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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน

ป ี2564 เปน็ปทีีเ่ศรษฐกจิโลกเริม่ฟืน้ตวัผลจากการฉดีวคัซนี จนสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 
(Coronavirus disease 2019 : COVID-19) ได้ ทำาให้การค้า การส่งออก  
การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เริ่ม
ทำางานขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจโลกในปี 2564 โดยธนาคารโลกระบุว่า
เศรษฐกิจปี 2564 เติบโตร้อยละ 4.1 ดีขึ้นกว่าปี 2563 ที่เศรษฐกิจโลก
มีอัตราการเติบโตติดลบที่ร้อยละ 4.3 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2564 
เริ่มฟื้นตัวจากภาคการส่งออกที่มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 17 และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่
เริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ  
โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าเศรษฐกิจไทยมี
อัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 1.6 ซ่ึงตำ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตที่ 
ร้อยละ 3-3.5 เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนที่ล่าช้ากว่ากำาหนด ทำาให้
ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม ก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของ 
ป ี2564 ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในป ี2564 
ที่ถดถอยต่อเนื่องจากปี 2562-2563  

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าและได้รับผลกระทบให้น้อยท่ีสุด
จากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

(อมรศักดิ์		นพรัมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

และความผันผวนของเศรษฐกิจ ปรับปรุงกระบวนการทำางานภายใน  
ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน  
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือน 
กรกฎาคม-ตุลาคม 2564 บริษัทให้ความร่วมมือกับรัฐบาลปรับลดเวลา
ทำางานท่ีสำานักงานใหญ่ ปรับรูปแบบการทำางานให้พนักงานบางส่วน 
ทำางานจากที่บ้านได้ (Work From Home) รวมทั้งได้นำานวัตกรรม 
การเยี่ยมชมโครงการในรูปแบบเสมือนจริง (3D Virtual) เพื่อให้ผู้ซ้ือ
สามารถเยี่ยมชมโครงการได้แบบไร้สัมผัส (Touchless) ทำาให้บริษัท
สามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ  

ปี 2564 เป็นอีกปีท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรและความ
ร่วมแรงร่วมใจของทีมงานทุกคนที่เป็นพลังขับเคล่ือนให้องค์กร
สามารถก้าวผ่านพ้นความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดข้ึน ผมขอขอบคุณทุกความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน และ
พนัธมิตรทางธุรกิจที่สนับสนุนการทำางานที่ผา่นมา รวมทั้งความเชื่อมัน่ 
และความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทุกการสนับสนุนเป็นกำาลังใจ
สำาคัญที่ผลักดันให้บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุด 
ภายใต้ปณิธานของการสร้าง “บ้าน” คุณภาพเพื่อส่งมอบความสุข 
ที่แท้จริงของการอยู่อาศัยให้กับคนไทยทุกคน และสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป
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นายคัมภีร์  จองธุระกิจ

นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข
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*   คิดจากจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ย 
**   รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565
    หมายเหตุ :  เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
             

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

23,473.35
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

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

23,776.63
9,027.77
8,838.04
537.14

3,140.45

7,104.67
3,316.47

12,379.43
1,475.70

11,397.20

5,598.05
4,044.14
3,096.07
948.07
302.34

  7.84
0.21
5.40
2.60
1.28
0.15

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

2562 2563 256425612560

สรุปข้อมูลทางการเงิน
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งบดุล 2564

ผลการดำาเนินงาน 2564

อัตราส่วนทางการเงิน 2564

สินทรัพย์รวม

23,776.63
หนี้สินรวม

12,379.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น

11,397.20

2560 :            21,006.73

2561 :             21,250.21

2562 :                23,473.35

2563 :                 23,618.74

2564 :                  23,776.63

2560 :      12,413.81

2561 :       12,934.64

2562 :        13,159.10

2563 :                                 11,821.91

2564 :                                 11,397.20

2560 :         8,592.92

2561 :        8,315.57

2562 :              10,314.25

2563 :               11,796.83 

2564 :                 12,379.43 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

5,598.05
รายได้จากการขาย

4,044.14
กำาไรสุทธิ

302.34
กำาไรขั้นต้นจากการขาย
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0
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โครงสร้�งและก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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TURN AROUND PRIDE TO BELONG

STAKEHOLDERS RESPONSIBILITY

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ซ่ึงการกำาหนดวิสัยทัศน์

จะดำาเนินการใหม่ทุก 3 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยคำานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทน 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกท้ังยังคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยการดำาเนินงานภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการกำาหนดพันธกิจในแต่ละปีเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) 

ท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังน้ี

เพิ่มประสิทธิผลของผลประกอบการ ในการดำาเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ โดยคงไว้ซึ่งความสมดุลและความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลิกฟื้นผลประกอบการขององค์กร

ให้ออกจากสภาวะถดถอยภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง 

ร่วมมือร่วมใจในการประคับประคอง

การดำาเนินงานในทุกภาคส่วน 

เพื่อออกจากสภาวะถดถอย

พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งมือโปร 

(Proficient) ปฏิบัติงานด้วยทักษะ ความรู้ 

และข้อมูล พร้อมความรับผิดชอบ

สร้างความคุ้มค่า (Value for Money) 

ในการเป็นเจ้าของด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์  

ที่มากประโยชน์ใช้สอย (Functional Benefit) 

และน่าภูมิใจในการพักอาศัย (Emotional 

Benefit)

ดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 6 Green LPN 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development)

พันธกิจองค์กร
ปี 2565

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อปิยมิตรทางธุรกิจ ต่อพนักงาน
PARTNERSHIP SMART WORKING

ต่อลูกค้า/ผู้อยู่อาศัย

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
ปี 2563-2565
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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”  

ซึ่งเป็นแนวทางบูรณาการในการดำาเนินธุรกิจที่ทุกองคาพยพของบริษัทยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยมองค์กร (Corporate Values) 

และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น LPN Way โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมาย 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

LPN WAY วิถีองค์กรขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
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CORPORATE
VALUES

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 2564 เป็นอีกปีท่ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับความท้าทายจากการ

แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 

2019: COVID-19) โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ท่ีมี 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในชุมชนและ

แคมป์คนงานก่อสร้าง ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องชะลอ 

แผนการเปิดตัวโครงการใหม่และปรับแผนการพัฒนาโครงการและ

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

ปรับแผนจากเดิมท่ีวางไว้เม่ือต้นปี 2564 และขับเคล่ือนองค์กรให้มี 

ความยืดหยุ่น (Resilience) เพ่ือความคล่องตัวและสามารถปรับ 

การดำาเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความ 

ผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

 

จากแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างองค์กร  

(Reorganization) จากโครงสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี (Functional 

Organization) สู่การบริหารงานในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ (Business 

Unit) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำางาน (Digital Transformation) เพ่ือให้การทำางานมีความคล่องตัว

ในการตัดสินใจ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนใน 

การดำาเนินงาน และยกระดับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า โดยกำาหนด

แผนในการทำาธุรกิจท่ีมุ่งให้ทุกหน่วยธุรกิจ “เพ่ิมร�ยได้และบริห�รต้นทุน” 

โดยกำาหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการประกอบด้วย 

 •  การรุกตลาดบ้านพักอาศัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซ้ือ 

  ในปัจจุบัน 

 • การขยายฐานรายได้จากภาคธุรกิจบริการและเตรียมความพร้อม  

  เพ่ือนำาธุรกิจบริการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 •  การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือรองรับกับความเส่ียง 

  ทางธุรกิจ 

 •  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพย์สินท่ีมีอยู่ 

แต่ด้วยการแพร่ระบาดหลายระลอกของ COVID-19 ในปี 2564  

ท่ีทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตและดำาเนินธุรกิจ 

เป็นลำาดับ ทำาให้รัฐจำาต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดด้วย 

การปิดแคมป์คนงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ซ่ึงส่งผลกระทบ 

โดยตรงอย่างต่อเน่ืองถึงการก่อสร้างและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

ได้ล่าช้ากว่าแผนท่ีวางไว้ จากวิกฤติและผลสะท้อนดังกล่าวบริษัท 

จึงต้องปรับแผนและเป้าหมายทางธุรกิจตามท่ีเคยวางแผนไว้ช่วง 

ต้นปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยสรุปเป็นแนวทาง

ในการดำาเนินงานในปี 2564 ดังน้ี 

ปรับจำ�นวนเปิดตัวโครงก�รใหม่ 

ตามที่บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณ 9 โครงการมูลค่า
ประมาณ 11,000 ล้านบาทในปี 2564 บริษัทปรับลดจำานวนโครงการที่
เปดิตวัใหม่ในป ี2564 มาอยู่ที ่จำานวน 5 โครงการ มลูคา่ประมาณ 4,750  
ล้านบาท เป็นส่วนของโครงการอาคารชุดพักอาศัยจำานวน 1 โครงการ
ไดแ้ก ่โครงการลมุพนิ ีวลิล ์จรญั - ไฟฉาย อาคารซ ีมลูคา่ 980 ลา้นบาท  
และโครงการบ้านพักอาศัยจำานวน 3 โครงการ มูลค่า 3,660 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย โครงการ บา้น 365 เมอืงทอง โครงการลมุพนิ ีทาวนเ์พลส 
ลาดพร้าว 101 - โพธิ์แก้ว และโครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม 18  
- พหลโยธิน และโครงการอาคารพาณิชย์ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
ลมุพินี ทาวน์วลิล ์ลาดกระบงั - สวุรรณภมิู มลูค่า 110 ลา้นบาท โดยชะลอ 
แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เหลือออกไปในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และความพร้อมขององค์กรในปี 2564

