค

ม�เนจเมนท์
เซอร์วิส จำ�กัด

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย
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หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 3

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
• ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบ 

 และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

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

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน
  บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 • กรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ 
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 58 ปี

นางปิยะนุช นาวีนวคุณ

คุณวุฒิการศึกษา
• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัย 

 หอก�รค้�ไทย 

• บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�ก�รบัญชี  

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประวัติการอบรม
• IT Audit Masterclass Series 2018 สถ�บัน| 

 วิทย�ก�ร สวทช.

• ก�รป้องกันก�รทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 13  

 สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

• ก�รโค้ชเพื่อผู้นำ�ยุคใหม่ (Leader Manager as a  

 Coach Development Program) บริษัท แอคคอม  

 แอนด์ อิมเมจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด

• ก�รตรวจสอบภ�ยใน เพื่อเตรียมตัวเป็น 

 ผู้ตรวจสอบภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล (Pre - CIA)  

 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์ 

 มห�วิทย�ลัย

• ผู้ตรวจสอบภ�ยในวิช�ชีพรับอนุญ�ต CPIAT)  

 สม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย

• ก�รคิดและเขียนแผนกลยุทธ์ สถ�บัน 

 ก�รบริห�รและจิตวิทย� (MPI) 

• กลยุทธ์ก�รตรวจสอบและควบคุมสำ�หรับผู้บริห�ร  

 สถ�บันก�รบริห�รและจิตวิทย� (MPI) 

• ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งบัญชีสำ�หรับผู้บริห�ร 

 เพื่อคว�มได้เปรียบเชิงแข่งขัน ศูนย์พัฒน� 

 บุคล�กรมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

• นักบัญชีกับก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน  

 สม�คมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 

 แห่งประเทศไทย



หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย 
และผู้ช่วยกรรมการ

อายุ : 59 ปี

นายนกุล  ตั้งประสิทธิ์                                                                  

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัย 

 ร�มคำ�แหง

ประวัติการอบรม
• ม�ตรฐ�นบัญชีสำ�หรับผู้บริห�ร

• ม�ตรฐ�นตล�ดหลักทรัพย์

• ออกแบบระบบบริห�รก�รเงิน บัญชี

 เจ�ะลึกระบบอ�ค�รชุด ฉบับที่ 4 

 พ.ศ.2551

• ก�รว�งแผนภ�ษีในก�รทำ�สัญญ�

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
 2559 - ปัจจุบัน  • ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย 

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

 2557 - 2559  • ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรก�ร 

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

 2557 - 2559  • ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ / ธุรก�ร

    บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ        -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ / ธุรก�ร บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :    -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) :   -ไม่มี-
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

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

 ถ.พระร�ม 4 

 ถ.รัชด�ภิเษก 

 ถ.โยธ� 

 ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

 ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

 ถ.อ่อนนุช 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.ประช�อุทิศ 

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.ประดิพัทธ์ 

 ถ.ร�มคำ�แหง 

 ถ.ร�มอินทร� 

 ถ.ร�มอินทร� 

 ถ.รัตน�ธิเบศร์ 

 ถ.อรุณอัมรินทร์ 

 ถ.อรุณอัมรินทร์ 

 ถ.บ�งแค 

 ถ.ร�ษฎร์บูรณะ 

 ถ.ล�ดพร้�ว 

 ถ.พหลโยธิน 

 ถ.พระร�ม 4 

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.เสรีไทย 

 ถ.พัฒน�ก�ร 

 ถ.พิบูลสงคร�ม 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.เสรีไทย 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.สุขุมวิท 

  5,625.56 

  799.56 

  4,409.44 

  184.14 

  2,238.55 

  176.81 

  36.95 

  311.13 

  339.80 

  479.19 

  99.28 

  614.16 

  120.52 

  239.44 

  25.15 

  258.92 

  252.37 

  230.92 

  231.12 

  72.31 

  487.32 

  163.18 

  97.79 

  173.74 

  200.91 

  153.30 

  476.39 

  88.91 

  296.66 

  149.91 

  193.05 

  935.16 

102.24

12.03

12.86

6.26

58.63

4.25

1.40

10.01

14.78

13.07

3.26

24.22

3.86

5.14

1.01

8.67

6.17

8.22

6.27

1.70

13.23

3.90

4.63

6.40

5.45

4.53

15.38

3.13

10.96

5.43

5.97

32.63

296.13

58.71

16.15

14.73

120.11

14.14

2.96

23.33

30.58

35.94

6.95

49.13

12.05

15.56

1.51

16.83

15.14

15.01

12.71

4.34

31.68

14.69

10.61

15.64

18.08

9.20

37.16

7.56

25.22

8.99

9.65

56.65

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน

 TB, BAY, BBL 

 TB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 SCB 

ลุมพินี ท�วเวอร์ 

แอล.พี.เอ็น.ท�วเวอร์ 

ส่ีพระย� ริเวอร์วิว 

ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ ส�ทร 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้� 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้� 2 

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้� 

ลุมพินี พ�ร์ค ป่ินเกล้� 

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 

ลุมพินี เพลส นร�ธิว�ส - เจ้�พระย� 

ลุมพินี เพลส พหล - สะพ�นคว�ย 

ลุมพินี วิลล์ ร�มคำ�แหง 26 

ลุมพินี วิลล์ ร�มอินทร� - หลักส่ี

ลุมพินี เพลส ร�มอินทร� - หลักส่ี 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ รัตน�ธิเบศร์ 

ลุมพินี สวีท พระร�ม 8 

ลุมพินี เพลส พระร�ม 8 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ บ�งแค 

ลุมพินี วิลล์ ร�ษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 

ลุมพินี วิลล์ ล�ดพร้�ว - โชคชัย 4 

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน 

ลุมพินี เพลส พระร�ม 4 - กล้วยนำ�้ไท 

ลุมพินี พ�ร์ค ริเวอร์ไซด์ - พระร�ม 3 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ นิด้� - เสรีไทย 

ลุมพินี วิลล์ พัฒน�ก�ร - เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคร�ม - ริเวอร์วิว 

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ นิด้� - เสรีไทย 2 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ พัทย�เหนือ - สุขุมวิท 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ พัทย�เหนือ - สุขุมวิท 

(Minimall)

ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ตั้งโครงก�ร ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

พ้ืนท่ี

(ต�ร�งเมตร)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)



370

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 ถ.บ�งน� 

 ถ.พัทย�-น�เกลือ 

 ถ.ร�มคำ�แหง 

 ถ.ร�มอินทร�

 -ล�ดปล�เค้� 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.สุขุมวิท 77 

 ถ.รัตน�ธิเบศร์ 

 ต.บ้�นสวน อ.เมือง 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.ประช�ชื่น 

 ถ.สุขสวัสดิ์ 

 ต.หม�กแข้ง อ.เมือง 

 ต.หม�กแข้ง อ.เมือง 

 ถ.อ่อนนุช-ล�ดกระบัง 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 ถ.ร�มอินทร�

 -ล�ดปล�เค้� 

 ถ.พระร�ม 9 

 ถ.อ่อนนุช 

 ถ.อ่อนนุช

 ถ.เพชรเกษม

  445.59 

  308.69 

  305.06 

  168.86 

 

 245.26 

  118.76 

  324.28 

  582.88 

  390.24 

  261.94 

  397.09 

  3,435.24 

  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 

  4,253.83 

  4,253.83 

  2,833.15 

  8,867.00 

  

197.03 

  320.08 

  340.12 

  464.12 

  1,134.90 

14.63

11.95

11.16

5.98

8.32

3.69

13.66

14.79

15.76

9.14

15.40

120.88

216.96

11.60

7.15

101.99

102.43

94.21

96.68

97.11

89.47

99.00

99.00

51.04

183.89

7.28

12.28

10.69

13.95

79.17

30.61

18.99

24.40

10.98

14.72

9.50

29.19

30.31

31.22

20.96

32.80

200.39

235.24

17.14

18.61

169.21

169.21

155.53

169.21

169.21

155.47

169.21

157.87

107.14

228.50

12.81

28.81

20.41

30.17

84.60

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 ISBT 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 - 

 - 

 - 

 - 

 UOB 

ลุมพินี เมกะซิต้ี บ�งน� 

ลุมพินี วิลล์ น�เกลือ - วงศ์อม�ตย์ 

ลุมพินี วิลล์ ร�มคำ�แหง 60/2 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร�มอินทร� - ล�ดปล�เค้� 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109 - แบร่ิง 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) 

ลุมพินี พ�ร์ค รัตน�ธิเบศร์ - ง�มวงศ์ว�น 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ชลบุรี - สุขุมวิท 

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ - หัวหม�ก สเตช่ัน 

ลุมพินี วิลล์ ประช�ช่ืน - พงษ์เพชร 2 

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ - พระร�ม 2 

ลุมพินี เพลส ยูดี - โพศรี 

ลุมพินี เพลส ยูดี - โพศรี (Minimall) 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ล�ดกระบัง 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F1 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F2 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F3 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F4 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F5 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F6 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F7 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เฟส 3 อ�ค�ร F8 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 อ�ค�ร F 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (Community) 

ช้ัน 1-2 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร�มอินทร� - ล�ดปล�เค้� 2 

ลุมพินี พ�ร์ค พระร�ม 9 - รัชด� 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒน�ก�ร 

ลุมพินี พ�ร์ค เพชรเกษม 98 (อ�ค�รพ�ณิชย์) 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ตั้งโครงก�ร ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

พื้นที่
(ต�ร�งเมตร)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)
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ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

1

2

3

4

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.ร่มเกล้� 

 ถ.อ่อนนุช-ล�ดกระบัง 

 ถ.นวมินทร์ 

 ถ.ส�ยวัดนครอินทร์ 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.ร�ชพฤกษ์ 

 ถ.รัตน�ธิเบศร์ 

 ถ.บ�งน� 

 ถ.ง�มวงศ์ว�น 

 ถ.พหลโยธิน 

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.พหลโยธิน 

  2,519.02 

  307.83 

  327.58 

  208.02 

  293.70 

  291.78 

  330.60 

    223.76 

  287.92 

  1,405.47 

  326.12 

  22.62 

  4,228.81 

  4,609.56 

  2,978.08 

  1,450.58 

  124.00 

  2,052.00 

 

 336.00 

110.53

10.76

8.79

6.69

10.42

10.44

10.81

7.32

9.39

57.68

11.89

1.65

374.88

286.49

201.92

32.61

7.28

42.28

6.53

3,154.55

88.70

115.86

20.01

19.65

13.52

19.09

26.26

19.84

14.54

17.57

54.09

27.72

2.26

448.57

540.80

306.88

124.71

7.28

42.28

6.53

5,206.23

180.80

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 TB , BAY 

 - 

 - 

 - 

ลุมพินี พ�ร์ค เพชรเกษม 98 (C, D) 

ลุมพินี เพลส บรมร�ชชนนี - ป่ินเกล้� 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร่มเกล้� - สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ล�ดกระบัง 2 

ลุมพินี พ�ร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพ� 

ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์ - ริเวอร์วิว 

ลุมพินี มิกซ์ เทพ�รักษ์ - ศรีนครินทร์ 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน 

ลุมพินี วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - บ�งแวก 

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้� - ริเวอร์วิว 

ลุมพินี เพลส บ�งน� กม.3 

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - ง�มวงศ์ว�น 

บ�ย แอล.พี.เอ็น. 

ลุมพินี พ�ร์ค พหล 32 

ลุมพินี เพลส พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์ 

ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิส�ร - สะพ�นคว�ย 

ลุมพินี ท�วเวอร์ 

บริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี คอนโดท�วน์ 

ชลบุรี - สุขุมวิท (อ�ค�รพ�ณิชย์ ) 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 

(Community mall) ช้ัน 3 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 

(Community mall) โดมด้�นหน้� 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ทรัพย์สินสำานักงาน 

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รวมทรัพย์สินสำานักงาน 

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

พื้นที่
(ต�ร�งเมตร)

พื้นที่
(ต�ร�งเมตร)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

 ถ.พระร�ม 4 

 ต.บ้�นสวน อ.เมือง 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 

 

 ถ.รังสิต-นครน�ยก 
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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

 ถ.พัทย�-น�เกลือ 

 ถ.พัทย�-จอมเทียน ส�ย 2 

 ต.บ้�นสวน อ.เมือง 

 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

 ต.หม�กแข้ง อ.เมือง 

 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

 ถ.รังสิต 

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.ร่มเกล้� 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.ร�ชพฤกษ์ 

 ถ.บ�งน� 

 ถ.เพชรบุรี 

 ถ.ร�ษฎร์บูรณะ 

 ถ.ดินแดง 

 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

 ถ.พหลโยธิน 

 ถ.รัชด�ภิเษก 

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.พระร�ม 2 

 ถ.สุทธิส�ร 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.รุ่งประช� 

 ถ.พัฒน�ก�ร 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.พระร�ม 3  

 ถ.พระร�ม 3  

  35.12 

  1,362.21 

  99.12 

  3,050.19 

  1,297.73 

  28.10   

10,018.18 

  263.89   

57,694.58 

  260.03   

13,412.28 

  43.08 

  71.29 

  57.67 

  57.11 

  9,018.27 

  401.64 

  358.66 

  3,848.81 

  82.51 

  8,612.78 

  6,123.59   

10,958.09 

  4,371.21 

  2,512.59 

  5,553.18 

  449.69 

  36.40  

14,782.23  

12,861.46 

  7,522.50 

  687.59 

  1,179.60 

1.51

65.57

2.88

224.50

44.02

2.95

368.81

10.07

1,413.85

9.99

577.78

1.24

2.44

2.00

1.93

339.05

33.89

14.40

327.62

8.15

834.99

395.82

688.84

258.33

173.21

371.58

19.99

5.46

860.03

568.28

372.30

331.39

506.22

8,839.08

2.13

97.50

3.96

303.91

64.45

2.39

548.08

14.32

2,110.82

13.25

774.61

1.59

3.28

2.88

2.86

460.77

48.11

20.34

464.74

9.66

1,032.02

631.62

925.21

344.62

271.86

542.08

29.51

7.28

1,152.80

835.01

498.15

471.84

776.04

12,467.68

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 SCB 

 - 

 - 

 - 

 SCB 

 SCB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 BAY 

ลุมพินี วิลล์ น�เกลือ - วงศ์อม�ตย์

ลุมพินี พ�ร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ชลบุรี - สุขุมวิท

ลุมพินี พ�ร์คบีช ชะอำ� 2

ลุมพินี เพลส ยูดี - โพศรี

ลุมพินี พ�ร์คบีช ชะอำ�

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ� (A)

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ� (B)

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1

ลุมพินี พ�ร์ค เพชรเกษม 98 (A, B)

ลุมพินี พ�ร์ค เพชรเกษม 98 (C, D)

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร่มเกล้� - สุวรรณภูมิ

ลุมพินี มิกซ์ เทพ�รักษ์ - ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - บ�งแวก

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้� - ริเวอร์วิว

ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน

ลุมพินี วิลล์ ร�ษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 2

ลุมพินี สวีท ดินแดง - ร�ชปร�รภ

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - ง�มวงศ์ว�น 

บ�ย แอล.พี.เอ็น.