ปรับเป้�หม�ยยอดข�ยและร�ยได้

บรษิทัปรบัเปา้หมายการดำาเนนิธรุกจิใหมท่ัง้ยอดขายและรายไดจ้ากเดมิ
ที่วางไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ลงมาอยู่ที่ระดับ 7,000 ล้านบาท 
ในปี 2564 โดยวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การขาย เพื่อกระตุ้นกำาลัง
ซือ้ทัง้การขายผา่นชอ่งทางออนไลนแ์ละชอ่งทางอืน่ สำาหรับการวางแผน
ทางการขายผา่นชอ่งทางออนไลน์นัน้ บรษิทัไดน้ำาเทคโนโลยแีบบจำาลอง 
3 มิติเสมือนจริง (3D-Virtual) มาใช้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชม
โครงการในลักษณะ 3 มิติเสมือนจริง โดยไม่จำาเป็นต้องเข้ามาเยี่ยมชม 
ในสถานที่จริง โดยเฉพาะระหว่างช่วงที่ปิดแคมป์ก่อสร้างซึ่งกระทบ 
กับสำานักงานขายที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกัน ถือเป็นการเพิ่มยอด 
การรับรู้ของโครงการและยอดขาย นอกจากนั้นยังขยายฐานลูกค้า 
เข้าสู่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ เพ่ือกระตุ้นกำาลังซ้ือ ผ่านการวางแผน 
การทำางานอย่างเข้มข้นของทีมงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
ทำาให้ในปี 2564 บริษัทมียอดขาย (Presale) รวม 8,900 ล้านบาท  
สูงกว่าประมาณการใหม่ที่วางไว้ร้อยละ 27.1 ขณะที่มียอดรายได้รวม 
5,569.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.35 จากปี 2563 เป็นรายได้จาก 
การขายอสังหาริมทรัพย์ 4,044.14 ล้านบาท และเป็นรายได้จาก 
การบรหิารจดัการโครงการ การเชา่ และธรุกจิบรกิาร 1,525.84 ลา้นบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 จากปี 2563 และมีกำาไรสุทธิ 302.34 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 57.79 จากปี 2563 ท้ังนี ้บริษัท มยีอดขายรอโอน (Backlog)  
รวมมูลค่า 2,990 ล้านบาท จากโครงการอาคารชุดพักอาศัย 
และบ้านพักอาศัย ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565-2566 โดยใน 
ปี 2564 บริษัทยังไม่มีโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ เน่ืองจาก 
การปิดแคมป์คนงานจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้ 
การส่งมอบล่าช้าไปประมาณ 2-3 เดือน

สรุปภาพรวมการดำาเนินงานปี 2564



11

ควบคุม-ปรับลดค่�ใช้จ่�ย เพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

บริษัทจัดทำาแผนปรับลดค่าใช้จ่าย ด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการดำาเนินงาน รวมถึงเพิ่มราย
ได้ประจำา (Recurring Income) ด้วยการนำาสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น ห้อง
ชุดพร้อมขายมาปรับเป็นห้องชุดเพื่อเช่า พร้อมกับจัดทำาแผนเสริม 
สภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการบริหารจัดการให้มีกระแสเงินสดอย่าง
เพียงพอเพื่อให้สามารถรองรับการดำาเนินธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น ชะลอแผนการก่อสร้างในบางโครงการ 
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างบางส่วน แต่ยังคงเร่งก่อสร้าง
โครงการที่มียอดซื้อเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ลูกค้าได้ 
ตามเวลา รวมทั้งปรับและทบทวนการทำางานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทำาให้ในปี 2564 บริษัทสามารถลดต้นทุน 
ขายและบริการจาก 5,158.15 ล้านบาทในปี 2563 มาอยู่ที่ 3,959.35 
ล้านบาท ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 23.03 ในขณะเดียวกันรายได้ 
จากธุรกิจการเช่าและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 225.18 ล้านบาทในปี 2563 
มาอยู่ท่ี 272.55 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.03  
และรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.28 จาก 1,136.37 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,253.27 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2564

ดูแลผู้มีส่วนเก่ียวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยความตระหนักในความสำาคัญและการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จากการดำาเนินงานทุกส่วนฝ่าย บริษัทยังคงนโยบายและแนวทางใน 
การดแูลพนักงาน เพราะพนกังาน คอื หัวใจสำาคญัในการขบัเคลือ่นองคก์ร 
ด้วยการส่ือสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลด้านสุขอนามัย การเตรียม
มาตรการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยให้พนักงานสามารถทำางาน
จากที่บ้าน (Work from Home) รวมทั้งดูแลเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนท่ีบริษัทรับบริหารโครงการ ด้วยการวางมาตรการต่างๆ ใน 
การดแูลผูอ้ยูอ่าศยัเพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในชมุชน 
รวมทั้งดูแลคู่ค้าให้มีงานทำาอย่างต่อเนื่อง ไม่ตกค้างในการเบิกจ่ายเงิน
งวดเพื่อให้คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงินในการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัท
ได้จัดตั้งทีมงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 2 ทีม คือ ทีม “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 (COVID-19 War Room)” เป็นศูนย์
บัญชาการในการวางแผนตั้งรับสถานการณ์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และศูนย์สื่อสาร วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Communication & Information) 
ทำาหน้าที่รวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจดำาเนินการ
ของ COVID-19 War Room และสือ่สารไปยงักลุม่เปา้หมายอย่างเหมาะ
สม ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงสร้างการทำางานดังกล่าว 
ทำาใหบ้ริษทัสามารถบรหิารจดัการให้การปดิแคมปค์นงานก่อสรา้งเปน็ไป
ตามมาตรการของภาครัฐและควบคุมผลกระทบกับกระบวนการก่อสร้าง 
และการส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้ซื้อ ตามแผนที่วางไว้ 

นอกจากน้ันบริษทัได้วางมาตรการต่างๆ เพือ่รองรับและบรรเทาผลกระทบ
จาก COVID-19 ในทุกมติ ิทัง้ดา้นธรุกจิ การดแูลชมุชนลมุพนิ ีพนกังาน 
แรงงานก่อสร้าง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงภาคประชาชนและสังคม
โดยรวม เช่น การร่วมมือกับสำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
และโรงพยาบาลในสังกัดใช้อาคารสำานักงานโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ 
วิภาวดี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างของไทย
และต่างด้าวจำานวนกว่า 26,000 ราย ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อันช่วยป้องกันความรุนแรงของโรค 
และทำาให้ธุรกิจก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ของประเทศสามารถ 
เดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนั้นด้วยระบบการสั่งการให้ทุกสายงานทำาผัง 
การติดต่อ (Call Tree) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและให้สังเกต 
ติดตามพนักงานในสายงานหากมีผู้ติดเช้ือหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต้อง
รายงานทันที เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อในที่ทำางานและในชุมชน 

จากการปรับแผนธุรกิจและผลการดำาเนินงานในปี 2564 ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติ
จ่ายเงินปันผลประจำาปีงวดปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งบริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทไปแล้วเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2564 ส่วนที่เหลือจะจา่ยในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำาหนด
วนัที่ไมไ่ดร้บัสทิธปินัผล (XD) ในวนัที ่23 กมุภาพันธ ์ 2565 และกำาหนด 
รายชื่อผูม้ีสทิธไิด้รบัปนัผล (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 
และกำาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2565
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กลยุทธ์องค์กรและแนวทางการดำาเนินงานปี 2565

มิติผู้ถือหุ้น

มิติพนักง�น

มิติองค์กร

มิติลูกค้�และ

ผู้พักอ�ศัย

มิติกระบวนก�ร

ในก�รดำ�เนินง�น

มิติก�รเงิน

รักษ�สภ�พคล่องและวินัยท�งก�รเงิน

เพิ่มยอดข�ย
เพิ่มร�ยได้

จ�กก�รข�ย

พลิกฟื้นผลประกอบก�ร

ปฏิบัติง�นด้วยทักษะ คว�มรู้ และข้อมูล พร้อมคว�มรับผิดชอบ

ภูมิใจที่ได้เป็นพนักง�น LPN และมีส่วนร่วมใน “องค์กรน่�อยู่”

ภูมิใจในคว�มคุ้มค่�ที่ได้เป็นเจ้�ของและอุ่นใจในก�รพักอ�ศัย

ก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง  |  ดำ�เนินง�นและตัดสินใจด้วยข้อมูล

ก�รเติบโตในอ�ชีพ  |  ก�รต่อยอดองค์คว�มรู้และทักษะ  |  วัฒนธรรมองค์กร  |  ก�รสื่อส�รภ�ยใน

เพิ่มยอดข�ยและร�ยได้ ลดภ�ระหนี้

เพิ่มยอดข�ย
รอโอนกรรมสิทธิ์

บริห�รต้นทุน
และค่�ใช้จ่�ย

สื่อส�รคุณค่� 

และสร้�งประสบก�รณ์

ของแบรนด์

ก�รบริห�รโครงก�ร

และก�รก่อสร้�ง

ก�รบริห�ร

กระบวนก�รทำ�ง�น
ก�รบริห�รลูกค้�

พัฒน�ฐ�นข้อมูลพฤติกรรม

ลูกค้�และคว�มแข็งแกร่ง

ท�งก�รตล�ด

ยกระดับก�รบริก�ร

และบริห�รคว�มสัมพันธ์

ลูกค้�

ก�รบริห�รง�นในรูปแบบหน่วยธุรกิจ ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

พัฒน�ผลิตภัณฑ์

ที่ตรงใจลูกค้�

คุณค่�ผลิตภัณฑ์ คุณค่�ก�รบริก�ร
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แนวทางการดำาเนินงานของ LPN ปี 2565
ปี 2565 เป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 
ของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในช่วงท่ีผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนดังกล่าว  
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) กำาหนดให้การดำาเนินงานในปี 2565 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจขององค์กร 
(Year of Business Transformation) เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวข้ามความเสี่ยงและข้อจำากัดทางธุรกิจ ไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีอัตราการเติบโต
อย่างยั่งยืนในด้านรายได้และกำาไร โดยคำานึงถึงการสร้างความสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ หรือ 3P ประกอบด้วย Profit (ผลกำาไร) 
People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) ผ่านแนวทางการดำาเนินงานใน 4 มิติ ประกอบด้วย 

ปี 2565 บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยแยกธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (Development Business) กับธุรกิจบริการ (Service 
Business) ออกจากกันเพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ และ
เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจในอนาคต ภายใต้โครงสร้างธุรกิจใหม่ 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) มุ่งเป็นผู้พัฒนา 
ที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ท่ีมีรายได้หลัก
มาจากการขายที่อยู่อาศัย ในขณะท่ีธุรกิจบริการในการบริหารจัดการ
โครงการจะดำาเนินการโดยบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์  
จำากัด (LPP) โดยมีเป้าหมายให้ LPP มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างดังกล่าว LPN 
ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน LPP โดยมีแผนท่ีจะนำา LPP  
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2569  

นอกจากการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้ว ในส่วนของธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัขยายผลการปรบัโครงสรา้งการทำางานตามหนา้ท่ี
ในสายงาน (Functional Organization) สู่การบริหารงานในรูปแบบ 
ของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างอย่าง 
ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย 
หน่วยธุรกิจรับผิดชอบการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย หน่วยธุรกิจ 
รับผดิชอบการพัฒนาบา้นพกัอาศยัราคาตำา่กวา่ 10 ล้านบาท หน่วยธรุกจิ 
รับผิดชอบการพัฒนาบ้านพักอาศัยราคาเกิน 10 ล้านบาท และ 
หน่วยธุรกิจรับผิดชอบงานเช่า เพื่อให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีความคล่องตัว 
ในการทำางานทัง้เรือ่งการออกแบบและการพฒันาโครงการ เพือ่ตอบโจทย ์
ความต้องการของผู้ซื้อในแต่ละกลุ่ม (Segment) ได้อย่างรวดเร็วและ 
ตรงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดม้ากขึน้ โดยมเีปา้หมาย 
ให้ทุกหน่วยธุรกิจ สามารถสร้างรายได้เพิ่มและมีอัตราการเติบโต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

รกัษารายไดจ้ากการพฒันาโครงการอาคารชดุพักอาศยัในป ี2565 
ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าปี 2564 โดยมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการ
ใหม่ประมาณ 5 โครงการในปี 2565 มูลค่าไม่น้อยกว่า 7,000 
ล้านบาท และเร่งระบายสินค้าพร้อมขาย (Inventory) ที่มีมูลค่า
ประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
นำาทรัพย์สินที่มีอยู่มาสร้างรายได้เพิ่ม เช่น การนำาอาคารชุด 
พกัอาศยัท่ีมอียู่มาสรา้งรายไดจ้ากการเช่า การนำาทรพัยส์นิทีม่อียู่
มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นต้น

เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการพัฒนาบ้านพักอาศัย ให้มีสัดส่วนท่ี
เพิ่มขึ้นในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม เพื่อให้ 
สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ซื้อในปัจจุบันท่ี
ใหค้วามสนใจซือ้บา้นพกัอาศยัเพิม่ข้ึน โดยมีแผนเปดิตวัโครงการ
บ้านพักอาศัยในระดับพรีเมี่ยม 1 โครงการ ที่ระดับราคามากกว่า 
10 ลา้นบาทตอ่หนว่ย มลูค่าประมาณ 700 ลา้นบาท และโครงการ
บ้านพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “บ้านลุมพินี” ที่ระดับราคาไม่เกิน 
10 ล้านบาทต่อหน่วย ประมาณ 10 โครงการ มูลค่าประมาณ 
3,300 ล้านบาท 

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เพื่อลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการ 
การนำาเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างที่สามารถ
ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในงานออกแบบและการก่อสร้าง เช่น  
การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างผ่านแบบจำาลอง 3 มิติ หรือ 
BIM (Building Information Modeling) มาใช้เพื่อลดต้นทุน
ค่าก่อสร้าง รวมถึงการนำาเทคโนโลยีภาพ 3 มิติเสมือนจริง  
(3D Virtual) มาใช้สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย
และการตลาด 

2.

3.

1.

1.

2.

1. มิติของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำางาน

2. มิติทางการเงิน

3. มิติของลูกค้า

3. มิติของพนักงาน

ปี 2565 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้
กรอบของการ “เพิ่มรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย” 

ปี 2565 เป็นปีท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) ด้วย 
การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูล  
(Big Data) โดยการปรับแผนในการพัฒนาโครงการ (Project  
Development Transformation) โดยบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการ 
ที่พักอาศัย ท้ังอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ให้มีขนาด
โครงการที่เล็กลง เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มี
ความต้องการอิสระในการอยู่อาศัย มีความเป็นส่วนตัว และมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีการออกแบบภายใต้แนวคิด “LPN 
Design” เพื่อให้ได้ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความ “น่าอยู่” (Livable) พร้อมกับ
นำาเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ให้เหมาะกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ และคนทุกวัยในครอบครัว 
เช่น การประหยัดพลังงานในอาคาร ระบบเพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้า  
(EV Charger) ระบบระบายอากาศภายในทีพ่กัอาศยัเพือ่เพิม่ความสบาย
ในการอยู่อาศัย (Active Airflow) เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการลดการสัมผัส 
(Touchless) เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย เป็นต้น  

เพิม่ประสทิธภิาพและทกัษะในการทำางานของพนกังาน โดยการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะของพนักงาน และนำามาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทำางาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ลดต้นทุนในการดำาเนินงานในระยะยาวอย่างยั่งยืน

แนวทางใน “การควบคุมค่าใช้จ่าย” ประกอบด้วย

แนวทางใน “การเพิ่มรายได้” ประกอบด้วย 



ยุคก่อตั้งจุดเริ่มต้น
แห่งความสำาเร็จ

วิกฤติองค์กรประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ 

2532

2549

2544

2547

2548

2541 - 2542

2535

2537 - 2539

2540

เริ่มต้นธุรกิจกับการพัฒนาโครงการลุมพินี 
ทาวเวอร์ อาคารสำานักงานสูง 38 ชั้น 
บนถนนพระราม 4

ทุกแบรนด์ “ลุมพินี” ได้รับการตอบรับ
อย่างสูง เกิดนวัตกรรมทางการขายด้วย
กลยุทธ์การออก Tag

ถอนการลงทุนในบริษัท Elec & Eltek 
(Guangzhou) Real Estate Develop-
ment Ltd.
ถอนการลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.
คอนกรีต จำากัด 
เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำาเร็จ มูลค่า
รวม 3,705 ล้านบาท

จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจ
เมนท์ จำากัด (LPP) เพื่อบริหารอาคารหลัง
การส่งมอบ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วย
ปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ อย่างจริงใจ”
ลงทุนในบริษัท Elec & Eltek (Guang-
zhou) Real Estate Development Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศจีน
ลงทุนในบริษัท เอ็น.ที.เอ็น.คอนกรีต จำากัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2550

สื่อสารแบรนด์ “ลุมพินี” ผ่านแคมเปญ  
30 Happy Days ได้รับเสียงสะท้อนด้วย
ความสุขของผู้อยู่อาศัยผ่าน Door 
Hanging กว่า 3,000 ชิ้น

ขยายการพัฒนาไปสู่ต่างจังหวัด มุ่งเน้นแนวทาง
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

2554

ขยายฐานการพัฒนาโครงการสู่ต่างจังหวัด 
ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์คบีช”
ร่วมกับ TK Park พัฒนาและส่งเสริม 
การเรียนรู้ในชุมชนด้วยแนวคิด “ห้องสมุด
มีชีวิต”
จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้  
เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด (LPC) 
ประกอบธุรกิจบริการรักษาความสะอาด 
เพื่อสร้างอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิต
ให้กับสตรีด้อยโอกาส ในลักษณะวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)

25501 - 2552

พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด “LPN 
Green” ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แนวคิด From Corporate ESR to 
Community ESR ก่อให้เกิดชมรม 
ลุมพินีอาสา จากครอบครัวลุมพินี
หลายชมรม โดยมีจุดประสงค์ร่วมกันทำา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์

•

•

•

•

•

2555

ให้ความสำาคัญกับกลุ่มเป้าหมายสูงวัยด้วย
แนวคิด “ครอบครัวสุขสันต์” (Pleasure 
Family) เพื่อให้ “ชุมชนน่าอยู่” ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตร่วมกันของคนวัยทำางาน 
และคนสูงวัย  
จัดต้ังสถาบันแอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) 
พัฒนาองค์ความรู้และจัดอบรมให้กับ
พนักงานภายในองค์กร

•

•

2556

ริเร่ิมแนวคิดการพัฒนา “ชุมชนเมืองน่าอยู่” 
ด้วยห้องชุดกว่า 10,000 ยูนิต เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการบ้านหลังแรก กับ
โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 
บนพ้ืนท่ีกว่า 100 ไร่
พัฒนาโครงการ เดอะ ลุมพินี 24 บนถนน
สุขุมวิท เพ่ือขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าระดับบน
เร่ิมใช้นวัตกรรมหุ่นจำาลองฐานข้อมูลอาคาร 
(Building Information Modeling : BIM) 
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการ
ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี 
ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

เข้าสู่สภาวะหน้ีสินล้นพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในประเทศ 
อัตราหนี้สินต่อทุน 3 : 1 ขาดแคลนเงินสด
อย่างรุนแรง 
ลดจำานวนพนักงาน แต่ยังดำาเนินกิจกรรม
การขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุน
จากปิยมิตร พนักงาน และผู้เก่ียวข้องทุกส่วน