ลุมพินี พ�ร์ค พหล 32

ลุมพินี เพลส รัชด� - ส�ธุ 

ลุมพินี เพลส พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์

ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสด์ิ - พระร�ม 2

ลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิส�ร - สะพ�นคว�ย

ลุมพินี พ�ร์ค วิภ�วดี - จตุจักร

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน 2

ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ *

ลุมพินี พ�ร์ค บรมร�ชชนนี - สิรินธร

ลุมพินี วิลล์ พัฒน�ก�ร - ศรีนครินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี

บ้�น 365 พระร�ม 3 (ท�วน์โฮม) *

บ้�น 365 พระร�ม 3 (บ้�นเด่ียว) * 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

 สินค้าเพื่อขาย 

 รวมสินค้าเพื่อขาย 

ที่ตั้งโครงก�ร
ผู้ประเมิน

ร�ค�
ภ�ระ
ผูกพัน

พื้นที่
(ต�ร�งเมตร)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

* หม�ยเหตุ : หน่วยเป็นต�ร�งว�
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.เอกชัย 

 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 

ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

ถ.พระร�ม 9 

ถ.หัวหิน ซอย 7 

ถ.ร่มเกล้� 

ถ.ร�ชพฤกษ์ 

ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.รัชด�ภิเษก 

3-1-68.6

3-1-45.8

4-1-71.5

3-2-48.8

20-0-28.6

5-2-47.7

4-3-80.9

1-3-53.5

2-2-55.2

13-2-0

25-2-67.1

7-2-38.2

2-3-13.4

0-0-73.0

0-3-34.3

4-0-11.2

0-1-20.5

0-0-25.3

0-0-66.0

3-1-24.0

  4,992.50 

936.94

702.05

124.38

301.32

424.55

353.02

483.57

1,204.75

622.43

394.24

1,131.31

165.12

241.72

7.36

45.91

139.93

3.85

1.54

8.91

327.00

194.16

6,678.56

941.34

194.16

19,896.39

936.94

702.05

124.38

301.32

424.55

353.02

483.57

1,204.75

622.43

394.24

1,131.31

165.12

241.72

7.36

45.91

139.93

3.85

1.54

8.91

327.00

312.43

6,678.56

941.34

312.43

25,787.03

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 KBANK 

 KTB 

 KBANK 

 KBANK 

 BBL 

 KK 

 - 

 KK 

 KK 

 - 

 BAY 

 - 

 TB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 KBANK 

 - 

ลุมพินี มิกซ์ นร�ธิว�ส - รัชด�

ลุมพินี เพลส เต�ปูน อินเตอร์เชนจ์

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตช่ัน

ลุมพินี คอนโดท�วน์ เอกชัย 48 

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉ�ย

ลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี - จตุจักร (A)

ลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี - จตุจักร (B)

ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์

บ้�น 365 เมืองทอง

ท่ีดินหน้�โครงก�ร บ้�นลุมพินี บ�งบัวทอง 3 

ท่ีดินบริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ท่ีดินบริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ลุมพินี พ�ร์ค พระร�ม 9 - รัชด� 

ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร่มเกล้� - สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - บ�งแวก 

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ� 

ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ 17 

ลุมพินี เพลส พระร�ม 4 - รัชด�ภิเษก

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 ทรัพย์สินสิทธิการเช่า 

 รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินสิทธิการเช่า

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

พ้ืนท่ี
(ไร่-ง�น-ต�ร�งว�)

พ้ืนท่ี
(ไร่-ง�น-ต�ร�งว�)

พ้ืนท่ี
(ต�ร�งเมตร)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
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1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ถ.นนทรี 

ถ.นนทรี  

ถ.นนทรี 

ถ.สุขสวัสดิ์ 

ถ.หลวงแพ่ง 

ถ.เพิ่มสิน  

ถ.ท่�ข้�ม  

ถ.ร�ชพฤกษ์  

ถ.รังสิต  

ถ.บ้�นบ�งไทร 

- บ้�นคลองต�ซ้อน  

ถ.บ้�นบ�งไทร 

- บ้�นคลองต�ซ้อน  

ถ.ท่�ข้�ม  

ถ.พหลโยธิน 

ถ.หลวงแพ่ง 

  278.45 

  136.71   

11,637.89 

1-1-40.70

2-0-20.20

  169.00 

  81.80 

  76.00 

  

83.60 

  32.50 

  

582.80 

  

350.00 

  461.90 

  560.30 

0.54

2.84

55.41

34.41

28.70

18.88

11.95

9.19

4.95

2.93

44.80

46.16

45.48

67.33

58.79

63.10 63.10

251.68

9.31

3.83

114.73

34.41

28.70

24.61

14.86

11.18

6.51

3.90

61.46

62.77

63.78

99.61

127.87

348.70

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 - 

 - 

 TB 

-

 KTB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 

BAY 

 

KBANK 

 BBL 

 KTB 

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ท�วเวอร์ 1 

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ท�วเวอร์ 2 

พี.เอส.ที.ซิต้ีโฮม 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ สุขสวัสด์ิ - พระร�ม ๒ 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ เพ่ิมสิน - วัชรพล  

ลุมพินี ท�วน์พ�ร์ค ท่�ข้�ม - พระร�ม 2  

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - ป่ินเกล้�

(เฟส 2, 2.2)  

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ รังสิต คลอง 2 (เฟส 2) 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดปล�ดุก - บ�งไผ่ 

สเตช่ัน (เฟส 1) 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดปล�ดุก - บ�งไผ่ 

สเตช่ัน (เฟส 2) 

ลุมพินี ท�วน์เพลส พระร�ม 2 - ท่�ข้�ม 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพ�นใหม่ 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

สินค้าเพื่อขาย 

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมสินค้าเพื่อขาย 

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

พ้ืนท่ี
(ต�ร�งเมตร)

พ้ืนท่ี
(ไร่-ง�น-ต�ร�งว�)

พ้ืนท่ี
(ต�ร�งว�)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

รายการทรัพย์สิน บริษัท พรสันติ จำากัด
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1

2

3

4

5

6

7

ถ.รังสิต 

ถ.ร�ชพฤกษ์ 

ถ.บ้�นบ�งไทร 

- บ้�นคลองต�ซ้อน 

ถ.ท่�ข้�ม 

ถ.พหลโยธิน 

ถ.ล�ดกระบัง 

ถ.ล�ดพร้�ว 

 1-3-86.6 

 

22-1-33.7 

 7-2-77.7 

 

13-3-11.2 

 17-0-75 

 32-7-11.3 

 0-2-27.4 

70.92

148.29

28.89

273.23

241.86

626.89

6.31

1,396.39

70.92

148.29

28.89

273.23

241.86

626.89

6.31

1,396.39

 ร�ค�ตล�ด 

 

 ร�ค�ตล�ด 

 

 ร�ค�ตล�ด 

  

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 - 

 - 

 BAY 

 

KBANK 

 BBL 

 KTB 

 - 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - ป่ินเกล้�

(เฟส 2.2) 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - ป่ินเกล้�

(เฟส 3) 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดปล�ดุก - บ�งไผ่ 

สเตช่ัน (เฟส 2) 

ลุมพินี ท�วน์เพลส พระร�ม 2 - ท่�ข้�ม 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพ�นใหม่ 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี ท�วน์เพลส ล�ดพร้�ว 101 - โพธ์ิแก้ว 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ที่ตั้งโครงก�ร ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

พ้ืนท่ี
(ไร่-ง�น-ต�ร�งว�)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

1,769.95

21,666.35

1,936.05

27,723.08

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท พรสันติ จำากัด 

 รวมทรัพย์สินของ
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท พรสันติ จำากัด 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุน�ยน 2559 ได้ร่วมกันพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติจรรย�บรรณท�งธุรกิจ โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุน�ยน 2559 เป็นต้นไปจนกว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิกจรรย�บรรณท�งธุรกิจของกรรมก�รบริษัทและจรรย�บรรณ 
ท�งธรุกจิของพนกัง�นฉบบัป ี2548 เพือ่เปน็แนวท�งปฏบิตัิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ีเพือ่ประโยชนต์อ่บรษัิท ผูถ้อืหุ้น กรรมก�ร 
พนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ จรรย�บรรณท�งธุรกิจฉบับดังกล่�วนี้ ประกอบด้วย 14 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1  สิทธิมนุษยชนและแรงง�น
หมวดที่ 2  สิ่งแวดล้อม สุขภ�พ และคว�มปลอดภัย
หมวดที่ 3  ก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน
หมวดที่ 4  ของกำ�นัลและก�รเลี้ยงรับรอง
หมวดที่ 5  คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
หมวดที่ 6  ก�รดำ�เนินก�รท�งด้�นก�รเมือง
หมวดที่ 7  ก�รปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
หมวดที่ 8  ก�รเปิดเผยข้อมูลและก�รสื่อส�ร
หมวดที่ 9 ก�รทำ�ธุรกรรมของ LPN
หมวดที่ 10  ก�รแข่งขันท�งก�รค้�
หมวดที่ 11  ก�รป้องกันก�รฟอกเงิน
หมวดที่ 12  ข้อพึงปฏิบัติของกรรมก�รบริษัท
หมวดที่ 13  ข้อพึงปฏิบัติของพนักง�น
หมวดที่ 14  กระบวนก�รก�รรับข้อร้องเรียนและม�ตรก�รก�รคุ้มครอง

นิยามคำาศัพท์ทั่วไป
จรรย�บรรณของเครือ แอล.พี.เอ็น. หม�ยถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในก�รดำ�เนินธุรกิจของเครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่� 
  “จรรย�บรรณ”
บริษัท  หม�ยถึง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
เครือ แอล.พี.เอ็น. หรือ LPN หม�ยถึง 1. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
  2. บริษัทย่อยของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัทย่อย หม�ยถึง บรษิทัหรือนติบิคุคลท่ี บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำ�กดั (มห�ชน) ถอืหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีง 
  เกินกว่�ร้อยละ 50 ไม่ว่�จะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
กรรมก�รบริษัท หม�ยถึง กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ผู้บริห�ร หม�ยถึง พนักง�นระดับบริห�รและจัดก�รในระดับ 5 ขึ้นไปของ LPN
พนักง�น หม�ยถึง พนักง�นของ LPN
ที่ปรึกษ� หม�ยถึง บุคคลที่ไม่ใช่พนักง�น และได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัทหรือกรรมก�รบริห�ร
ผู้มีส่วนได้เสีย หม�ยถึง บคุคลทีมี่คว�มเกีย่วข้องกบั LPN ในด�้นต�่งๆ เช่น กรรมก�รบรษัิท พนกัง�น ผูถ้อืหุ้น ลกูค�้ คูแ่ขง่ 
  เจ้�หนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทุจริต หม�ยถึง ก�รกระทำ�ใดๆ  ทีเ่ปน็ไปเพือ่แสวงห�ประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
  สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชัน หม�ยถึง ก�รติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยก�รเสนอให้ สัญญ�จะให้ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น 
  ที่ไมถ่กูตอ้งและเหม�ะสมกบัเจ�้หน�้ท่ี หนว่ยง�นภ�ครฐัหรอืเอกชน เพือ่ให้บคุคลดงักล�่วกระทำ� 
  หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ หรือให้ได้ม� หรือรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหม�ะสม 
  ท�งธุรกิจ
ก�รให้ หรือรับสินบน หม�ยถึง ก�รเสนอให้ หรือรับของขวัญ ร�งวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นใด โดยมี 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้กระทำ�ก�รใดๆ ที่ไม่สุจริต ผิดกฎหม�ย หรือผิดจริยธรรมท�งธุรกิจ 
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อกัน
นิยาม
สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หม�ยถงึ สิทธขิัน้พืน้ฐ�นทีม่นุษยทุ์กคนไดร้บัก�รรบัรองหรอืคุม้ครองให้โดยไมถ่กูเลอืกปฏบิติั เพยีงเพร�ะคว�มแตกต�่ง 
ท�งก�ย จิตใจ เชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ ภ�ษ� อ�ยุ สีผิว ก�รศึกษ� สถ�นะท�งสังคมหรือเรื่องอื่นใด

หลักการ

LPN ตระหนักและให้คว�มเค�รพในศักด์ิศรีของคว�มเป็นมนุษย์และคว�มเท่�เทียมกันของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพนักง�นของบริษัท
และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยคว�มเค�รพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติตนอย่�งเหม�ะสม 
กับหน้�ที่ก�รง�นต�มระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของบริษัท 
นอกจ�กนั้น LPN ยังตระหนักและให้คว�มสำ�คัญในด้�นแรงง�นโดยจะปฏิบัติต่อพนักง�นและลูกจ้�งต�มกฎหม�ยแรงง�น กฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงง�นอย่�งเป็นธรรมทั้งแรงง�นไทยและแรงง�นต่�งช�ติ

แนวปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติต่อกันด้วยคว�มเค�รพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่�งเท่�เทียมกันโดยไม่แบ่งแยกคว�มแตกต่�ง เนื่องจ�กเชื้อช�ติ 
  ศ�สน� สัญช�ติ เพศ อ�ยุ พื้นฐ�นก�รศึกษ� ภ�วะท�งร่�งก�ยและจิตใจ สถ�นภ�พท�งสังคมหรือเรื่องอื่นใด รวมตลอดถึงไม่ละเมิดสิทธิ 
  และเสรีภ�พส่วนบุคคลทั้งโดยท�งตรงและท�งอ้อม 
 2. ปฏิบัติหน้�ที่โดยใช้คว�มระมัดระวังโดยต้องป้องกันไม่ให้เกิดคว�มเสี่ยงที่อ�จจะทำ�ให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในก�รดำ�เนินธุรกิจ
 3. ดูแลสอดส่องเรื่องก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน และร�ยง�นผู้บังคับบัญช� หรือส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ เมื่อพบเห็นก�รกระทำ�ที่เป็น 
  ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน
 4. ใหส้ทิธแิละเสรภี�พท�งคว�มเชือ่ของก�รนบัถอืศ�สน�ของบคุคล รวมตลอดถงึก�รประกอบพธีิกรรมศ�สน� โดยไมน่ำ�ม�เปน็เหตหุรอืปจัจยั 
  ในก�รตัดสิทธิบุคคลไม่ให้รับก�รมอบหม�ยง�น ก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับเลื่อนขั้น เงินเดือน และก�รโอนย้�ย
 5. ปฏิบัติต่อแรงง�นต่�งช�ติ ดังนี้
  - ดำ�เนินก�รเพื่อลดข้อจำ�กัดท�งด้�นภ�ษ� โดยก�รจัดให้มีล่�มเพื่อแปล มีป้�ยต�มชนช�ติของแรงง�น เพื่อดำ�เนินก�รสื่อส�รให้ชัดเจน 
   ในเรื่องสำ�คัญๆ เช่น ด้�นคว�มปลอดภัย สิทธิต่�งๆ และสุขอน�มัย เป็นต้น
  - ให้คว�มเป็นธรรมในก�รจ้�ง เช่น ค่�ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ต�มกฎหม�ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงง�นต่�งช�ติมีชีวิต 
   และคว�มเป็นอยู่ที่ดี
  - ให้สิทธิ เสรีภ�พ และคว�มเป็นอยู่ในสังคมที่ดี ต�มสิทธิที่พึงจะได้รับต�มที่กฎหม�ย ระเบียบต่�งๆ ได้กำ�หนดไว้ รวมตลอดถึงก�ร 
   ดูแลและให้คว�มเอ�ใจใส่ในก�รอยู่อ�ศัย มีคว�มปลอดภัย มีสุขอน�มัยที่ดีต�มคว�มเหม�ะสมและครบต�มปัจจัย 4

ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล หม�ยถึง เงินที่ได้จ่�ยไปเพื่อศ�สน� ก�รศึกษ� ส�ธ�รณประโยชน์ หรือส�ธ�รณกุศลต่�งๆ
เงินสนับสนุน (Sponsorship) หม�ยถึง เงินที่ได้จ่�ยไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตร�สินค้� หรือชื่อเสียงของบริษัท
ข้อมูลสำ�คัญ หม�ยถึง ข้อมูลต่�งๆ ท่ีเก่ียวกับก�รดำ�เนินกิจก�รของ LPN ท่ีห�กเปิดเผยออกไปโดยไม่ถูกต้องและ 
  เหม�ะสม อ�จกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอย�่งมนียัสำ�คญัตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิของ LPN ตอ่ร�ค�หลกัทรพัย ์
  หรืออ�จมีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจต่อก�รลงทุน เช่น ข้อมูลในงบก�รเงิน ข้อมูลในก�รลงทุน 
  ในโครงก�รต่�งๆ ก�รจ่�ยเงินปันผลที่ยังไม่เปิดเผยต่อตล�ดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ทรัพย์สินของ LPN หม�ยถึง ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่�จะเป็นสังห�ริมทรัพย์ หรืออสังห�ริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่จับต้องได้ 
   หรอืทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไม่ได ้หรอืทรัพยส์นิอืน่ใดท่ี LPN เปน็เจ�้ของหรอืเปน็ผูรั้บผดิชอบ ครอบครอง  
  และดูแลรักษ�
ทรัพย์สินท�งปัญญ� หม�ยถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� รวมตลอดถึงคว�มลับท�งก�รค้�

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
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สุขภาพและความปลอดภัย
หลักการ
LPN ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องของสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของพนักง�นทุกระดับ 

แนวปฏิบัติ
 1. ดำ�เนินง�นต�มกฎหม�ย ม�ตรฐ�น ระเบียบปฏิบัติ ด้�นสุขภ�พและคว�มปลอดภัย เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้น
 2. มีก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยของสถ�นที่ทำ�ง�นอย่�งสมำ่�เสมอ จัดให้มีอุปกรณ์ด้�นคว�มปลอดภัยต่�งๆ แก่พนักง�น มีก�รฝึกซ้อม 
  อพยพหนีไฟประจำ�ปี
 3. สนับสนุนและกำ�หนดให้มีกิจกรรมต่�งๆ แก่พนักง�น ได้แก่ ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ก�รสนับสนุนให้มีก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รจัดให้มีก�ร 
  พักผ่อนประจำ�ปี เป็นต้น
 4. กำ�หนดให้มีแพทย์วิช�ชีพประจำ�บริษัทเพื่อให้คำ�ปรึกษ�และดูแลพนักง�นที่อ�จมีหรือมีปัญห�ท�งด้�นสุขภ�พ

การคุกคามและการละเมิด
หลักการ 
LPN ยึดมั่นก�รสร้�งบรรย�ก�ศที่ดีในก�รทำ�ง�นที่ให้คว�มเค�รพซึ่งกันและกันของทุกคนในองค์กร เช่น ระหว่�งเพื่อนร่วมง�น ระหว่�ง 
ผู้บังคับบัญช�กับผู้ใต้บังคับบัญช� ระหว่�งพนักง�นกับลูกค้� เป็นต้น เพื่อให้มีคว�มสัมพันธ์อันดีในก�รปฏิบัติต่อกัน

แนวปฏิบัติ
ในก�รปฏิบัติต่อกัน ต้องไม่กระทำ�ก�รซึ่งมีลักษณะของก�รคุกค�มหรือล่วงละเมิดต่อกัน ไม่ว่�จะด้วยว�จ� กริย� หรือท่�ท�งใดที่ไม่เหม�ะสม 
ได้แก่
 1. ก�รคุกค�มท�งว�จ� เช่น บิดเบือน ใส่คว�ม หรือทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
 2. ก�รคุกค�มท�งก�ย เช่น ก�รข่มขู่ ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย ขู่จะทำ�ร้�ยร่�งก�ย
 3. ก�รคุกค�มที่มองเห็นได้ เช่น ก�รสื่อข้อคว�มก้�วร้�ว ก�รแสดงอ�กัปกิริย� หรือรูปภ�พที่ก่อให้เกิดคว�มขุ่นเคือง
 4. ก�รคุกค�มท�งเพศ เช่น ก�รเกี้ยวพ�ร�สี ก�รร้องขอผลประโยชน์ หรือก�รล่วงละเมิดท�งเพศด้วยก�ย หรือว�จ�

สิ่งแวดล้อม
หลักการ
LPN มีนโยบ�ยในก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจังในทุกกระบวนก�ร ท้ังในด้�นก�รดำ�เนินง�นพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์และก�รบริห�รชุมชน 
ตั้งแต่ก�รจัดห�ที่ดิน ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ก�รบริห�รจัดก�รส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก�รนำ�
เทคโนโลยีท่ีเหม�ะสมม�ใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อ�จเกิดจ�กกระบวนก�รประกอบกิจก�ร รวมตลอดถึงก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้พนักง�น 
มีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ
 1. ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่�งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนก�รก�รออกแบบ กระบวนก�รก่อสร้�ง 
  เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 2. ใช้ทรัพย�กรและรณรงค์ให้ร่วมกันใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นำ้� ไฟฟ้� วัสดุต่�งๆ 
 3. ให้คว�มช่วยเหลือและสนับสนุนด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมที่เหม�ะสมในโครงก�รต่�งๆ ของ LPN และชุมชนข้�งเคียง
 4. เปิดเผยข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อมของ LPN อย่�งถูกต้องและโปร่งใส ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม
 5. มีคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในก�รร่วมกันผลักดัน ดูแล และทบทวนในเรื่องก�ร 
  รักษ�สิ่งแวดล้อมให้ครบทุกกระบวนก�ร

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
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นิยาม
คอรร์ปัชนั (Corruption) หม�ยถงึ ก�รตดิสนิบนทกุรปูแบบ โดยก�รเสนอให ้สญัญ�จะให ้ซึง่เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชนอ่ื์นท่ีไมถ่กูตอ้งและเหม�ะสม 
แก่เจ้�หน้�ที่ หน่วยง�นภ�ครัฐ หรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่�วกระทำ� หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ หรือให้ได้ม� หรือรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์ 
อื่นใดที่ไม่เหม�ะสมท�งธุรกิจ
การบริจาคเพื่อการกุศล หม�ยถึง เงินที่ได้จ่�ยไปเพื่อศ�สน� ก�รศึกษ� ส�ธ�รณประโยชน์ หรือส�ธ�รณกุศลต่�งๆ
เงินสนับสนุน (Sponsorship) หม�ยถึง เงินที่ได้จ่�ยไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตร�สินค้� หรือชื่อเสียงของบริษัท

หลักการ
ก�รดำ�เนนิธรุกจิของ LPN ตอ้งดำ�เนนิก�รอย�่งถกูตอ้ง โปรง่ใส ส�ม�รถตรวจสอบได ้โดยตอ้งปฏบิตัติ�มกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้องและปฏบิตัติ�มนโยบ�ย
ต่อต้�นคอร์รัปชันของ LPN รวมทั้งไม่ทำ�ให้เกิดข้อครห�หรือมีก�รกระทำ�ก�รใดๆ ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภ�พลักษณ์ของ LPN ในเรื่องของ
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ
 1. ไม่ดำ�เนินก�รหรือยอมรับก�รคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
 2. ต้องระมัดระวังในกระบวนก�รปฏิบัติง�นที่มีคว�มเสี่ยงสูง เช่น กระบวนก�รก�รข�ยและก�รตล�ด กระบวนก�รจัดซื้อท่ีดิน กระบวนก�ร 
  จัดซื้อทรัพย์สิน กระบวนก�รก่อสร้�ง กระบวนก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รทำ�สัญญ� ก�รให้และก�รรับของกำ�นัล ก�รให้เงินบริจ�คและ 
  เงินสนับสนุน เป็นต้น
 3. ต้องระมัดระวังในเรื่องเงินบริจ�คเพื่อก�รกุศล โดยเงินบริจ�คเพื่อก�รกุศลต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและถูกต้องต�มกฎหม�ย
 4. ตอ้งระมดัระวังในเรือ่งก�รใหเ้งนิสนบัสนนุ โดยตอ้งดำ�เนนิก�รใหต้รงต�มวตัถปุระสงค ์เพือ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งตรงไปตรงม� เพือ่ภ�พลกัษณ์ 
  และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท และต้องเป็นก�รให้ในน�มบริษัทเท่�นั้น
 5. ต้องระมัดระวังในเรื่องของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรอง ก�รให้หรือรับของกำ�นัล โดยต้องเป็นไปต�มที่บริษัทกำ�หนด
 6. ตอ้งไมล่ะเลย หรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็ก�รกระทำ�ทีเ่ข�้ข�่ยอนัเปน็ก�รทจุรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบั LPN โดยตอ้งร�ยง�นใหผู้บ้งัคบับญัช� 
  ทร�บต�มลำ�ดับชั้น หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทร�บ และให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงต่�งๆ
 7. ต้องระมัดระวังในก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับก�รคอร์รัปชัน
 8. ในกระบวนก�รจัดซ้ือ/จัดจ้�ง จะต้องเป็นไปต�มระเบียบข้ันตอนท่ีกำ�หนดไว้ในระเบียบก�รจัดซื้อ/จัดจ�้งของ LPN ท่ีกำ�หนดไว้ในระเบียบ 
  อย่�งเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง

การต่อต้านคอร์รัปชัน

หลักการ
LPN มุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่มั่นคงและย่ังยืนกับลูกค้� ผู้ถือหุ้น คู่ค้� และผู้ทำ�ธุรกิจร่วมกับ LPN โดยช่ือเสียงท่ีดีของ LPN ย่อมเป็น
ร�กฐ�นสำ�คัญสำ�หรับก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ดังกล่�ว ดังนั้น บุคล�กรในองค์กรของ LPN ต้องไม่รับของกำ�นัลจ�กบุคคลอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงิน ไม่เรียกร้องหรือรับสินบน ส่ิงล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือก�รได้รับก�รปฏิบัติเป็นพิเศษท่ีอ�จมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งธุรกิจในน�ม LPN

ทั้งนี้ ก�รให้ผลประโยชน์ต่�งๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน ก�รบริก�ร ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ ก�รแลกเปลี่ยนของกำ�นัล หรือก�รเลี้ยงตอบแทนต�ม
ธรรมเนียม ส�ม�รถทำ�ได้ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อวัตถุประสงค์ท�งธุรกิจและเป็นก�รรักษ�สัมพันธภ�พท�งธุรกิจ แต่ต้องเป็นไปต�มเทศก�ลต่�งๆ 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่�ที่เหม�ะสมและไม่เป็นก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รตัดสินใจ
ที่ไม่ชอบธรรม

ของกำานัลและการเลี้ยงรับรอง



380

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.