เริ่มต้นแนวคิด “City Condo” ด้วยการ
พัฒนาห้องชุด LPN Design 30 ตร.ม. 
พัฒนากระบวนการก่อสร้าง โดยทุก
โครงการก่อสร้างเสร็จไม่เกิน 1 ปี
กำาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ด้วย C-L-A-S-S-I-C
ก่อต้ัง บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ 
จำากัด ร่วมกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด 
เพื่อพัฒนาโครงการ “อาคารสร้างค้าง”
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•

•

•

มุ่งพัฒนาคุณค่างานบริการต่อเนื่อง 
เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่”
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมด เพิ่มทุน
เพื่อขยายกิจการ
City Condo ทุกโครงการ ประสบ
ความสำาเร็จอย่างสูง

จัดกิจกรรม LPN Family Day 
เพื่อขอบคุณลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท แกรนด์ 
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด จากร้อยละ 25 
เป็นร้อยละ 33.33

เริ่มกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ที่มุ่งเน้น
การบริหารคุณภาพชีวิตให้กับผู้พักอาศัย
ขยายกรอบการพัฒนาโครงการขนาดเล็ก
ไปสู่ชุมชนเมืองขนาดย่อม (Small Size 
Township)
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• ปิดการขายโครงการ ลุมพินี สวีท 
สุขุมวิท 41 หมดภายใน 1 ชั่วโมง

ค้นพบความเป็นตัวตนของ LPN และ
โอกาสทางธุรกิจในสภาวะวิกฤติ

เป็นผู้นำาตลาดในการพัฒนาอาคารชุด
ผลักดันกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่”

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

ประวัติบริษัท
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ต่อยอดกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” สู่ “ชุมชน
น่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย” ด้วย “Universal 
Design” คุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะกับคน
ทุกวัย และคุณค่าบริการผ่านกิจกรรมและ
การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
เดอะ ลุมพินี 24 โครงการพิเศษท่ีบริษัท
พัฒนาข้ึนในโอกาสครบรอบ 24 ปีเสร็จ
สมบูรณ์ และเร่ิมทยอยโอนกรรมสิทธ์ิ  
เป็นโครงการระดับไฮเอนด์โครงการแรก
ของบริษัท ท่ีประสบความสำาเร็จใน 
ด้านยอดขายเป็นอย่างสูง 
ส่งมอบลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา รีสอร์ท 
คอนโดแห่งแรกริมหาดชะอำา ยกระดับ 
งานบริการเสมือนโรงแรม เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อมด้วยการออกแบบตาม
มาตรฐาน “LPN Signature Green Project” 
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เพ่ิมความเข้มข้นในการพัฒนาและเติบโต
อย่างย่ังยืน ภายใต้กลยุทธ์ “6 Green LPN”  
ท่ีรับผิดชอบต่อผลกระทบกับผู้มีส่วนได้
เสียท้ัง 8 กลุ่ม ใน 10 กระบวนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
ส่งมอบบ้านหลังแรกให้กับสมาชิก 
“ชุมชนเมืองน่าอยู่” ลุมพินี ทาวน์ชิป 
รังสิต - คลอง 1 เฟส 1 

•

•

•

•

•

มุ่งสู่ “องค์กรคุณค่า” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “6 GREEN LPN” 
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ต่อยอดแนวคิดการสร้าง “ชุมชนต้นแบบ” 
เพ่ือ “ชุมชนน่าอยู่” ท่ีย่ังยืน ภายใต้
วัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย 
แบ่งปัน”
พัฒนาต้นแบบโครงการสีเขียว LPN  
Signature Green Project ภายใต้
มาตรฐานการออกแบบอาคารท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมโครงการแรก กับโครงการ
ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์-ศรีบูรพา

•

•

ปรับตัวเตรียมรับวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อรักษาสมดุลขององค์กร
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กลับมาพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และปรับภาพ
ลักษณ์องค์กรคร้ังใหญ่ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน 
ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด  
บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน) และ
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)  
จัดต้ังบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด 
พัฒนาโครงการไลฟ์สไตล์ซีเนียร์ลิฟว่ิงระดับ
พรีเมียมในจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นชาวต่างชาติท่ีเกษียณอายุ

รองรับภาวะถดถอย สร้างความต่อเน่ืองใน
การดำาเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจบริษัท
ออกเป็น กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และกลุ่มธุรกิจให้บริการ และขยายการให้
บริการสู่ภายนอก
ซ้ือกิจการบริษัท วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน 
จำากัด และเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท ลุมพินี 
วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด (LWS) 
ทำาหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ

•

•

•

•

COVID-19 วิกฤติที่ต้องก้าวผ่าน  
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พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  
เพ่ือรองรับมาตรการ Work from Home 
อาทิ ระบบลงช่ือเข้าทำางาน ระบบบัญชี
ออนไลน์ สำานักงานขายออนไลน์ รวมถึง
ระบบส่ือสารและให้บริการลูกค้า  
Line Official Account : LPN Connect 
โครงการลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์  
ปรับแผนเปิดตัวและกลุยทธ์การขาย  
โดยผ่านทีม Tele sale ประสบความสำาเร็จ
กับยอดขายกว่า 300 ยูนิต คิดเป็น 70% 
ของจำานวนห้องท่ีเปิดรับจอง
สร้างรายได้โดยผลักดันยอดขายและจัดการ
สินค้าพร้อมขาย (Inventory) ด้วยเคร่ืองมือ
ทางการเงินและการตลาด เช่น โครงการนัก
ลงทุน โครงการให้เงินทำางาน “ซ้ือคอนโด
พร้อมผู้เช่า” โครงการ Staff Gets Member 
และการจับมือพันธมิตรซ้ือขายบนออนไลน์
แพลตฟอร์ม 
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ 
จำากัด (LPP) จัดต้ัง บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูช่ันส์ (LSS) 
ข้ึนเป็นบริษัทย่อย เพ่ือให้ครอบคลุมและ
สนับสนุนการบริการชุมชนครบวงจร พร้อม
ชูจุดเด่นนำาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
มาใช้ควบคู่กับบุคคลากรคุณภาพ

รับมือและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ท่ามกลาง 
วิกฤติ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม  
ด้วยการประเมินสถานการณ์และทบทวน 
แผนธุรกิจโดยเร่งด่วน วางมาตรการ
และแนวปฏิบัติที่เข้มงวดทุกมิติ ทำาให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก้าวผ่าน
สถานการณ์ยากลำาบากได้อย่างมั่นคง 
และพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ 
จำากัด (LPP) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการ
ชุมชนในเครือ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  
“บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี  
มาเนจเมนท์ จำากัด” และได้มีการปรับ
โครงสร้างธุรกิจเพ่ือให้มีความชัดเจน 
ในการบริหารจัดการ และเพ่ือประโยชน์ 
ในการขยายธุรกิจในอนาคต โดย LPN  
จะดำาเนินธุรกิจด้านพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
ท้ังอาคารชุดและบ้านพักอาศัย ในขณะท่ี 
LPP จะทำาธุรกิจด้านบริการท่ีเก่ียวข้อง 
กับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
“ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” อาคาร
สำานักงานแห่งใหม่บนถนนวิภาวดี พัฒนา
เสร็จสมบูรณ์ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการดูแลสังคม ด้วยการจัดตั้งเป็น 
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงาน
ก่อสร้างจากท้ังชาวไทยและชาวต่างด้าว
“ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่”  
สร้างปรากฏการณ์ปิดการขายท้ังโครงการ 
262 หลัง เพียง 1 ปี 10 เดือน นับเป็น 
การความสำาเร็จที่สำาคัญของแบรนด์  
“บ้านลุมพินี” ที่เติบโตดีสวนกระแส
ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังคง 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ

•

•

•

•

•

•

•

•
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างการบริหารงาน และแต่งตั้งผู้
บริหารระดับสูง 2 ตำาแหน่ง คือเจ้าหน้าที่
บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์และวางแผน
ธุรกิจ (Chief Strategy Officer : CSO) 
และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO)
ขยายธุรกิจไปยัง “ออฟฟิศคอนโด”  
รูปแบบมิกซ์ยูสที่ประกอบด้วยอาคาร
ชุดสำานักงานและอาคารชุดพักอาศัยใน
บริเวณเดียวกัน นำาร่องด้วยโครงการ 
“ลุมพินี พาร์ค วิภาวดี จตุจักร” สามารถ
ปิดการขายได้ 100% จากยูนิตที่เปิดขาย
ทั้งหมด
สร้างรายได้ประจำาจากการปล่อยเช่า
โครงการพร้อมอยู่ เช่น โครงการ 
“ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1” 
“ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์-บางแวก”  
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก รองรับ 
ความต้องการของลูกค้าที่อยากมีบ้านแต่
ยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อ รวมถึงนักลงทุน

ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด ที่ระดับ “A-” 
สะท้อนความมั่นคงขององค์กรด้วยผล
การดำาเนินงานที่โดดเด่น มีความชัดเจน
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ มีความ
สามารถในการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง 
การดำาเนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุมมี
เสถียรภาพ และมีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เพียงพอ
ร่วมทุนกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด 
(NYE) จัดต้ังบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำากัด” เพื่อพัฒนาอาคารสำานักงานและ
ร้านค้าปลีกให้เช่า บนทำาเลศักยภาพ 
ริมถนนพระราม 4  

•

•

•

•

•
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ร�งวัลด้�นบรรษัทภิบ�ล

• บริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ร�งวัลด้�นคว�มยั่งยืน

• หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI เป็นปีที่ 6  

 ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน (SET  

 Sustainability Awards 2021) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ร�งวัลด้�นก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

• Highly Commended : Best Office Development จากโครงการ  
 “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” โดดเด่นด้านการออกแบบอาคาร 
 สำานักงาน ภายใต้แนวคิดประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ตอบโจทย์การลงทุน 
 จากการประกาศรางวัลของ “PropertyGuru Thailand Property  
 Awards ครั้งที่ 16” จากงาน PropertyGuru Thailand Property  
 Awards 2021 

ร�งวัลด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

• ประกาศเกียรติคุณรับรองกิจกรรมคัดแยกขยะ จากการเข้าร่วม 
 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission  
 Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน 
 กระจก (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - โครงการลุมพินี เพลส รัชโยธิน ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 85.910  
  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับรอง 
  ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564 
 - โครงการลุมพินี สวีท ดินแดง - ราชปรารภ ลดก๊าซเรือนกระจก 
  ได้ 9.684 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในช่วงระยะเวลา 
  ที่ขอรับรองตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2563 - 28 พฤษภาคม 2564
 - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา - รามคำาแหง  
  ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4.101 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   
  ในช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองตั้งแต่ 25 เมษายน 2563  
  - 1 พฤษภาคม 2564
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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 2542 - 2546 2547 - 2551 2552 - 2556

จุดเริ่มต้นของ

แบรนด์ “ลุมพินี” 

พัฒนาการคอนโดมีเนียม แบรนด์ 
และ “ชุมชนน่าอยู่”
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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  

2563-2564
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ปี 2562

ปี 2563

• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 และวงเงินตาม 
 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้
  - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน       จำานวน 
  - แบบเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  จำานวน 
    เป็นวงเงินรวม      จำานวน

• บริษัทได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท นายณ์เอสเตท จำากัด และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในชื่อบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นอาคารให้เช่า บนที่ดินที่ได้เช่าระยะยาว บริเวณถนนพระราม 4 เป็นเงิน 1,452 ล้านบาท  
 (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทมีสัดส่วนของการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนท้ังหมด  
 ประมาณ 3,791 ล้านบาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืน 
 เพื่อบริหารทางการเงินจำานวน 21,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีการขายใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำาหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  
 3 มิถุนายน 2565

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ของบริษัท  
 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข เพิ่มเติมตามคำาสั่งหัวหน้า 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกในการประกอบ 
 ธุรกิจ 

• 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 รกัษาความปลอดภัย 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 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 กำาหนดเวลาที่จะซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหาร 
 ทางการเงินได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

1,168,000,000
1,000,000,000
2,168,000,000

บาท
บาท
บาท

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างการจัดการ
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• บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจบริการได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
 “บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด” เพื่อสร้างความชัดเจนในแบรนด์ “LPP” เตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำา 
 ในธุรกิจบริการงานอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้
 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งประกอบด้วย
  1) นายเกริก  วณิกกุล     ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
  2) นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์   กรรมการ
  3) นายอภิชาติ      เกษมกุลศิริ   กรรมการ
  4) นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี   กรรมการ
  5) นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน   ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา ปี 2562 จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้
  - แบบเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน  จำานวน 
  - แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement)      จำานวน          
  - แบบเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement)   จำานวน      
    เป็นวงเงินรวม           จำานวน    

ปี 2564

1,500,000,000
48,000,000

400,000,000 
1,948,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

 * เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมโดยจำาแนกรายบริษัท 

 ดำาเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ
 ร้อยละ 

 การถือหุ้น 
 ของบริษัท 

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

บริษัท พรสันติ จำากัด 

บริษัท แอล พี พี 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

69.34

15.37

9.32

0.30

5.67

-

-

100.00

58.35

19.11

14.41

0.17

7.96

-

-

100.00

77.17

12.22

6.52

0.19

3.90

-

-

100.00

-

99.99

99.99

99.99

99.95

25.00

49.99

รายได้ปี 2563รายได้ปี 2564 รายได้ปี 2562

จำานวนเงินจำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละร้อยละ ร้อยละ

5,171.16  

   1,146.61  

    695.26

  

22.13 

  422.58 

  -   

  -

7,457.74

  3,266.22 

   1,069.68  

    806.86

  

9.61

  445.68

  -   

  -

5,598.05

7,748.16  

   1,227.33  

    654.88  

  

18.88 

  391.15 

  -   

  -

10,040.40

โครงสร้างรายได้ของกิจการ 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562)      

โครงสร้างรายได้
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เงินค้างชำาระสะสม

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 2562  รายได้ ปี 2563 รายได้ ปี 2564

 รายได้ ปี 2564

  
  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

  
 2,526.42
1,517.72   
4,044.14

    7.87
    264.69  

272.56

    1,253.28

      28.08   
5,598.05

  
  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 

  
 45.13
27.11   
72.24

  0.14 
 4,73

  4.87
21.03 

  22.39
  10.29
    0.50
  100.00 

  

  (14.43)  (31.16)

จำานวนเงิน     ร้อยละจำานวนเงิน      ร้อยละ

จำานวนเงิน      ร้อยละ

 (11.16) (25.72) (24.94)

 (32.61)

หน่วย  : ล้านบาท

 **  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 2562  รายได้ ปี 2563

หน่วย  : ล้านบาท

    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

   2,526.42 

  452.65       

2,979.07 

     11.83 

  258.39       

270.23 

  53.99 

  33.28       

3,336.57 

   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 

   75.72 

  13.57       

89.29 

   

     0.35 

  7.74      

8.10 

  20.26    

1.62 

  1.00 

100.00 

จำานวนเงิน      ร้อยละ จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 (15.14) (33.36) (35.67)

 (16.51) (35.16) (38.68)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ไม่มี -
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย ดำาเนินงานใน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจให้บริการท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
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1.1 โครงการอาคารชุดพักอาศัยในเมือง
 นอกจากการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทยังได้ขยายการพัฒนาไปยังต่างจังหวัด  

 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เพชรบุรี และเขตการปกครองพิเศษพัทยา โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ คือ

1) "เดอะ ลุมพินี"

แบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เนื่องในโอกาสพิเศษ การดำาเนินธุรกิจครบรอบ 24 ปีของบริษัท ตั้งอยู่ 
บนทำาเลท่ีมีศักยภาพสูงสุดในซอยสุขุมวิท 24 แวดล้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก "เดอะ ลุมพินี" เหมาะสมกับ 
การใช้ชีวิตที่หรูหรา มีระดับ สะท้อนความสำาเร็จของชีวิตที่เหนือกว่า

3) "ลุมพินี ซีเล็คเต็ด"

แบรนด์ระดับกลาง-บน ที่มีการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
เอกลักษณ์ในแต่ละโครงการ โดยเริ่มพัฒนาแบรนด์นี้เป็นแห่งแรกในทำาเลตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ออกแบบพืน้ทีส่ว่นกลางใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีีวติของนกัศกึษา (Campus Condo) เชน่ พืน้ทีส่ำาหรบัการนัง่ทำางานกลุม่  
มุมสงบในการอ่านหนังสือ รวมถึงพื้นที่เพื่อระดมสมอง ออกกำาลังกาย และทำากิจกรรมกลางแจ้ง

2) "ลุมพินี สวีท"

แบรนด์ระดับบนที่ตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ที่ต้องการสุนทรียภาพ
ของการใช้ชีวิต เรียบง่าย แต่หรูหรา พร้อมความเป็นส่วนตัวด้วยจำานวนยูนิตในแต่ละโครงการที่ไม่สูงมาก บนทำาเล
ย่านใจกลางเมืองและย่านธุรกิจท่ีสำาคัญ สะดวกในการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟฟ้า 
BTS MRT และทางด่วนสายสำาคัญ ฯลฯ ครบครันด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการ 

4) "ลุมพินี เพลส"  

แบรนด์ระดับกลาง-บน ท่ีพัฒนาขึ้นสำาหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำางาน ทำาเลในการพัฒนาโครงการดังกล่าวจึงอยู่
ในเขตที่มีความหนาแน่นสูง ติดถนนใหญ่ อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) สะดวกในการเดิน
ทางดว้ยทำาเลที่ใกลร้ะบบคมนาคมขนาดใหญ่ทีท่นัสมยั ครบครนัดว้ยเทคโนโลยแีละสิง่อำานวยความสะดวกท่ีสมบรูณ์
พร้อมต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน โดยแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” ถือเป็นโครงการต้นแบบของซิตี้คอนโด ตามแนวรถไฟฟ้า
ในราคาล้านต้นๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้แนวคิดในการออกแบบ LPN Design ที่ให้ประโยชน์ใช้สอย
สูงสุด และได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการดำาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
คนทำางานในเมือง

5) "ลุมพินี พ�ร์ค"

แบรนด์ระดับกลาง-บน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นสำาหรับชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ท่ีนำาไป 
สู่คุณค่าของงานบริการ ด้วยการพัฒนา “สวนรวมใจ” (Community Park) สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่
สีเขียวและพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำากิจกรรมร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนบ้านในโครงการ 
สอดรับกับแนวคิดของการสร้าง “ชุมชนน่าอยู่” ที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยวัฒนธรรม “ร่วมใจ ห่วงใย และแบ่งปัน” 
โดยเริ่มโครงการแรกที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

6) "ลุมพินี วิลล์"

แบรนด์ระดับกลาง ซ่ึงถูกพัฒนาและต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี เพลส” เพื่อคนในวัยทำางาน ที่ต้องการมอง
หาบ้านหลังแรกเพ่ือความสะดวกในการเดินทางและการอยู่อาศัยท่ีเป็นส่วนตัว ทำาเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ในเขตท่ีมี 
ความหนาแนน่สงู ใกลแ้หลง่งาน และสิง่อำานวยความสะดวก เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ โรงเรยีน ฯลฯ แบรนด ์“ลุมพนิ ีวิลล”์  
จึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแบบของตนเองขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม 
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7) "ลุมพินี คอนโดท�วน์"