แนวปฏิบัติ
 1. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน ก�รบริก�ร ก�รเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์อื่นใด ที่อ�จก่อให้เกิดก�รชักนำ�ให้กระทำ�ก�รใดๆ หรือละเว้นก�ร 
  กระทำ�ใดๆ ที่ทำ�ให้เกิดก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่ไม่ชอบธรรม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ให้อย่�งไม่ชอบธรรม
 2. ในก�รให้หรือรับของกำ�นัล หรือก�รเลี้ยงรับรองกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในท�งธุรกิจ ควรพิจ�รณ�ว่�มีมูลค่�ที่เหม�ะสมในแต่ละโอก�ส แต่ละ 
  เทศก�ล รวมตลอดถึงกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
 3 ควรหลีกเลี่ยงก�รแลกเปลี่ยนของกำ�นัลที่มีมูลค่�สูง หรือมีคว�มถี่เกินสมควร หรือเป็นกรณีท่ีอ�จทำ�ให้เกิดภ�พลักษณ์ของ 
  ก�รเกื้อหนุน หรือก�รมีพันธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงคว�มเหม�ะสมในก�รรับของกำ�นัล ก�รบริก�รผลประโยชน์ หรือก�รแสดงนำ้�ใจใดๆ 
  ควรขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้บังคับบัญช�
 4. ก�รเลี้ยงรับรองหรือรับเลี้ยงก�รรับรอง ควรเป็นไปต�มสมควรแก่กรณีต�มธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ หรือเป็นก�รปฏิบัติต�มสัญญ� 
  ท�งธุรกิจ โดยในกรณีของก�รเลี้ยงรับรอง ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นต้องเป็นค่�ใช้จ่�ยที่สมเหตุสมผล
 5. ควรมีหลักฐ�นของค่�ใช้จ่�ยที่แสดงมูลค่�ของทรัพย์สิน บริก�ร ก�รเลี้ยงรับรอง เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
 6. ควรระมัดระวังในกรณีท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญช�ให้ทรัพย์สิน บริก�ร หรือเลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญช� และผู้บังคับบัญช�รับทรัพย์สิน บริก�ร  
  หรือเล้ียงรับรองจ�กผู้ใต้บังคับบัญช� โดยก�รให้และก�รรับดังกล่�วจะต้องไม่เป็นก�รสร้�งแรงจูงใจในก�รตัดสินใจอย่�งหนึ่งอย่�งใด 
  โดยไม่เป็นธรรม 
 7. ในกรณีที่ได้รับมอบหม�ยหรือได้รับอนุญ�ตจ�กผู้บังคับบัญช�ให้ไปช่วยเหลือหน่วยง�นนอกองค์กร ซึ่งอ�จจะต้องรับทรัพย์สิน ก�รเลี้ยง 
  รับรอง หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่�ตอบแทน ในกรณีนี้จะต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์หรือม�ตรฐ�นของหน่วยง�นนั้นๆ ได้กำ�หนดไว้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ
LPN มุ่งเน้นในก�รกระทำ�ที่ถูกต้อง ดังนั้นในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นใน LPN จะต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ LPN เป็นสำ�คัญ ภ�ยใต้
กรอบคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ยและจริยธรรม โดยจะต้องหลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรที่อ�จมีผลกระทบ
ต่อก�รตัดสินใจและก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่

แนวปฏิบัติ
 1. ไม่เข้�ไปเก่ียวข้องในก�รทำ�ธุรกรรมกับคู่สัญญ�ท่ีมีคว�มเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญ�ติสนิท บุคคลใกล้ชิด หรือก�รที่บุคคล 
  ในครอบครวัเข�้ไปมสีว่นรว่มหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิก�รใดๆ ซึง่อ�จมผีลประโยชน ์หรอืกอ่ใหเ้กิดคว�มขดัแยง้ท�งธรุกจิต่อ LPN จะตอ้งแจง้ให ้
  คณะกรรมก�รบริห�รทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร
 2. ตอ้งไมป่ระกอบกจิก�รทีเ่ปน็ก�รแขง่ขนั เข�้เปน็หุน้สว่น เปน็ผูถ้อืหุน้ทีมี่อำ�น�จตดัสนิใจ เปน็กรรมก�รหรอืเปน็ผูบ้รหิ�รในกจิก�รทีเ่ปน็ก�ร 
  แข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของ LPN
 3. ต้องหลีกเลี่ยงก�รขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของ LPN ในก�รติดต่อกับคู่ค้� และบุคคลอื่นใด
 4. ระหว่�งปฏิบัติง�นให้ LPN และหลังจ�กพ้นสภ�พก�รปฏิบัติง�นแล้ว พนักง�นจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่�เป็นคว�มลับ หรือข้อมูลที่มี 
  ผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญของ LPN 
 5. หลีกเลี่ยงก�รทำ�ง�นอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอ�จจะมีผลกระทบต่อง�นในคว�มรับผิดชอบหรือภ�พลักษณ์ของ LPN นอกเหนือจ�ก 
  ก�รทำ�ง�นที่ LPN เช่น ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือท่ีปรึกษ�ในบริษัท องค์กรหรือสม�คมท�งธุรกิจอื่น เว้นแต่ได้รับก�รอนุมัติจ�ก 
  กรรมก�รบริห�รก่อน
 6. ห้�มพนักง�นกู้ยืมเงินจ�กคู่ค้�ที่ดำ�เนินธุรกิจกับ LPN ยกเว้นสถ�บันก�รเงิน เนื่องจ�กอ�จมีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะ 
  ตัวแทน LPN
 7. ไม่แสวงห�ผลประโยชน์จ�กข้อมูลที่ได้รู้หรือได้ม�เนื่องจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นและคว�มรับผิดชอบ
 8. ห�้มพนกัง�นใชเ้วล�ทำ�ง�นในก�รคน้ห�ขอ้มูล ตดิตอ่ หรอืซือ้ข�ยหลกัทรพัยห์รอืสนิทรัพย์ใดๆ อย�่งเปน็ประจำ� เพือ่ประโยชน์สำ�หรบัตนเอง 
  หรือบุคคลอื่นและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ LPN
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การดำาเนินการทางด้านการเมือง
นิยาม
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หม�ยถึง ก�รให้ก�รสนับสนุนต่อพรรคก�รเมือง นักก�รเมือง บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ท�งก�รเมือง หรือกลุ่มพลังท�งก�รเมือง ในรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่�จะเป็นท�งตรงหรือท�งอ้อม เพื่อ
ให้ได้ม�ซึ่งผลประโยชน์อันมิชอบ หรือคว�มได้เปรียบท�งธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก�รที่พนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรมต�มสิทธิเสรีภ�พส่วนบุคคล โดยไม่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือไม่แอบอ้�งคว�มเป็นพนักง�นของบริษัท

หลักการ
LPN มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมือง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมท�งก�รเมืองและ/หรือเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่จะมี
ลักษณะหรือมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้คว�มช่วยเหลือท�งก�รเมือง เช่น ไม่นำ�เงินทุนหรือทรัพย�กรของ LPN ไปใช้สนับสนุนไม่ว่�ท�งตรงหรือ 
ท�งอ้อม หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่พรรคก�รเมือง กลุ่มแนวร่วมท�งก�รเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำ�น�จท�งก�รเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ท�งก�รเมือง ไม่ว่�จะเป็นท�งตรงหรือท�งอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภ�ค หรือระดับประเทศ 

อย่�งไรก็ต�ม LPN ตระหนักดีว่� สิทธิท�งก�รเมืองเป็นสิทธิและหน้�ที่ขั้นพื้นฐ�นของประช�ชน ดังนั้น LPN จึงให้คว�มเค�รพในสิทธิ
เสรีภ�พในก�รใช้สิทธิท�งก�รเมืองของพนักง�นในฐ�นะพลเมืองดีต�มรัฐธรรมนูญ เช่น ก�รลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือก�รเป็นสม�ชิก
ของพรรคก�รเมือง รวมตลอดถึงย่อมมีสิทธิท่ีจะเข้�ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท�งก�รเมือง ซึ่งต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหม�ย และจะต้อง 
ไม่ส่งผลกระทบต่อ LPN ในทุกกรณี

แนวปฏิบัติ
 1. ก�รใช้สิทธิท�งก�รเมืองในน�มตนเอง ควรหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเข้�ใจว่�กระทำ�ไปในน�มของ LPN
 2. ไม่ควรแสดงออกโดยวิธีก�รใดๆ ท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่นเข้�ใจว่� LPN มีคว�มเกี่ยวข้อง หรือให้คว�มสนับสนุนกิจกรรมท�งก�รเมือง 
  หรือก�รดำ�เนินก�รท�งก�รเมือง พรรคก�รเมือง กลุ่มแนวร่วมท�งก�รเมือง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำ�น�จท�งก�รเมือง 
 3. ไมแ่ตง่ก�ยหรอืเครือ่งแบบพนกัง�นหรอืใชส้ญัลกัษณ์ใดๆ ของ LPN ท่ีอ�จจะทำ�ให้ผูอ้ืน่เข้�ใจว�่ พนกัง�น LPN เข้�รว่มประชุมท�งก�รเมอืง  
  หรือร่วมชุมนุมอันมีลักษณะท�งก�รเมือง
 4. ควรระมดัระวงั และหลกีเลีย่งก�รแสดงออก หรอืคว�มคิดเหน็ท�งก�รเมอืงในสถ�นทีท่ำ�ง�นหรอืในเวล�ง�น อนัอ�จทีท่ำ�ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ 
  ในที่ทำ�ง�น

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการ
LPN ยึดมั่นและเค�รพในสิทธิเสรีภ�พส่วนบุคคลว่�ต้องได้รับคว�มคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจ�กก�รใช้ ก�รเปิดเผย หรือก�รถ่�ยโอน
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมตลอดถึงก�รทำ�ให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องได้รับข้อมูล หรือส�ม�รถสืบค้นข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล เช่น ประวัติก�รศึกษ� 
ฐ�นะท�งก�รเงิน ประวัติสุขภ�พ ประวัติอ�ชญ�กรรม ประวัติก�รทำ�ง�น เลขหม�ย รหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำ�ให้รู้ถึงคว�มเป็นตัวตน
ของผู้นั้น ล�ยพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่�ย หรือข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ ไปยังบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่เจ้�ของ หรือบุคคลอื่นใด 
ทั้งนี้ ก�รล่วงละเมิดถือเป็นคว�มผิดท�งวินัยและกฎหม�ยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้กระทำ�ไปต�มหน้�ที่โดยสุจริต หรือต�มกฎหม�ยหรือเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติ
 1. ห้�มใช้ เปิดเผย หรือถ่�ยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่พนักง�น ห�กเปิดเผยจะต้องได้รับคว�มยินยอมจ�ก 
  บุคคลนั้นๆ 
 2. บุคคลที่ทำ�หน้�ที่เก็บรักษ�ข้อมูลที่อยู่ในคว�มครอบครอง หรืออยู่ในก�รดูแลรักษ�ของ LPN ต้องคุ้มครองข้อมูลของพนักง�นหรือ 
  ผู้ที่เกี่ยวข้องในท�งธุรกิจ 

ทั้งนี้ ก�รเปิดเผยข้อมูล หรือถ่�ยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นหรือบุคคลอื่นใด ส�ม�รถกระทำ�ได้เท่�ที่จำ�เป็นต�มหน้�ที่ก�รง�นที่ปกติ และ
กระทำ�ไปต�มหน้�ที่โดยสุจริต หรือต�มกฎหม�ย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
หลักการ
LPN ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รและจัดก�รข้อมูลในองค์กร โดยต้องบันทึกหรือร�ยง�นข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ รวมตลอดถึงต้องถูกต้อง และเป็นไปต�มที่ประก�ศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลจะต้องดำ�เนินก�รให้อยู่ในสถ�นที่ที่ปลอดภัย และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้เมื่อต้องก�ร

แนวปฏิบัติ
 1. ต้องบันทึกข้อมูล และจัดทำ�ร�ยง�นอย่�งถูกต้องและทันก�รณ์ รวบรวมร�ยก�รท�งบัญชีต่�งๆ ทุกร�ยก�ร ไม่ว่�จะมีปริม�ณม�กหรือน้อย 
  ทั้งนี้ ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องก�รบรรทัดฐ�นของคว�มถูกต้องแม่นยำ� และคว�มโปร่งใส โดยปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ ประก�ศ 
  ระเบียบ ข้อบังคับของ LPN หรือต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รส่งข้อมูลให้ส�ยง�นบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ ก�รจัดทำ�ร�ยง�น 
  ค�่ใชจ้�่ย ก�รบนัทกึเวล�ทำ�ง�น ก�รบนัทกึขอ้มูลลกูค�้ ก�รบนัทกึร�ยได ้ก�รบนัทกึร�ยก�รท�งก�รเงิน และร�ยก�รต�่งๆ ก�รบนัทกึขอ้มูล 
  ด้�นก�รลงทุน หรือข้อมูลโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ ก�รบันทึกและก�รจัดทำ�ร�ยง�นที่ผิดพล�ดหรือบิดเบือน ถือเป็นก�รฝ่�ฝืน 
  จรรย�บรรณ
 2. ก�รร�ยง�นข้อมูลต้องถูกต้อง โปร่งใส และตรงต�มข้อเท็จจริง
 3. ก�รดูแลเอกส�รสำ�คัญ และข้อมูลที่เป็นคว�มลับ ควรกำ�หนดวิธีก�รเฉพ�ะไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือต�มประเภทข้อมูล และต้อง 
  มั่นใจว่�มีก�รจัดเก็บอย่�งปลอดภัยและเหม�ะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภ�ยในและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องท�งธุรกิจ เช่น ลูกค้� คู่ค้� เป็นต้น
 4. ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลต้องเป็นไปต�มที่ LPN หรือต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยก�รเก็บรักษ�ต้องเป็นไปอย่�งระมัดระวัง และเป็นระบบ 
  เพื่อสะดวกต่อก�รใช้ง�น และเมื่อพ้นช่วงระยะเวล�ที่ต้องเก็บรักษ�ข้อมูล

  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเอกส�รที่ต้องทำ�ล�ย พนักง�นที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีก�รทำ�ล�ยด้วยวิธีก�รที่เหม�ะสมกับข้อมูลหรือเอกส�รแต่ละประเภท 
  โดยจะต้องเป็นไปต�มกฎหม�ยด้วย (ถ้�มี) ยกตัวอย่�ง เช่น ก�รทำ�ล�ยเอกส�รในท�งบัญชี เป็นต้น
 5. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณะ ยกเว้นในกรณีต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย หรือในกรณี 
  ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้บริห�รระดับสูง 

  ทั้งนี้ ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลน้ัน รวมถึงข้อมูลของลูกค้� ผลิตภัณฑ์ บริก�ร แผนง�น กลยุทธ์ วิธีก�รดำ�เนินก�ร และระบบง�น 
  โดยพนักง�นจะต้องไม่นำ�ข้อมูลที่ได้รับทร�บ หรือจัดทำ�ขึ้นจ�กหน้�ที่ก�รง�นของบริษัทไปใช้ในท�งที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 
  ผู้อื่น ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�น ข้อมูลเกี่ยวกับร�ยได้และผลประโยชน์ และข้อมูลท�ง 
  ก�รแพทย์ด้วย โดยข้อมูลดังกล่�วจะส�ม�รถเปิดเผยให้บุคคลภ�ยใน หรือภ�ยนอกบริษัทได้ จะต้องมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งเท่�นั้น 
  โดยพนักง�นที่มีหน้�ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วด้วยคว�มระมัดระวังอย่�งย่ิง และพึงรักษ�คว�มลับ 
  อย่�งเคร่งครัด
 6. พนักง�นที่ได้รับมอบหม�ยเท่�นั้นที่มีสิทธิเข้�ถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่�จะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆ
 7. ห�้มพนกัง�นที่ไม่ไดร้บัมอบหม�ยเข�้ดขูอ้มลู ทำ�ซำ�้ เผยแพร ่ลบทิง้ ทำ�ล�ย หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลู เปลีย่นรหสัผ�่น หรอืกระทำ�ก�รอืน่ใด 
  ที่ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย บริษัทจะตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในคว�มดูแลของส�ยง�นบริห�ร 
  ทรพัย�กรมนษุย์ และหวัหน�้ส�ยง�นเพือ่ใหแ้น่ใจว่�มกี�รปฏบิติัทีถ่กูตอ้ง ก�รทบทวน และปรบัปรงุจรรย�บรรณจะกระทำ�ต�มคว�มเหม�ะสม 
  กับสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ
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การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
หลักการ
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในท่ีเป็นข้อมูลสำ�คัญจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสม และเป็นไปต�มกฎหม�ยหรือเป็นไปต�มหลักก�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 
โดยต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตน

แนวปฏิบัติ
 1. ไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในท่ีเป็นข้อมูลสำ�คัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ ไม่ว่�จะเป็นสื่อท�งใดท่ีเก่ียวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์หรืออ�จมี 
  ผลกระทบต่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นก�รเอ�เปรียบบุคคลภ�ยนอกไม่ว่�จะอยู่ในช่วงเวล�ใด 
 2. พนักง�นที่เป็นผู้บริห�รที่อยู่ในลำ�ดับ 4 ร�ยแรก รองม�จ�กกรรมก�รผู้จัดก�รต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
  หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรัพย ์และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของบรษิทั พนกัง�นทีเ่ปน็ผูบ้ริห�รท่ีส�ม�รถเข�้ถงึและรูข้้อมลูสำ�คญั 
  พนกัง�นในส�ยง�นบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัทำ�ขอ้มลูท�งก�รเงนิ พนกัง�นในส�ยง�นท่ีเกีย่วข้องกบัก�รเปดิเผยข้อมลู เช่น สำ�นกักรรมก�ร 
  ต้องไม่ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวล� 1 เดือนก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงิน หรือในช่วงระยะเวล�ก่อนก�รเปิดเผยข้อมูลอื่น 
  ที่อ�จมีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัท
 3. ไมใ่หค้ำ�แนะนำ�หรอืคว�มเหน็ใดๆ เกีย่วกบัหลกัทรพัยบ์รษิทัหรอืก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยบ์รษิทั เวน้แตเ่ปน็ก�รกระทำ�ต�มหน�้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหม�ย 
  จ�กบริษัท
 4. ห�้มพนกัง�นซ้ือข�ยหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยทีพ่นกัง�นรูข้อ้มลูในฐ�นะพนกัง�น และเปน็ขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปดิเผยตอ่ส�ธ�รณะ รวมทัง้ห�้มแนะนำ� 
  บุคคลอื่นซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท 
 5. ห�้มเปดิเผยขอ้มลู หรอืสง่ หรอืใหข้อ้มลูภ�ยในไปยงับคุคลท่ีไมเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูนัน้ รวมตลอดถงึบคุคลในครอบครวั ญ�ตพิีน่อ้ง เพือ่นฝงู 
  เป็นต้น

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
หลักการ
ก�รใช้ทรัพย์สินของ LPN จะต้องใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พและให้เกิดประโยชน์อย่�งเต็มท่ี และต้องร่วมกันรณรงค์ให้พนักง�นดูแลรักษ�ทรัพย์สิน 
มิให้สูญห�ย เสียห�ย หรือนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ
 1. ต้องดูแลรักษ� และปกป้องทรัพย์สินของ LPN ไม่ให้สูญห�ยหรือเสียห�ย
 2. ต้องไม่นำ�ทรัพย์สินของ LPN ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ในท�งที่ผิดกฎหม�ย

การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการ
LPN มุ่งเน้นก�รใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ และต้องมีคว�มปลอดภัยในก�รรักษ�ข้อมูลต�มนโยบ�ยและระเบียบในก�รใช้
เทคโนโลยีส�รสนเทศของ LPN โดยระบบจะต้องได้รับก�รดูแลรักษ�ให้พ้นจ�กก�รถูกล่วงละเมิดหรือก�รถูกนำ�ไปใช้โดยไม่มีสิทธิ 

แนวปฏิบัติ
 1. ขอ้มูลท�งอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืเทคโนโลยสี�รสนเทศต�่งๆ ถอืว�่เปน็สนิทรัพยข์อง LPN ดงันัน้ ในก�รใชอ้ปุกรณ ์และขอ้มลูท�งอเิลก็ทรอนกิส ์ 
  ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นมหีน�้ทีจ่ะต้องปฏิบตัติ�มนโยบ�ยและระเบยีบท่ี LPN  และกฎหม�ยกำ�หนด รวมตลอดถงึไมก่ระทำ�ก�รใดๆ ท่ีเปน็ก�รฝ่�ฝนื 
  นโยบ�ย ระเบียบของ LPN และกฎหม�ย
 2. ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นที่ไดร้บัมอบหม�ยเท�่นัน้ทีม่สีทิธเิข�้ถงึแฟม้ขอ้มลู ไมว่�่จะเกบ็ในรปูของแฟม้ขอ้มลูคอมพวิเตอรห์รอืในรปูแบบอืน่ๆ
 3. ก�รใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่�งๆ ที่อยู่ในระบบ พนักง�นต้องหลีกเลี่ยงก�รใช้ระบบที่อ�จละเมิดสิทธิในก�รใช้ง�นต�ม 
  ปกติของผู้อื่น หรืออ�จกระทบกระเทือนกับประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นของระบบ
 4. ห�้มใชง้�นระบบเพือ่เข�้ถงึหรอืสง่ขอ้มลูทีม่เีนือ้ห�ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดขีองประช�ชน เนือ้ห�เกีย่วกบัก�รพนนั เนือ้ห�ท่ีกระทบตอ่คว�มมัน่คง 
  ของช�ติ หรือเนื้อห�ที่อ�จละเมิดสิทธิของผู้อื่น
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การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการ
LPN ถือว่�ทรัพย์สินท�งปัญญ� ไม่ว่�จะเป็นท�งด้�นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� หรือคว�มลับท�งก�รค้�เป็นทรัพย์สินที่มีค่�ของ LPN 
ที่ผู้บริห�รและพนักง�น LPN มีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลทรัพย์สินท�งปัญญ�ของ LPN ให้พ้นจ�กก�รนำ�ไปใช้ 
หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญ�ต 
อนึ่ง พนักง�นจะต้องไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น โดย LPN มีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รที่ชัดเจน ยกตัวอย่�ง
เชน่ ในกรณเีรือ่งของลขิสทิธิ์ในระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศของ LPN จะมกี�รตรวจสอบก�รใชง้�นระบบโปรแกรมซอฟตแ์วรต์�่งๆ ในก�รทำ�ง�นของ
ทุกคนในองค์กร เพื่อป้องกันก�รใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น เป็นต้น

แนวปฏิบัติ
 1. ก�รใช้ข้อมูลจะต้องอยู่ในขอบเขตของหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับเท่�นั้น
 2. ร่วมกันดูแลรักษ�โดยไม่นำ�ไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
 3. พบเห็น หรอืรบัรูว้�่ผูใ้ดกระทำ�ก�รอนัเป็นก�รละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิท�งปญัญ� คว�มลบัท�งก�รค�้ และขอ้มลูของ LPN หรอืของผู้อ่ืน จะตอ้ง 
  ร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช� หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับทร�บทันที
 4. ในก�รใชร้ะบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ จะตอ้งมกี�รตรวจสอบก�รใชง้�นระบบโปรแกรมซอฟตแ์วรต์�่งๆ ในก�รทำ�ง�นของทกุคนใน LPN เพือ่ปอ้งกนั 
  ก�รใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�น 
 5. ผลง�นใดๆ ที่พนักง�นได้คิดค้น หรือสร้�งสรรค์ หรือประดิษฐ์ขึ้นในขณะปฏิบัติง�นในฐ�นะพนักง�นของ LPN ถือว่�เป็นทรัพย์สินของ LPN  
  เว้นแต่จะได้ทำ�สัญญ�ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจนว่� ให้ถือว่�เป็นผลง�นของพนักง�นที่เป็นผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ หรือผู้สร้�งสรรค์ 
 6. จะไม่กระทำ�ก�รใดๆ อันเป็นก�รล่วงละเมิด ใช้ หรือเผยแพร่สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� คว�มลับท�งก�รค้� หรือข้อมูลของบุคคลอื่น  
  เว้นแต่บุคคลผู้เป็นเจ้�ของง�นนั้น
 7. ห�้มมิให้ทำ�ซำ�้ ดดัแปลง หรอืกระทำ�ก�รใดๆ ในทรพัยส์นิท�งปญัญ�ของ LPN ไมว่�่จะเพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ืน่ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุ�ต 
  เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก LPN
 8. เมื่อพ้นสภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�น พนักง�นจะต้องทำ�ก�รส่งมอบทรัพย์สินท�งปัญญ�ต่�งๆ และ/หรือคว�มลับท�งก�รค้� รวมถึงผลง�น 
  ในขณะที่ปฏิบัติเป็นพนักง�นของ LPN

 5. ก�รใช้ง�นระบบต้องเป็นไปต�มสิทธิที่ได้รับอนุญ�ต โดยจะต้องเก็บรักษ� และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่�นสำ�หรับเข้�ใช้ง�นระบบ
 6. หลกีเลีย่งก�รเปดิไฟลท่ี์ไมท่ร�บถงึแหลง่ทีม่�ของขอ้มลู และก�รใชอ้ปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูทีน่�่สงสยัว�่อ�จมไีวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืมีซอฟตแ์วร ์
  ที่เป็นอันตร�ยอื่นๆ
 7. ห�้มตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง แก้ไข เปลีย่นแปลงก�รต้ังค�่ระบบทีอ่�จมีผลตอ่คว�มปลอดภยั ห�กประสบปญัห�หรอืพบเหน็ 
  คว�มผิดปกติในก�รใช้ง�นให้ติดต่อผู้ดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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การสื่อสาร
หลักการ
LPN ยดึม่ันตอ่ก�รประกอบธรุกจิดว้ยคว�มซือ่สตัย ์และเปดิเผยก�รสือ่ส�รทัง้ภ�ยในองคก์ร และภ�ยนอกองคก์ร ก�รสือ่ส�รก�รตล�ดของแบรนดส์นิค�้ 
ก�รใช้ตร�สัญลักษณ์ไปยังภ�ครัฐ สังคม ผู้บริโภค และสังคมผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รต่�งๆ อย่�งเหม�ะสมในแต่ละสถ�นก�รณ์และถูกต้องต�มคว�ม
เปน็จรงิ คำ�นงึถงึคว�มเปน็ธรรมทกุฝ�่ย และไมก่อ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยตอ่ LPN รวมตลอดถงึตอ้งรบัฟงัคว�มเหน็และคว�มตอ้งก�รของผูม้สีว่นไดเ้สยี