แบรนดร์ะดบักลาง-ลา่ง ทีมุ่ง่สร้างท่ีอยูอ่าศยัเพือ่คณุภาพชีวติท่ีดีให้กบักลุม่คนวยัเริม่ตน้การทำางาน ผูป้ระกอบอาชพี
อิสระ โดยทำาเลที่ตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างใจกลางเมืองกับเขตรอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็น 
กลุม่เปา้หมายขนาดใหญท่ีม่คีวามตอ้งการทีพ่กัอาศยัสงู เพือ่ใหเ้ปน็บา้นหลงัแรกทีม่คีณุภาพ และเปน็จดุเริม่ตน้ของ
ครอบครัวที่อบอุ่นสำาหรับผู้ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว 

8) "ลุมพินี ท�วน์ชิป"  
แบรนด์ระดับกลาง-ล่าง ที่มีขนาดใหญ่ในระดับชุมชนเมือง ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของ 
ที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้วยราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) ภายใต้กลยุทธ์การสร้าง “ชุมชนเมืองน่าอยู่” (Livable 
Township) สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง โดยเริ่มพัฒนาที่โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1” 
เป็นโครงการแรก บนพื้นที่ขนาด 100 ไร่ จำานวนกว่า 10,000 ยูนิต พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นต่อ
การใชช้วีติภายในโครงการอยา่งครบครนั เช่น สนัทนาการท่ีหลากหลายเพือ่รองรบัผูอ้ยูอ่าศยัจำานวนมาก ศนูย์การคา้
ชุมชนด้านหน้าโครงการ ร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัย

1) "ลุมพินี พ�ร์คบีช"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง-บน ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค” ซึ่งผสมผสานระหว่างบรรยากาศ
ของ “สวนรวมใจ” และความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศชายทะเล โดยพัฒนาเป็นที่แรกที่โครงการ “ลุมพินี พารค์บีช  
จอมเทียน" ซ่ึงโครงการดังกล่าวออกแบบให้ห้องชุดทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ ในระดับราคาท่ีจับต้อง 
ได้ ด้วยความสำาเร็จจากการตอบรับท่ีดีของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายการพัฒนาไปยังอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี  
ในปี 2558 ที่ผ่านมา

2) "ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน"

แบรนด์รีสอร์ตคอนโดระดับกลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อคนในวัยทำางานที่ต้องการบ้านพักตากอากาศวิว
ชายทะเล โดยเริ่มพัฒนาโครงการแรกในทำาเลพัทยา ภายใต้ชื่อโครงการ “ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน” บนทำาเลต่อ
เนื่องมาจากโครงการ “ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน” ซึ่งเป็นรีสอร์ตคอนโดโครงการแรกของบริษัท เพื่อให้เป็น 
บา้นพกัตากอากาศในราคาทีส่ามารถเปน็เจา้ของไดโ้ดยงา่ย สำาหรบักลุม่ลกูคา้ทีม่รีายไดร้ะดบักลาง ซึง่เปน็กลุม่ลกูคา้
หลักของบริษัท พร้อมสัมผัสมุมมองและกลิ่นอายทะเลที่กว้างสุดตา ภายใต้การบริหารจัดการ “ชุมชนน่าอยู่” และ 
การให้บริการที่สนองตอบต่อวิถีชีวิตของคนที่ต้องการมาพักในแบบของรีสอร์ตคอนโด

1.2 โครงการอาคารชุดพักอาศัยตากอากาศ 
 นอกจากการอยูอ่าศยัในเขตเมอืงซึง่ใกลแ้หลง่งานและสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเปน็ตอ่การใชช้วีติแลว้ บรษิทัยังไดร้เิริม่การพฒันาบา้นหลงัที ่2  

 ที่เป็นคอนโดตากอากาศ โดยเริ่มขยายการพัฒนาไปที่เขตการปกครองพิเศษพัทยาเป็นที่แรก ตามด้วยอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

1.3 โครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์
 ในปี 2554 เพ่ือต่อยอดฐานลูกค้า บริษัทได้ขยายขอบเขตการพัฒนาโครงการไปยังโครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮาส์ ระดับกลาง 

 ถึงกลาง-ล่าง ผ่านทางการดำาเนินงานของ บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) โดยนำาจุดแข็งของการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย มาปรับใช้ 

 ทั้งในเรื่องของการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย (LPN Design) การบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการหลังการขาย 

 ตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” และในปี 2560 บริษัทได้ขยายการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกับลูกค้าที่ต้องการบ้านพักอาศัยในระดับพรีเมียม  

 โดยบริษัทได้กำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ คือ 

1) "บ้าน 365"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับพรีเมียม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรือธงสำาคัญในการพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยวและ 
ทาวน์โฮมของบรษัิท เนน้ความพถิพีถินัตัง้แตก่ารเลอืกทีด่นิ โดยโครงการแรกทีพ่ฒันาอยูบ่นถนนพระราม 3 เนือ่งจาก
เป็นทำาเลที่อยู่ในเมือง แต่มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์ความต้องการบ้านในเมือง สำาหรับลูกค้าท่ีมีกำาลังซื้อสูง  
และมีแนวโน้มขยายครอบครัวเพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่รวมคน 3 วัยไว้ด้วยกัน
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3) "ลุมพินี ทาวน์วิลล์"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลาง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ที่ต้องการ 
ขยายพื้นที่ใช้สอย เหมาะกับคนทำางาน อายุระหว่าง 25-35 ปี ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน จึงต้องการขยาย
ครอบครัว ซึ่งบริษัทได้พัฒนารูปแบบบ้านให้สามารถตอบโจทย์และแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างลงตัวสำาหรับสมาชิก 
ทุกคน ทั้งในส่วนของตัวบ้านที่ออกแบบฟังก์ชันครบทั้งห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน และมีจัดเตรียมห้องสำาหรับ
ผู้สูงอายุ รองรับไว้อย่างพอดี ในราคาที่เหมาะสม (Affordable Price) ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางทั้งสวน 
และคลับเฮ้าส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยให้มีกิจกรรมร่วมกัน ในสังคม ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัย 
“ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”

ทั้งน้ี บริษัท พรสันติ จำากัด (PST) นอกจากประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย เช่น  
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ในระดับกลางถึงกลาง-ล่างแล้วยังรับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่าประเภทพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้องชุด 
เพื่อการพาณิชย์ในโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมถึงบริหารจัดการร้านค้าในศูนย์การค้าชุมชน เพื่อรองรับนโยบายการบริการแบบครบวงจร 
ภายในชุมชน (Total Solutions Service) และอำานวยความสะดวกในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการบริหารพื้นที่เพื่อเช่าเหล่านี้ 
นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการแล้ว ยังทำารายได้อย่างสมำ่าเสมอ (Recurring Income) จากการเช่าให้กับบริษัทอีกด้วย

2) "ลุมพินี ทาวน์เพลส"
แบรนด์บ้านพักอาศัยระดับกลางบน ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับกลุ่มเป้าหมายวัยทำางาน อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยบริษัท 
ได้คัดสรรทำาเลที่เดินทางเข้า-ออก สะดวกได้หลายเส้นทาง ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก ที่ทำาให้ชีวิตประจำาวันสมบูรณ์
แบบย่ิงขึ้น ตอบสนองการอยู่อาศัยในเมืองด้วยวิถีใหม่อย่างลงตัว ด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนตัว
บ้านได้อย่างเหมาะสมกับการอยู่อาศัยอย่างพอดี คัดสรรวัสดุมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคม

2. กลุ่มธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริการหลังการขายเพ่ือดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการ จึงได้จัดตั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้บริการที่มี 
ความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น 5 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด (LPP) 

เป็นผู้รับผิดชอบการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

1)  งานบริหารชุมชน 

 รับผิดชอบในการบริหารจัดการชุมชนท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการส่งมอบโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น ด้วยกลยุทธ์  

 “ชมุชนนา่อยู”่ ซ่ึงพฒันามาเปน็กลยทุธ์ “ชุมชนน่าอยูเ่พ่ือทกุวัย” โดยมเีปา้หมายเพ่ือรักษาชือ่เสยีง และคุณค่าของโครงการภายใต้การพฒันาของ 

 บริษัทและชุมชนผู้พักอาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ โดยบริหารจัดการทรัพย์สินภายในโครงการ บริหารจัดการงบประมาณ ดูแล 

 คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้อยู่อาศัย ทีมบริหารชุมชน และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด  

 ภายใต้กลยุทธ์ “F-B-L-E-S+P”

2)  งานบริหารอาคารพักอาศัย สำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ 

 รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวอาคาร รวมถึงให้บริการบริหารงานระบบ 

 การจัดการสินทรัพย์ให้เช่า วางระบบ-บริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงการบริหารอาคารสำานักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ ร้านค้าขนาดใหญ่  

 หรืออาคารธุรกิจอื่นๆ ตามขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำาหนด นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว บริษัท 

 ยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและคุ้มค่า ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้ง 

 การจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานที่มากประสบการณ์ในทุกๆ ด้าน
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3)  งานบริการจัดหาผู้เช่า และผู้ซื้อ 
 รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยที่ผู้ซื้อ (นักลงทุน) ต้องการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ นอกจากนั้นยังดำาเนินการ 
 ตรวจคัดกรองผู้เช่า เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

4)  งานบริการด้านวิศวกรรม 

 รับผิดชอบในการให้บริการด้านวิศวกรรมอาคารชุดตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ดำาเนินงานตั้งแต่การดูแลควบคุม 
 การบำารุงรักษา การซ่อมแซมอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และงานทาสีอาคาร  
 เป็นต้น การจัดทำาแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 อาทิ การซ่อมแซมภายในห้องชุด งานออกแบบและปรับปรุงระบบบำาบัดนำ้าเสีย และงานปรับปรุงระบบอาคาร

รับผิดชอบงานบริการบริหารโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก LPN Team กว่า 20 บริษัท นอกจากนี้  
ในปี 2560 บริษัทยังได้ขยายฐานธุรกิจ โดยเปิดให้บริการแก่โครงการภายนอกอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการบริหารโครงการเพื่อการส่งมอบคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การควบคุมและบริหารต้นทุน ความรวดเร็วในการส่งมอบ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ความปลอดภัยของคนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้กลยุทธ์ “Q-C-S-E-S+P”

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

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

บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด (LWS)

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

รบัผดิชอบดา้นงานบรกิารชมุชน โดยให้บริการดา้นการดูแลรกัษาความสะอาดและการบรกิารอยา่งครบวงจร ทัง้ภายในและภายนอกโครงการทีบ่รษิทั
พัฒนาขึ้น เดิมดำาเนินงานภายใต้ชื่อ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างศักดิ์ศรี
ใหก้ับกลุม่สตรดีอ้ยโอกาสในสงัคม และขยายกลุม่พนักงานจากสตรดีอ้ยโอกาส ไปยงักลุ่มคนพิการและผูส้งูวยั ในป ี2561 ได้รบัการรบัรองเป็นกจิการ
เพื่อสังคมจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย

รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงบริการให้คำาปรึกษา และวิจัยด้าน GREEN  
หรือ Sustainable Development และ BIM (Building Information Modeling) แก่บริษัทและองค์กรภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ

รับผิดชอบด้านงานรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการงานรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคลและเทคโนโลยีงานระบบ มุ่งเน้นให้บริการแก่โครงการ 

ที่บริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนแบบครบวงจร กำากับควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัย และรักษาคุณภาพการบริหาร 

“ชุมชนน่าอยู่” นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดรับบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร สำาหรับโครงการภายนอกด้วย
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การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายการบรกิารหลงัการขายเพือ่ดแูลลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งในทกุโครงการ จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิใหบ้ริการทีม่คีวามเก่ียวเนือ่ง 

กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น 4 บริษัท เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

1. กลยุทธ์การตลาด
นอกจากขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษัทยังได้ให้ความ 
สำาคัญต่อกลยุทธ์การตลาดซ่ึงเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการท่ีมี 
ความแตกต่างกัน โดยเร่ิมจาก

• 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 เพือ่เพิม่โอกาสในการตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้ 
ในการนำาสินค้าออกสู่ตลาด นอกจากนี้ หลังลูกค้าเข้าอยู่อาศัยแล้ว 
ยังได้เก็บข้อมูล ประชากรที่อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ เพ่ือนำามา
วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการด้านการอยู่อาศัย ซึ่งจะนำาข้อมูล 
มาใช้ ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยออกแบบ
จากความต้องการของลูกค้า (Human Centric) ที่ต้องการมีชีวิตที่ดี 
มีความสุขในชุมชนน่าอยู่อย่างพอดี

ไม่เพียงแต่ราคาขายของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นที่
เปน็ปจัจยัพืน้ฐานในการกำาหนดราคาขาย บรษิทัยงัคงใหค้วามสำาคญั
ตอ่การควบคมุตน้ทนุโครงการทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่เป็นตัวแปร
สำาคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถกำาหนดราคาได้อย่างเหมาะสมพอดี 
กบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย และรกัษาผลตอบแทนการลงทนุ
ให้อยู่ในระดับที่กำาหนด แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

เพือ่เปน็แนวทางในการให้บรกิารลกูคา้ บรษัิทไดอ้อกแบบมาตรฐาน
ของจุดสัมผัสต่างๆ อันจะนำามาซึ่งการบริการอันน่าประทับใจ  
ทัง้ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ 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 รวมท้ังกลุ่ม 
ลูกค้าเป้าหมายซ่ึงเคยแวะเยี่ยมชมโครงการของบริษัทด้วย 
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย ท้ังยังผลักดัน 
การใช้สื่อออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซ่ึงยังสามารถ
รักษาค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้อยู่ในระดับตำ่ามาก โดยมีค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขาย

2. การทำาการตลาด
บริษัทจัดให้มีการทำาการตลาด การสื่อสารการตลาด และกิจกรรมทาง 
การตลาด โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวโครงการซ่ึงเป็นช่วงที่ลูกค้าให้ 
ความสนใจและเข้าชมโครงการสูงสุด ดังนี้

• โฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 

โดยมุง่เนน้จดัทำาโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่งๆ บรเิวณโดย
รอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า อินเตอร์เน็ต ข้อความ
สั้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แผ่นป้ายโฆษณา และนิตยสารต่างๆ 
เป็นต้น โดยพิจารณาเลือกสื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่

สือ่ออฟไลน ์การโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ อาท ิแผน่ปา้ยโฆษณาบรเิวณ
โดยรอบโครงการ รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์ 
อย่างนิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น
สือ่ออนไลน ์ปจัจบุนัการสือ่สารการตลาดผา่นดจิติอล อาท ิInternet, 
Mobile App, Social Media, Online Marketing มีบทบาทสำาคัญ
ต่อองค์กร รวมถึงลูกค้า ที่นำามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและเป็นท่ี
ยอมรับมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสื่อสาร 
ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่าง 
ตอ่เนือ่ง เพือ่เปน็ช่องทางใหล้กูคา้กลุม่เปา้หมายได้รบัขอ้มลูขา่วสาร
ความเคลื่อนไหวของโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังทำาให้ 
เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ได้เกิดการรับรู้ การยอมรับ เป็นที่รู้จัก  
เกดิความเชือ่มัน่ ไวว้างใจ การสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ตีลอดจนนำาไปสู่
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน
ออกบูธแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก  
โดยเน้นการออกบูธในห้างสรรพสินค้าย่านใกล้เคียงโครงการและ 
ย่านใจกลางธุรกิจ หรืองานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่งจัดต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
สิทธิพิเศษ บริษัทเสนอสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าผู้จองซื้อโครงการ 
ในชว่งเวลาเปดิตวัโครงการ เช่น ราคาพเิศษเฉพาะชว่งเปดิโครงการ 
แถมเฟอร์นิเจอร์ แถมชุดครัวหรือเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
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3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บรษิทักำาหนดกลุ่มลกูคา้เปา้หมายของบรษิทัเปน็ผู้ท่ีต้องการท่ีพกัอาศยั 
ในทำาเลที่มีความหนาแน่น อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชนหรือ
ทางด่วนซึ่งง่ายต่อการเดินทาง เพียบพร้อมด้วยส่ิงอำานวยความสะดวก 
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

4.1 กลุ่มผู้ซื้อที่แบ่งต�มคุณลักษณะ

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

2)  ลูกค้าท่ีคาดหวังให้ซ้ือ (Prospect) คือกลุ่มลูกค้าท่ีเข้าชม 
 โครงการแล้ว และมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  
 ที่สามารถติดต่อได้

3) กลุ่มลูกค้าผ่อนดาวน์ (Customer) คือกลุ่มลูกค้าที่จองซื้อแล้ว

4)  กลุ่มเจ้าของร่วม (Co-owner) ลูกค้าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว และ 
 คงสถานะเป็นเจ้าของร่วม

5) กลุ่มผู้เช่า (Tenant) ลูกค้าที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยในโครงการ  
 และผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์

4.2 กลุ่มผู้ซื้อโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซ้ือเพ่ือพักอาศัยเป็นสำาคัญ โดยปัจจุบัน 
ฐานลกูคา้ของบรษิทัในกลุม่นีม้มีากกวา่ 100,000 ราย สว่นหนึง่ของ
กลุ่มลูกค้ามาจากการแนะนำาหรือบอกต่ออันเกิดจากความเช่ือมั่น 
ที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” (Trusted Brand) จากการรวบรวมข้อมูล
ของ LPN Wisdom สามารถแบ่งลูกค้าออกได้ตามวัตถุประสงค์ 
และพฤติกรรมการซื้อได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

3) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อต้องการขยายครอบครัว เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทำา 
 การค้าหรือมีธุรกิจอยู่ในบริเวณท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงต้องการ 
 ท่ีพักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือเพ่ือการขยายครอบครัว 
 ของบุตรหลานในอนาคต

4) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อบุตรหลาน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือเพ่ือเป็นการ 
 เตรียมพร้อมสำาหรับบุตรหลานท่ีจะเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
 ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงอยู่ไม่ห่างจากโครงการท่ีบริษัทพัฒนา

5) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนใน 
 ทรัพย์สินในระยะยาว ซ่ึงอาจจะอยู่ในลักษณะของการซ้ือ 
 เพ่ือปล่อยเช่า เน่ืองจากโครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ในทำาเลท่ีมี 
 ศักยภาพและอัตราผลตอบแทนจากการเช่าอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 
 อัตราดอกเบ้ีย

6) กลุ่มเก็งกำาไร เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการลงทุนในระยะส้ัน ซ่ึงอาจ 
 เป็นลูกค้าในช่วงผ่อนดาวน์ และขายก่อนการโอนกรรมสิทธ์ิ

1) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังแรก  เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นของ 
 วัยทำางานที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพเป็นของตนเอง 
 ในราคาที่ไม่สูงมาก

2) กลุ่มผู้ซื้อเพื่อเป็นบ้านหลังที่สอง เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ 
 ท่ีพักอาศัยในเขตศูนย์กลางธุรกิจหรือแหล่งงาน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาท่ีต้องสูญเสียในการเดินทาง

4.3 กลุ่มผู้เช่�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

สำาหรับกลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่

1) ผู้เช่าเพื่อการพักอาศัย ลูกค้าในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ 
 ผู้บริหารระดับสูงท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีระดับ 
 รายได้ค่อนข้างสูง ซ่ึงต้องการท่ีอ ยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน  
 โดยโครงการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการในส่วนน้ี 
 ได้เป็นอย่างดี