แนวปฏิบัติ
 1.  ให้ข้อมูลของสินค้�และบริก�รอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน
 2.  ต้องเป็นก�รสื่อส�รที่แสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. ก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ด เช่น ก�รโฆษณ� ก�รประช�สัมพันธ์ ก�รแสดงถึงคุณภ�พของสินค้� และก�รบริก�รต้องเป็นไปต�มคว�มเป็นจริง 
  และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย
 4. หลีกเลี่ยงก�รสื่อส�รท�งก�รตล�ดที่เป็นก�รเปรียบเทียบโดยตรงกับคู่แข่งท�งก�รค้�
 5.  ไม่สื่อส�ร หรือนำ�เสนอสิ่งที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งสังคม เช่น สถ�บันช�ติ สถ�บันศ�สน� สถ�บันพระมห�กษัตริย์ คว�มคิดเห็นที่ 
  เกี่ยวกับก�รเมือง คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ หรือเรื่องใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีง�ม
 6. ต้องไม่สื่อส�รเกินจริงที่อ�จทำ�ให้ผู้บริโภคเข้�ใจผิดในคุณภ�พของสินค้� ก�รบริก�ร หรือลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ LPN ยกเว้น 
  เป็นก�รใช้เทคนิคที่ทำ�ให้ผู้บริโภคหรือผู้พบเห็นทั่วไปตระหนักได้ว่�ไม่ใช่คว�มจริงแต่เป็นก�รสร้�งม�เพื่อโฆษณ�ประช�สัมพันธ์และ 
  ต้องระบุให้ชัดเจนว่�ไม่ใช่คว�มจริง
 7. ควรใช้ตร�สัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง และควรได้รับอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นที่รับผิดชอบ รวมตลอดถึงต้องไม่นำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 
  ส่วนตน
 8. ต้องไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร ในกรณีที่มีก�รสื่อส�รพ�ดพิงถึงองค์กร และอ�จมีผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ ชื่อเสียง 
  ขององค์กร รวมทั้งก�รนำ�ตร�สัญลักษณ์ไปใช้ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์ 
 9.  ในก�รสื่อส�รในสังคมออนไลน์ ถ้�เป็นก�รเผยแพร่หรือแสดงคว�มเห็นส่วนตัว ควรแสดงหรือระบุไม่ว่�จะเป็นวิธีก�รใดว่�เป็นก�รแสดง 
  คว�มเห็นส่วนตัวมิใช่ในฐ�นะของพนักง�น LPN

การเปิดเผยข้อมูล
หลักการ
ก�รเปิดเผยข้อมูลของ LPN มีนโยบ�ยที่ชัดเจน คือ โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดและอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่ว่�จะเปิดเผย
ด้วยว�จ� ก�รแถลงข่�ว ล�ยลักษณ์อักษร หรือช่องท�งอื่นๆ

แนวปฏิบัติ
 1. ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่ยังไม่ได้มีก�รเปิดเผยต่อส�ธ�รณะไม่ว่�จะช่องท�งใดก็ต�ม จะต้องเป็นผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กกรรมก�รบริษัท 
  กรรมก�รบริห�ร หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร แล้วแต่กรณี ซ่ึงบุคคลท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องทำ�ก�รเปิดเผยอย่�งระมัดระวัง 
  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�และสถ�นก�รณ์ รวมทั้งต้องดำ�เนินก�รให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอ และเท่�เทียมกันด้วย
 2. ก�รเปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆ ต้องพิจ�รณ�ว่� ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเป็นจริง ถูกต้อง และชัดเจน โดยต้องไม่มีเจตน� 
  หรืออ�จทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง

การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
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การทำาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย
หลักการ
ในระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อยมีก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธุรกรรมระหว่�งกันของบริษัท โดยต้องเป็นไปต�มกฎ ระเบียบ และกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมตลอดถึงกฎและระเบียบที่บริษัทได้กำ�หนดไว้

แนวปฏิบัติ
 1. ต้องศึกษ� ระเบียบ ขั้นตอน และอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รอย่�งถี่ถ้วนก่อนดำ�เนินก�ร
 2. ดำ�เนินก�รต�มหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยง หรือร�ยก�รท่ีอ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้ง 
  ท�งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย และต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด
 3.  ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันจะต้องเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป ยุติธรรม และสมเหตุสมผล

การทำาธุรกรรมของ LPN

หลักการ
LPN มนีโยบ�ยในก�รดำ�เนนิธรุกจิโดยคำ�นงึถงึจริยธรรม ก�รปฏบิตัติ�มกรอบกตกิ�และกฎหม�ยก�รแขง่ขนัท�งก�รค�้ดว้ยคว�มสจุรติและเปน็ธรรม 
โดยใชห้ลกัคูแ่ขง่ท�งก�รค�้เชงิพนัธมติร อนัเปน็ก�รสง่เสรมิซึง่กนัและกนัในกรอบที่ไมก่อ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยท�งธรุกจิ และคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งกนั

แนวปฏิบัติ
 1. ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับของคู่แข่ง หรือทำ�ก�รใดๆ ท่ีจะให้ได้ม�ซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีก�รท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหม�ย หรือ 
  ผิดจริยธรรม 
 2. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะก่อให้เกิดก�รแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นก�รผูกข�ดท�งก�รค้� 
 3. ไม่ทำ�คว�มตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดๆ อันจะทำ�ให้มีลักษณะของก�รลด หรือก�รจำ�กัดก�รแข่งขันท�งก�รค้�
 4. ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะเป็นก�รทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่ง

การทำาธุรกรรมของ LPN กับบุคคลภายนอก
หลักการ
ก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลภ�ยนอกจะต้องปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติต�มอำ�น�จก�รดำ�เนินก�ร 
ของ LPN โดยเคร่งครัด โดยเฉพ�ะในเรื่องของก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์

แนวปฏิบัติ
 1. ศึกษ� และปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ
 2. ในกระบวนก�รของก�รจัดห� จัดซื้อ จัดจ้�งต้องเป็นไปต�มขั้นตอนท่ีกำ�หนดไว้ โดยให้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เลือกนิติบุคคลเป็น 
  อันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงในก�รพิจ�รณ�คัดเลือกจ�กบุคคลธรรมด� เว้นแต่เป็นกรณีก�รใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถและคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะ 
  บุคคล หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ LPN
 3. ก�รทำ�ธุรกรรมต้องคำ�นึงถึงมูลค่� ร�ค�ที่เป็นไปต�มกลไกตล�ด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้วิธีก�รที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
 4. หลีกเลี่ยงก�รทำ�ธุรกรรมที่อ�จมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือทำ�ให้ LPN เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่� LPN จะได้รับประโยชน์ก็ต�ม

การแข่งขันทางการค้า
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กรรมก�รบริษัทจะต้องเข้�ใจในบทบ�ท และหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในฐ�นะของกรรมก�รบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้รับคว�มเชื่อมั่น 
ในม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจจ�กผู้ถือหุ้น นักลงทุน และส�ธ�รณชนทั่วไป 

ดังนั้น นอกเหนือจรรย�บรรณต�มที่ได้กล่�วข้�งต้น กรรมก�รบริษัท LPN ยังมีบทบ�ทหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบในฐ�นะกรรมก�รบริษัทที่ต้อง
พึงปฏิบัติ ดังนี้

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท

หลักการ

LPN จะปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑแ์ละกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปอ้งกนัก�รฟอกเงนิ คอืจะไม่รบัโอน หรือเปลีย่นสภ�พทรพัยส์นิ หรอืสนบัสนนุใหม้กี�ร

รับโอน หรือเปลี่ยนสภ�พทรัพย์สินต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�รถ่�ยเท ปกปิด อำ�พร�งถึงแหล่งที่ม�ของทรัพย์สิน 

หรือร�ยได้ที่อ�จได้ม�โดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย

แนวปฏิบัติ
 1. ในกรณีที่ทำ�ธุรกรรมหรือทำ�สัญญ�ใดๆ กับคู่ค้�ร�ยใหม่หรือบุคคลหรือนิติบุคคลร�ยใหม่ๆ และอ�จมีก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
  ควรจะต้องพิจ�รณ�ด้วยคว�มรอบคอบ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่�ที่ม�ของแหล่งเงินนั้นได้ม�โดยชอบด้วยกฎหม�ย
 2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่รู้จัก บัญชีที่มิใช่คู่สัญญ�หรือคู่ค้�โดยตรง หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะของก�รจ่�ยที่ผิดปกติ
 3. ในกรณีที่พบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ต้องร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บทันที

การป้องกันการฟอกเงิน

1.  ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
 ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นต่อคว�มจริง และไม่เลือกปฏิบัติจ�กคว�มแตกต่�งท�งด้�น เชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ สถ�นภ�พ 
 สมรส หรือคว�มไร้สมรรถภ�พท�งร่�งก�ย ยึดมั่นต่อคว�มจริง และจะไม่ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด ทั้งโดยท�งตรงและท�งอ้อม จะไม่พูด 
 หรือกระทำ�ก�รอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด โดยละเว้นก�รพูดหรือก�รปฏิบัติ
2.  ความเป็นอิสระ
 ตัดสินใจและปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มเป็นอิสระ โดยจะไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน 
 ม�อยู่เหนือคว�มเป็นอิสระในก�รใช้ข้อมูลที่เป็นคว�มจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในก�รปฏิบัติหน้�ที่
3.  การดำาเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ
 ก�รดำ�เนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมก�รบริษัท จะต้องแยกออกจ�กก�รดำ�เนินกิจก�รของ LPN ในฐ�นะกรรมก�รบริษัท 
 LPN โดยไม่ใช้ชื่อ LPN ในก�รดำ�เนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ และไม่เกี่ยวข้องในกิจก�ร ซึ่งจะนำ�คว�มเสื่อมเสียม�สู่ LPN 
 รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับของลูกค้� พนักง�น และก�รดำ�เนินง�นของ LPN ต่อบุคคลที่ส�ม เว้นแต่จะได้รับคว�มยินยอม 
 จ�ก LPN อีกทั้งจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐ�นะเป็นกรรมก�รบริษัทไปในท�งที่ไม่ถูกต้อง
4.  การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
 ตอ้งเปดิเผยผลประโยชนจ์�กธรุกิจสว่นตวัหรอืธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้เรือ่งใดๆ ทีเ่ปน็คว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์หรอือ�จนำ�ไปสูค่ว�มขดัแยง้ 
 ท�งผลประโยชน์ใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัรบัทร�บ โดยก�รดำ�เนนิก�รใดๆ กบั LPN จะตอ้งอยู่ในระดบัทีเ่หม�ะสม เพือ่หลกีเลีย่งคว�มขดัแยง้ 
 ท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้น หรือถูกเข้�ใจว่�เกิดขึ้น
5.  การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
 ยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ และข้อกำ�หนดท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่�งของกฎหม�ย ข้อบังคับ 
 ข้อกำ�หนด เพื่อประโยชน์ของ LPN หรือประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
6.  การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 รักษ�สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต�มหน้�ที่ที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจ และคำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับ LPN
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7.  การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย
 7.1 หน้�ที่ต่อ LPN
   - อุทิศเวล�ให้ LPN อย่�งเต็มท่ีในก�รปฏิบัติภ�รกิจในฐ�นะกรรมก�รบริษัทต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณ 
    ท�งธุรกิจ
   - ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
   - มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรย�บรรณ และปฏิบัติต�มกฎหม�ย
   - สรรห�ผู้บริห�รระดับสูงที่มีศักยภ�พ ส�ม�รถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ LPN ได้อย่�งเต็มที่
   - ดูแลให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�นเรื่องที่สำ�คัญของ LPN เพื่อให้ก�รดำ�เนินกิจก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
   - แจ้งให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร ในกรณีท่ีกรรมก�รบริษัทไปเป็นกรรมก�รบริษัทหรือท่ีปรึกษ�ในบริษัทอื่น 
    องค์กร หรือสม�คมอ่ืนใด โดยก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ LPN และก�รประกอบหน้�ท่ีโดยตรง เช่น 
    ก�รเป็นผู้ถือหุ้นในกิจก�รใดๆ ซ่ึงอ�จมีผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งธุรกิจต่อ LPN หรือก�รเป็นผู้ถือหุ้นในกิจก�ร 
    ใดๆ ซึ่งอ�จมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งธุรกิจต่อ LPN
 7.2 หน้�ที่ต่อผู้ถือหุ้น
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN มีสถ�นะท�งก�รเงิน ก�รบริห�ร และก�รจัดก�รที่เหม�ะสม เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน 
    ที่เหม�ะสมต่อผู้ถือหุ้น
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีส�ระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้อง เป็นคว�มจริง ทันเวล�
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ให้คว�มสำ�คัญ และเค�รพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเสมอภ�คและเท่�เทียมกัน
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ให้คำ�ชี้แจงร�ยละเอียดเกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น และสถ�นะท�งก�รเงินของ LPN เป็นไป 
    ต�มหลักเกณฑ์ก�รเปิดเผยข้อมูล
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ให้คว�มสำ�คัญต่อข้อเสนอแนะต่�งๆ ของผู้ถือหุ้น และนำ�ข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติ 
    ให้เกิดประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�น
 7.3 หน้�ที่ต่อพนักง�น
   - ปฏิบัติต่อพนักง�นทุกคนด้วยคว�มเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เนื่องจ�กคว�มแตกต่�งในเรื่องเชื้อช�ติ ศ�สน�  
    สัญช�ติ เพศ อ�ยุ พื้นฐ�นก�รศึกษ� หรือคว�มชอบพอส่วนตัว
   - พึงรับฟังคว�มคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของพนักง�น และพิจ�รณ�นำ�ไปใช้ในท�งที่เป็นประโยชน์ต่อ LPN
   - ไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภ�พส่วนบุคคลทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
 7.4 หน้�ที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   - กำ�กับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่� LPN ให้คว�มสำ�คัญต่อผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8.  ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
 8.1 เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้ประธ�นกรรมก�รบริษัท 
   ทร�บล่วงหน้�
 8.2 ห�ข้อมูลคว�มรู้เกี่ยวกับสภ�พแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ LPN
 8.3 ศึกษ�ถึงข้อกฎหม�ย กฎระเบียบ หรือข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รบริษัท
 8.4 ใช้เวล�อย่�งเพียงพอในก�รพิจ�รณ�ข้อมูลเป็นก�รล่วงหน้�ด้วยคว�มรอบคอบ
 8.5 พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ กรณีที่กรรมก�รบริษัทท่�นใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมก�รบริษัทท่�นนั้นส�ม�รถ 
   กำ�หนดให้มีก�รบันทึกคว�มเห็นแย้งไว้ในร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
 8.6 ส่งเสริมให้มีก�รส่ือส�รระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�ก�รปฏิบัติง�นของผู้สอบ 
   บัญชีรับอนุญ�ตเป็นไปอย่�งมีอิสระ และมีประสิทธิภ�พ โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กฝ่�ยบริห�ร และฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน
 8.7 ปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงม�ตรฐ�นธุรกิจ 
   และจริยธรรม
 8.8 ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำ�ชี้แจงจ�กฝ่�ยบริห�ร หรือที่ปรึกษ�ของ LPN
 8.9  ไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่อ�จเป็นข้อครห�ในเรื่องคว�มซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในก�ร 
   เรียกรับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจ�กผู้เกี่ยวข้องท�งธุรกิจของ LPN เช่น ลูกค้� ผู้รับเหม� พ่อค้� เป็นต้น  
   เว้นแต่ในโอก�สหรือเทศก�ลอันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีร�ค�ม�กจนเกินสมควร หรือเกินกว่�ปกติวิสัย



389

9. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
 9.1 ไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ในตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท เพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม
 9.2 แจ้งให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเมื่อมีเหตุดังนี้
    - ก�รตอบรับเชิญเป็นกรรมก�รบริษัท หรือที่ปรึกษ�ให้แก่บริษัทอื่นๆ
    - กรรมก�รบริษัทและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจก�รใดๆ ซึ่งอ�จมีผลประโยชน์ หรือเกิดคว�มขัดแย้ง 
     ท�งผลประโยชน์กับ LPN
    - มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใดๆ ที่ทำ�กับ LPN โดยต้องระบุลักษณะของสัญญ� ชื่อของคู่สัญญ� และส่วนได้เสีย 
     ในสัญญ�
    - เข้�ถือหลักทรัพย์ หรือหุ้นกู้ของ LPN โดยจะต้องระบุจำ�นวนหลักทรัพย์ รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลง

 9.3 ห�ท�งหลีกเล่ียงไม่ให้มีคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น ห�กมีกรณีเกิดคว�มขัดแย้งขึ้น กรรมก�รบริษัทจะต้องพิจ�รณ�ว่� 

   จะของดเว้นจ�กก�รร่วมอภิปร�ยให้คว�มเห็น หรืองดก�รออกเสียงลงคะแนนในว�ระดังกล่�ว หรือไม่เข้�ร่วมประชุมในว�ระดังกล่�ว 

   หรือขอไม่รับเอกส�รว�ระก�รประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือขอล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท ห�กคว�มขัดแย้งนั้นถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
 9.4 กรรมก�รบริษัทที่เป็นผู้บริห�รจะต้องใช้คว�มระมัดระวังอย่�งยิ่งต่อคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งทำ�ง�น 
   ในฐ�นะของฝ่�ยบริห�ร และก�รดำ�เนินง�นในฐ�นะที่เป็นกรรมก�รบริษัท ซึ่งได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้ถือหุ้น
 9.5 กรรมก�รบริษัทไม่ควรเกี่ยวข้องในก�รซื้อข�ยหุ้นของ LPN เพื่อก�รลงทุนระยะสั้น
10. การใช้ข้อมูลของ LPN
 10.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐ�นะกรรมก�รบริษัท LPN ไปในท�งที่มิชอบ
 10.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลต่�งๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นคว�มลับท�งธุรกิจหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อก�รทำ�ธุรกิจต่อบุคคลภ�ยนอก
 10.3 ไม่ซื้อหรือข�ยหุ้นในขณะที่มีข้อมูล ซึ่งถ้�เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนจะมีผลกระทบต่อร�ค�หุ้น
 10.4 รักษ�ข้อมูลคว�มลับของ LPN โดยระมัดระวังมิให้เอกส�รหรือข่�วส�รอันเป็นคว�มลับของ LPN รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
   อันอ�จเป็นเหตุให้ LPN เกิดคว�มเสียห�ย
 10.5 ไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ถ้�ข้อมูลน้ันเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ของ 
   หลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ
 10.6 จะต้องไม่แจ้งข้อมูล ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อร�ค�หุ้นของ LPN ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน ซึ่งข้อมูลเหล่�นั้นจะรวมถึง
    - ก�รค�ดก�รณ์ผลกำ�ไร
    - ก�รออกหลักทรัพย์ใหม่
    - ก�รกู้ยืม
    - ก�รครอบงำ�กิจก�รที่อ�จจะเกิดขึ้น
    - ก�รเปลี่ยนแปลงก�รประกอบก�รที่สำ�คัญ
    - ก�รลงทุนใหม่
    - ปัญห�เกี่ยวกับสภ�พคล่อง
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของ LPN
พนักง�นทุกคนมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่จะทำ�คว�มคุ้นเคย และปฏิบัติต�มจรรย�บรรณท�งธุรกิจ ตลอดจนนโยบ�ยอื่นๆ ของ LPN ที่ออกม�
เพิ่มเติมภ�ยหลัง
1. กฎหมายและกฎระเบียบของ LPN
 - พนักง�นจะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย และกฎระเบียบของ LPN อย่�งถูกต้อง และครบถ้วน
 - ก�รฝ่�ฝืนหรือก�รขอให้ผู้อื่นฝ่�ฝืนกฎหม�ย มติผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมก�รบริษัท นโยบ�ย ข้อบังคับ ระเบียบคำ�สั่งของ LPN หรือนโยบ�ย 
  ของ LPN โดยอ้�งว่�เป็นก�รกระทำ�เพื่อเพิ่มผลกำ�ไรให้แก่ LPN หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง
 - พนักง�นจะต้องปฏิบัติหน้�ที่ของตนด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของ LPN ถึงแม้จะมีช่องว่�งของข้อบังคับ 
  ระเบียบ และคำ�สั่งของ LPN ก็ต�ม
 - พนกัง�นจะตอ้งร�ยง�นก�รฝ�่ฝนื หรอืพฤตกิรรมทีน่�่สงสยัตอ่ก�รฝ�่ฝนืนโยบ�ยของ LPN โดยทนัท ีและใหค้ว�มรว่มมอืในก�รสอบสวนห�ส�เหต ุ
  ของก�รฝ่�ฝืนดังกล่�ว
 - พนักง�นจะต้องแสดงออกซึ่งคว�มเป็นผู้นำ� และคว�มระมัดระวังที่จะทำ�ให้เกิดก�รประพฤติปฏิบัติต�มนโยบ�ยของ LPN หรือกฎระเบียบที่ 
  เกี่ยวข้อง
2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน
 - พนักง�นจะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รบริษัทกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รตล�ดทุน และกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือต่อส�ธ�รณะ โดย 
  เท่�เทียมกัน
 - ก�รที่พนักง�นใช้ข้อมูลภ�ยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ หรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์เป็นก�รส่วนตน  
  ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ผิดจรรย�บรรณ

การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
1. ห้�มพนักง�นครอบครอง ซื้อ ข�ย ขนย้�ย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย�เสพติด หรือส�รควบคุม (ยกเว้นย�ต�มใบสั่งของแพทย์) 
 ในขณะอยู่ในที่ทำ�ง�นหรือในระหว่�งทำ�ธุรกิจของ LPN ท้ังน้ี อ�จอนุญ�ตให้พนักง�นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริม�ณท่ีเหม�ะสม 
 ในสถ�นที่ทำ�ง�นได้เฉพ�ะในง�นเลี้ยงสังสรรค์ หรือในโอก�สอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญ�ตจ�กผู้บริห�รระดับสูง 
2. ห้�มพนักง�นเล่นก�รพนันทุกประเภทในระหว่�งเวล�ทำ�ง�น หรือในพื้นที่ของ LPN หรือพื้นที่ในคว�มรับผิดชอบของ LPN

การทำางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักง�น LPN ต้องไม่เป็นพนักง�นของบริษัทอื่น หรือทำ�กิจกรรมภ�ยนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ LPN ในระหว่�งก�รเป็นพนักง�น LPN หรือ

ระหว่�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะของพนักง�น LPN

จรรย�บรรณต�มที่ได้กล่�วในหมวดที่ 1 ถึง หมวดที่ 11 ได้กำ�หนดข้ึนเพ่ือเป็นหลักในก�รประพฤติปฏิบัติของพนักง�น และเป็นม�ตรฐ�น
เบื้องต้นสำ�หรับบุคล�กรใน LPN และเป็นเครื่องมืออย่�งหนึ่งในก�รเตือนให้บุคล�กร มีคว�มระมัดระวัง แต่อย่�งไรก็ต�ม ในก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ของพนักง�น LPN นั้น LPN ได้กำ�หนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับพนักง�น ซึ่งเป็นเรื่องของก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย หน้�ท่ี และคว�ม
รับผิดชอบ เพื่อให้พนักง�นมีคว�มระมัดระวัง และไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อ�จจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียง 
และภ�พลักษณ์ของบริษัท

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
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การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
หน้�ที่ต่อ LPN
   - รักษ�ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของ LPN
   -  มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต
   -  ประพฤติปฏิบัติต�มกฎระเบียบข้อบังคับ และวินัยของ LPN
   -  มีทัศนคติที่ดีและมีคว�มภ�คภูมิใจ ไม่กล่�วร้�ยต่อ LPN
   -  แจ้งเหตุก�รณ์ที่อ�จมีผลกระทบต่อ LPN ก�รปฏิบัติโดยมิชอบ หรือผิดกฎหม�ย ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่�วของ 
    LPN เพื่อดำ�เนินก�รป้องกันและแก้ไข
   -  ใช้ทรัพย์สินของ LPN ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   -  ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ LPN 
    เป็นสำ�คัญ
   -  ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวล� และใช้เวล�ปฏิบัติง�นให้เป็นประโยชน์ต่อ LPN อย่�งเต็มที่
   -  งดออกเสียง หรือลงมติในก�รประชุม กรณีที่เข้�ข่�ยอันอ�จก่อให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
   -  ให้คว�มร่วมมือ และปฏิบัติให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ LPN
หน้�ที่ต่อลูกค้�
   -  ปฏิบัติต่อลูกค้�ด้วยคว�มสุภ�พ ให้บริก�รอย่�งรวดเร็วถูกต้อง และด้วยคว�มเสมอภ�ค
   -  รักษ�คว�มลับ และข้อมูลของลูกค้�อย่�งเคร่งครัด
   -  ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้�
   -  หลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับลูกค้� 
หน้�ที่ต่อผู้ถือหุ้น
   -  มุ่งมั่นท่ีจะสร้�งคว�มเจริญเติบโตบนศักยภ�พ หรือขีดคว�มส�ม�รถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจ�กก�ร 
    ทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พและผลประกอบก�รที่ดีของ LPN
   -  เค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รได้รับข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อประเมิน LPN โดยเท่�เทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบก�ร ฐ�นะก�รเงิน 
    พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องต�มคว�มจริง ต�มท่ีตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
    และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด
   -  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันในก�รประชุมผู้ถือหุ้น
หน้�ที่ต่อผู้บังคับบัญช� และเพื่อนร่วมง�น
   - ให้คว�มร่วมมือ ช่วยเหลือในก�รทำ�ง�นซึ่งกันและกัน
   - ให้คว�มเค�รพนับถือผู้บังคับบัญช�
   - ให้คว�มใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตต�ธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญช�
   - ให้คว�มรู้ และถ่�ยทอดประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�นให้แก่ผู้ร่วมง�น
   - หลีกเลี่ยงก�รรับของขวัญ ของกำ�นัลอันมีมูลค่�สูงจ�กผู้ร่วมง�น และผู้ใต้บังคับบัญช�
   - ไม่นำ�เรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมง�นไปวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในท�งเสื่อมเสีย
   -  ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญช� และเพื่อนร่วมง�นด้วยคว�มสุภ�พ มีนำ้�ใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
   -  ละเว้นก�รนำ�ผลง�นของผู้อื่นม�เป็นของตน
   -  มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่�วร้�ยต่อผู้บังคับบัญช� หรือเพื่อนร่วมง�น โดยปร�ศจ�กคว�มจริง และไม่เป็นธรรม
หน้�ที่ต่อตนเอง
   -  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหม�ะสม ละเว้นอบ�ยมุขและก�รพนันทุกประเภท
   -  มีสัจจะต่อตนเอง และผู้อื่น
   -  พัฒน�คว�มรอบรู้ และคว�มส�ม�รถ เพื่อเพิ่มทักษะในก�รปฏิบัติง�นอยู่เสมอ
   -  ใช้วิช�ชีพในก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์ ไม่แสวงห�ผลประโยชน์โดยมิชอบ
   -  งดเว้นก�รใช้ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และเวล�ปฏิบัติง�นของ LPN เพื่อประโยชน์ส่วนตน
   - งดเว้นก�รนำ�ตำ�แหน่งหน้�ที่ และคว�มเกี่ยวข้องกับ LPN ของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ท�งก�รเมือง หรือเพื่อสนับสนุน 
    พรรคก�รเมืองใดๆ
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กระบวนการการรับข้อร้องเรียน
LPN เปิดโอก�สให้พนักง�นมีช่องท�งก�รร้องเรียน ก�รแสดงคว�มเห็น และแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริต คอร์รัปชัน ก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย 
และผิดจรรย�บรรณ ดังนี้
1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
 1.1 แจ้งข้อมูลได้โดยตรงด้วยว�จ� หรือล�ยลักษณ์อักษรผ่�นท�ง E-mail Address, WhatsApp และ LINE ของประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
   หรือบุคคลที่ประธ�นกรรมก�รบริห�รมอบหม�ย หรือส่งเข้�ช่องท�ง E-mail: Director@lpn.co.th
 1.2 ทำ�เป็นจดหม�ยม�ยัง ตู้ ปณ.21 ปณศ.ย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120
2. การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
 2.1 เมื่อมีก�รร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียนต้องดำ�เนินก�รแจ้งให้ประธ�นกรรมก�รบริห�รรับทร�บในเบื้องต้นเพื่อสั่งก�ร
 2.2 ในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ถ้�เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหล�ยหน่วยง�นใน LPN ผู้รับข้อร้องเรียนต้อง 
   พิจ�รณ�เพ่ือเสนอต่อประธ�นกรรมก�รบริห�รเพ่ือแต่งต้ัง “คณะทำ�ง�นตรวจสอบข้อเท็จจริง” เพ่ือดำ�เนินก�รตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง
 2.3 เมื่อได้มีก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ถ้�ผู้รับข้อร้องเรียนมีคว�มเห็นว่� มีเหตุอันควรเชื่อว่�ได้มีก�รกระทำ�ทุจริต ผิดกฎหม�ยคอร์รัปชัน 
   โดยพนักง�น ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำ�เนินก�รเสนอต่อประธ�นกรรมก�รบริห�รเพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รให้สำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์ 
   ดำ�เนินก�รประส�นง�นแต่งตั้ง ”คณะกรรมก�รสอบสวน” ต่อไป
 2.4 ก�รร�ยง�นผลตรวจสอบ ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนมหีน�้ทีต่อ้งแจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนรบัทร�บ ในกรณทีีผู่ร้อ้งเรียนเปดิเผยตนเองโดยผลก�รตรวจสอบ 
   เปน็เรือ่งจริง และเป็นเรือ่งสำ�คญัทีก่ระทบต่อชือ่เสยีง ค่�นยิม ภ�พลกัษณ ์ให้เสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมก�รบรหิ�รเพ่ือพจิ�รณ� และนำ�เสนอ 

   เรื่องต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบในลำ�ดับต่อไป เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร หรือลงโทษต�มหลักเกณฑ์ข้อกำ�หนดของ LPN

มาตรการการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 1.  ก�รคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูล และให้เบ�ะแส
 2.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นคว�มลับ และจะเปิดเผยเท่�ที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงคว�มเสียห�ย คว�มปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
 3.  กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเห็นว�่ตนอ�จไม่ปลอดภัย หรืออ�จเกดิคว�มเสยีห�ยเดอืดรอ้น ผูร้้องเรียนส�ม�รถรอ้งขอให ้LPN กำ�หนดม�ตรก�รคุม้ครอง 
   ทีเ่หม�ะสม หรอื LPN อ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุม้ครอง โดยผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ด ้ห�กเห็นว�่เปน็เรือ่งท่ีมแีนวโนม้จะเกดิคว�มเดอืดรอ้น 
   เสียห�ยและไม่ปลอดภัย

การกระทำาที่เป็นการผิดจรรยาบรรณ
พนักง�นและผู้บริห�รทุกคนมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ โดยก�รกระทำ�ดังต่อไปนี้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ที่ผิดจรรย�บรรณ
 1.  ไม่ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ
 2.  ยุยง แนะนำ� หรือส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ
 3.  ละเลย และเพิกเฉยเมื่อรับทร�บ หรือพบเห็นก�รกระทำ�ที่เป็นก�รฝ่�ฝืน หรือไม่ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ
 4.  ในกรณีท่ีมีก�รสอบสวนข้อเท็จจริง มีก�รกระทำ�ที่แสดงให้เห็นถึงก�รไม่ให้คว�มร่วมมือ หรือขัดขว�งก�รสืบสวนหรือสอบสวนในกรณี 
   ที่มีก�รร้องเรียนว่�ได้มีก�รฝ่�ฝืน หรือไม่ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ

ทั้งนี้ จรรย�บรรณท�งธุรกิจฉบับน้ีได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งท่ี 5/2559 
เมื่อวันที่ 21 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิก
จรรย�บรรณท�งธุรกิจของคณะกรรมก�รบริษัท และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของพนักง�นฉบับปี 2548

กระบวนการการรับข้อร้องเรียนและมาตรการการคุ้มครอง

ประก�ศ ณ วันที่ 21 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559 

( น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ� )
ประธ�นกรรมก�ร

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



393

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2563

คณะกรรมก�รตรวจสอบ บรษัิท แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จำ�กดั (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอสิระจำ�นวน  4 ท่�น คอื น�ยวุฒพิล สรุยิ�ภวิฒัน ์

เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ น�ยเกริก วณิกกุล และน�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล เป็นกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบทุกท่�น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบก�รณ์คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในด้�นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็นอิสระต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อช่วยสอบท�น

ให้บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สอดคล้องกับข้อกำ�หนด และแนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัดให้มีก�รประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้บริห�รระดับสูง 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเข้�ร่วมประชุมเพื่อรับทร�บร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ และพิจ�รณ�ข้อมูลท�งก�รเงิน รวมทั้งรับทร�บถึงคว�มเห็นของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญ�ต ต่อก�รจัดทำ�งบก�รเงินของบริษัท คว�มเห็นอื่นท่ีมีนัยสำ�คัญ และได้ร�ยง�นผลก�รประชุมให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บทุกครั้ง 

พอสรุปกิจกรรมที่สำ�คัญของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส งบก�รเงินประจำ�ปี 2563 และงบก�รเงินรวม 

 ของบริษัทรวมถึงร�ยก�รระหว่�งกัน ร่วมกับฝ่�ยบริห�ร และหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเข้�ร่วม 

 ประชมุทกุครัง้ ทีม่กี�รพจิ�รณ�งบก�รเงนิร�ยไตรม�ส และงบก�รเงนิประจำ�ป ีคณะกรรมก�รตรวจสอบไดส้อบถ�มผูส้อบบญัชรีบัอนญุ�ตในเรือ่ง 

 คว�มถูกต้องครบถ้วนของงบก�รเงิน ก�รปรับปรุงร�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ หรือม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีก�รปรับปรุงใหม่ และก�รตั้งข้อสังเกตที่มี 

 ผลกระทบต่องบก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รจัดทำ�งบก�รเงินเป็นไปต�มข้อกำ�หนด 

 ของกฎหม�ย และม�ตรฐ�นบัญชีต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ว่�มีคว�มถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวล� เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รตัดสินใจ 

 ของผู้ใช้งบก�รเงิน ทั้งนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ขอบเขต แนวท�งก�รสอบบัญชี แผนประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี และได้ประชุมร่วมกับ 

 ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 1 ครั้ง เพ่ือปรึกษ�ห�รืออย่�งเป็นอิสระถึงประเด็นสำ�คัญในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น 

 ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบก�รเงิน คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� และมีคว�มเห็นว่� ร�ยง�นงบก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดเผยหม�ยเหตุประกอบ 

 ในงบก�รเงินเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน จึงให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงินดังกล่�ว

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้สอบท�นนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงระดับองค์กร  

 เพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พแวดล้อม และสถ�นก�รณ์โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยภ�ยใน ภ�ยนอก และโอก�สที่จะเกิดผลกระทบ 

 เพ่ือใหแ้นวท�งก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งลดลงอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบไดร้บัร�ยง�นจ�กคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

 อย�่งสมำ�่เสมอ พรอ้มทัง้ใหแ้นวท�งและขอ้เสนอแนะ เพือ่ให้ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งสอดคลอ้ง และสนบัสนนุกลยทุธ์องคก์ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

 ได้กำ�หนดให้มีแผนก�รสอบท�นกระบวนก�รบริห�รจัดก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่� มีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเหม�ะสม  

 เพียงพอ ในแต่ละกระบวนก�รที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รทุจริตคอร์รัปชัน

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�น และทบทวนระบบก�รควบคุมภ�ยใน ร่วมกับหัวหน้�หน่วยง�น 

 ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเป็นร�ยไตรม�ส จ�กร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ ต�มแผนง�นตรวจประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้มี 

 ก�รจัดก�รอย่�งเพียงพอ และทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� โดยพิจ�รณ�ในเรื่องก�รดำ�เนินง�น ก�รใช้ทรัพย�กร ก�รดูแล 

 ทรพัยส์นิ ก�รปอ้งกนัหรอืลดคว�มผดิพล�ด คว�มเสยีห�ยหรอืก�รทจุรติ คว�มเชือ่ถอืไดข้องร�ยง�นท�งก�รเงนิ ก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ระเบียบ  

 ข้อบังคับอย่�งเคร่งครัด โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�และมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเหม�ะสม รัดกุม 

 เพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
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ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 (น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์)

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

4. การสอบทานการกำากบักจิการทีด่ ีคณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล ไดท้บทวนนโยบ�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้ง 

 กับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหม�ย 

 ที่เกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์อย่�งเคร่งครัด และมีคว�มเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน โดยเฉพ�ะเรื่องร�ยก�ร 

 ระหว่�งกันของบริษัทในเครือ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� และมีคว�มเห็นว่�บริษัทมีก�รดำ�เนินก�รต�มเง่ือนไขท�งธุรกิจปกติอย่�ง 

 โปร่งใส สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกร�ยก�ร

5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้สอบท�นแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี และแผนก�รตรวจสอบระยะย�ว โดยเน้น 

 ให้สุ่มสอบท�นเกี่ยวกับร�ยก�รในงบก�รเงิน มีก�รพิจ�รณ�ผลก�รสอบท�นทุกฉบับเป็นร�ยไตรม�ส และให้ติดต�มแก้ไขโดยเร็ว คณะกรรมก�ร 

 ตรวจสอบได้พจิ�รณ� และมคีว�มเหน็ว�่บรษิทัมรีะบบก�รตรวจสอบภ�ยในทีเ่พยีงพอเหม�ะสม และมปีระสทิธผิล รวมทัง้สนบัสนนุใหม้กี�รพฒัน� 

 คุณภ�พง�นตรวจสอบภ�ยในด้�นบุคล�กร และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งต่อเนื่อง

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�เห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล  

 จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2564 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) โดยนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ� 

 และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ต่อไป



กว่า 130 โครงการคุณภาพ
ที่ LPN ร่วมสร้างความสุข
ใน “ชุมชนน่าอยู่”
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ลุมพินี ทาวเวอร์

พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม

08

02

0908

05

01 03

10

06

04

11

07

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

บ้านลุมพินี บางบัวทอง

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์

ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห์)

บ้านลุมพินี บางบัวทอง 2

พี.เอส.ที. มินิออฟฟิศ

แอล.พี.เอ็น. มินิ ออฟฟิศ

ลุมพินี เพลส สาทร

สี่พระยา ริเวอร์วิว
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ลุมพินี เพลส พระราม 4 - สาทร

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี - สาทร

08

08

16

20

15

19

12

17

21

13

18

22

14

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24

ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - เจริญกรุง

ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์วิว

ลุมพินี เพลส สวนพลู - สาทร



ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า

24

31 32

2826

25

33

2927

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - หลักส่ี

ลุมพินี เพลส นราธิวาส - เจ้าพระยาลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ พหล - สุทธิสาร

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา - รามคำาแหง

ลุมพินี เพลส พหล - สะพานควายลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม
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30

23



ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า

08

3938 40

36

43

37

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา - หลักสี่

ลุมพินี วิลล์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น - พงษ์เพชร

ลุมพินี พระราม 8

08

4241 ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา

ลุมพินี เพลส รัชดา - ท่าพระ

08

3534 ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44

399



ลุมพินี เพลส รามอินทรา - หลักสี่

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4

01

45

51

44

4947

46ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล - แบริ่งลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยนำ้าไท

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

48 ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

50 ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 52 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย
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53 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย 2

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

08

5958

62

54

60

63

56

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ - สุขุมวิท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ - วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม - ริเวอร์วิว55 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ ไซด์ - พระราม 3

57 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด

61 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - ลาดปลาเค้า
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ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี - สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

66

71

65

67

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109 - แบริ่ง

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น - พงษ์เพชร 2

72 ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์ - หัวหมาก สเตชั่น

69 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง68 ลุมพินี คอนโดทาวน์ 
รามอินทรา - ลาดปลาเค้า 2

70 ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

64 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)
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73 ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์ - พระราม 2

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน 

08

74

80

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1

78 ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา76 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง 2

75 ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า

77 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา

79 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ
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ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ - งามวงศ์วาน82

89 ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ ไรน์

85 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา83 ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์ - ศรีนครินทร์ 84
ลุมพินี คอนโดทาวน์ 
ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

86 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น 87 ลุมพินี สวีท ดินแดง - ราชปรารภ 88 ลุมพินี เพลส บางนา กม 3

81 ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

404

ONE REPORT 2020
L.P.N. DEVELOPMENT PCL.



97 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา 2

90 92ลุมพินี พาร์ค พหล 32 ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางแวก

95 ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ

91 ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 2

93 ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า - ริเวอร์วิว

96 ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน

94 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง สเตช่ัน 2

98 ลุมพินี วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2
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ลุมพินี ซีวิว ชะอำา 10099 ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - ศรีนครินทร์

103102  ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถีเดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - งามวงศ์วาน บาย แอล.พี.เอ็น.

104 ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี - จตุจักร 105 ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี - จตุจักร 

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร101
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106 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย

107 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

109 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น 110  ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 111 ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48

108 ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
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ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา - พระราม 3 119

117115

120

116

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม ๒

บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน - วัชรพล

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท 62 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์ - แบริ่ง

114 ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์
บางนา - ศรีนครินทร์

118

112 ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์ 
ลาดพร้าว สเตชั่น

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ 
แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ 113
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121 123ลุมพินี ทาวน์เพลส รัชโยธิน - เสนา ลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต - คลอง ๒122 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - นครอินทร์

124 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น 125 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า

126 ลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม - พระราม 2 127 บ้าน 365 พระราม 3
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128 ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม

129 ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 130 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
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แกรนด์ พาร์ควิว อโศก131 ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ132 ลุมพินี สวีท รัชดา - พระราม 3

พาร์ควิว วิภาวดี

133

135

แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ134
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