2) ผู้เช่าเพื่อการพาณิชย์ ลูกค้าในกลุ่มนี้คือผู้ประกอบธุรกิจ 
 ด้านต่างๆ ในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการของบริษัท  
 ซึ่งบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการค้าปลีกตามนโยบาย 
 การบริการแบบครบวงจร (Total Solutions Services) และ 
 เปน็การขยายแหลง่ทีม่าของรายไดน้อกเหนือรายไดจ้ากการขาย

4.4 กลุ่มผู้รับบริก�รโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ 

สำาหรับกลุ่ม ผู้ รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่   
การว่าจ้างบริหารชุมชน ซึ่งดำาเนินการโดยบริษัท แอล พี พี  
พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด โดยจะรับบริหารเฉพาะชุมชน 
ที่บริษัทพัฒนาขึ้นแบบครบวงจร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  
รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางด้านการบริการ
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5. การจำาหน่าย และช่องทางการจำาหน่าย
บริษัทใช้วิธีการจำาหน่ายหรือการขายโดยทีมงานขายของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยพนักงานขายหลักที่มีประสบการณ์ด้านการขาย มีความรู้ความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและคำาแนะนำาเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้า นอกจากน้ี พนักงานในฝ่ายต่างๆ เช่น  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ยังสามารถเป็นพนักงานขายเสริมในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับพนักงานขายหลักได้ โดยพนักงานเหล่านี้
จะได้รับการอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขายเบื้องต้นอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการตกแต่งสำานักงานขาย 
(Office Presentation) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำาหน่ายหลักของบริษัท รวมถึงการตกแต่งห้องตัวอย่าง การตกแต่งบริเวณโครงการ (Site Presentation) 
เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ชมโครงการ 

6. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ปัจจุบัน นอกจากผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ท่ีเริ่มเข้ามาแบ่งสัดส่วน
ทางการตลาด ทำาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เผชิญการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ทั้งในแนวราบและแนวสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Focus Strategy) คือกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน การใช้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท 
ด้านการบริหารชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงนโยบายของบริษัทในการสร้างบ้านหลังแรกในราคาที่เป็นเจ้าของได้ (Affordable Price) 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดก้ระจายฐานลกูคา้ออกไปในวงกวา้ง เพือ่สรา้งโอกาสการเตบิโตในอนาคต โดยการขยายทำาเลในการพฒันาจากบรเิวณศนูยก์ลาง
ธุรกิจไปยังเขตรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตหัวเมืองท้ังสี่มุมเมือง เช่น รังสิต และต่างจังหวัดอีกด้วย โดยบริษัทยังคง
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนี้

6.2 ก�รสร้�งคว�มแตกต่�ง (Differentiation)

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เราไม่เคยที่จะหยุดค้นหาความพอดีที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของลูกค้า บริษัทเลือกท่ีจะสร้าง 
ความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “LPN Design” มุ่งเน้นการออกแบบให้
พอดี มีพื้นที่ใช้สอยตอบสนองต่อวิถีชีวิตผู้อยู่อาศัยได้อย่างลงตัว และความแตกต่างทางการบริการ (Services Differentiation) ซึ่งบริษัทได้ให้ 
ความสำาคัญกับการบริการตลอดกระบวนการบริหารจัดการหลังการเข้าอยู่ที่ช่วยส่งเสริม ไม่เพียงการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เพื่อการอยู่ร่วมกันของ
ทุกชีวิต บนพื้นฐานเดียวกันอย่างลงตัว ที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกวัย 

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

ซึง่เปน็จดุแขง็ของบรษิทั เริม่ตัง้แต่คณะผู้บรหิารทีป่ระกอบดว้ยสถาปนกิและวศิวกรทีมี่ประสบการณแ์ละเขา้ใจในเรือ่งตน้ทนุอยา่งลกึซึง้ รวมถงึ
ปยิมติรทีท่ำางานรว่มกบับรษัิทมาเป็นระยะเวลานานจนเกดิความเขา้ใจในทศิทาง และมองเห็นเปา้หมายรว่มกนัในการผลกัดนัใหเ้กดิประสทิธิภาพ
ในด้านการก่อสร้าง โดยสามารถก่อสร้างโครงการจำานวนมากภายใต้ระยะเวลาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิด
เป็นนวัตกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัท 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

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 ในส่วนของต้นนำ้าที่มีผลโดยตรงต่อต้นทุนโดยเฉพาะ 
 ต้นทุนทางอ้อม เช่น อัตราส่วนพ้ืนที่ขายต่อที่ดินที่แสดงถึง 
 ประสทิธภิาพในการออกแบบ การควบคมุตน้ทนุทางออ้มถอืวา่ 
 เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของบริษัท เพื่อรักษาความสามารถใน 
 การแข่งขัน

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

5)  จัดเตรียมทีมงานรวมท้ังกำาหนดอัตรากำาลังของบุคลากร 
  เพื่อบริหารโครงการซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อย ตั้งแต่ 
 ทีมงานขาย ทีมงานก่อสร้าง ทีมงานโอนกรรมสิทธ์ิและ 
 ส่งมอบ รวมถึงทีมงานบริหารชุมชน

1. การจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ โครงการอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงบน ที่ต้องการที่อยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม มีความปลอดภัย แวดล้อมด้วย
สาธารณูปโภค และอยู่ในทำาเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือทางด่วน
เพือ่ความคลอ่งตวัในการเดนิทาง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขัน 
กฎหมาย และต้นทุนที่เปล่ียนไป บริษัทได้กำาหนดแนวทางการพัฒนา
โครงการและขั้นตอนต่างๆ ไว้ ดังต่อไปนี้

 • จัดทำารายงานการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือขอ 
  อนุมัติจากสำานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ) และขอ 
  อนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ

 • วางแผนการก่อสร้างและคัดเลือกผู้รับเหมา ในการดำาเนินการ 
  กอ่สรา้ง โดยจำากดัระยะเวลาในการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  
  18 เดือน (Economy of Speed) สำาหรับโครงการท่ีเป็นอาคารสูง  
  และไม่เกิน 12 เดือนสำาหรับอาคารท่ีไม่เกิน 8 ชั้น โดยนับ 
  ตั้งแต่เริ่มเปิดขาย ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบงานก่อสร้างและ 
  เทคนิคทางการก่อสร้างด้วยการนำาช้ินส่วนสำาเร็จรูปเข้ามาใช้  
  โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในทุก 
  ขั้นตอนตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • รายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ลูกค้า อย่างสมำ่าเสมอ

8) ประเมินและติดตามผลการขาย ผลตอบแทนของโครงการ  
  โดยจดัทำารายงานสรปุ เพือ่เปน็ขอ้มลูและกรณศึีกษาของบรษิทั   
   สำาหรับโครงการต่อไป

9)  บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ ภายใต้บทบาทหน้าที่ ความ 
  รับผิดชอบ และกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่ เพื่อทุกวัย” โดยมี 
  เป้าหมายที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความ 
  รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

6) การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่

 - การวางแผนการขาย อนัไดแ้ก ่การกำาหนดราคาขาย วางแผน 
  การชำาระเงนิของลกูคา้พรอ้มท้ังจดัหาแหลง่เงนิกูใ้หก้บัลกูคา้ 
  ในช่วงโอนกรรมสิทธิ์ (Housing Loan) โดยพิจารณาสถาบัน 
  การเงินท่ีให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำาหนดเป้าหมาย 
  การขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย

 - การวางแผนการตลาด อันได้แก่ การวางแผนการโฆษณา 
  ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำาเอกสาร 
  ประกอบการขาย รวมถึงกำาหนดการและกระบวนการใน 
  การเปิดขาย

7)  การบริหารงานก่อสร้างโครงการ โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญดังนี้

 • ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการ แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังชุมชน 
  ท่ีอยู่ใกล้เคียงและหน่วยราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณ 
  ใกล้เคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนา 
  โครงการโดยตรง
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2. กำาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมิได้มีกำาลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตโดยตรง แต่มีการว่าจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นปิยมิตร ซ่ึงทำางานร่วมกันกับบริษัทอย่างเป็น 
อนัหนึง่อนัเดยีวกนั (ซึง่บรษิทัเรยีกวา่เปน็ LPN Team) มคีวามนา่เชือ่ถือ  
ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็น 
ผูด้ำาเนนิการในการกอ่สรา้ง โดยมีบริษทัยอ่ยเปน็ผูบ้รหิารงานกอ่สร้างและ
ควบคมุดแูลอยา่งใกลชิ้ด และใชว้ธิกีารประมลูหรอืสบืราคาในการกำาหนด
มูลค่างานก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสม โดยเป็นการ 
จดัจา้งแบบเหมารวมทัง้วสัดแุละคา่แรง เพือ่ลดความเสีย่งในการผนัผวน
ของราคาวัสดุก่อสร้าง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการประมูล 
ที่ไม่ผูกติดกับผู้รับเหมาหลัก โดยแยกประมูลเป็นส่วนๆ ตามลักษณะ
ของงาน เช่น งานเสาเข็ม งานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน งานกระจก
และอลูมิเนียม งานระบบไฟฟ้าและประปา เป็นต้น เพื่อเป็นการลด 
ความเสี่ยงและต้นทุนทางอ้อม โดยที่ผู้รับเหมาแต่ละรายจะต้องทำางาน
ได้สอดประสานกันเพ่ือความรวดเร็วและคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีต้อง
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีผู้รับเหมาหลัก และบริษัทย่อยเป็นแกนกลาง 
ในการประสานงานดา้นตา่งๆ อีกทัง้ในบางกรณบีรษิทัจะดำาเนนิการสัง่ซือ้
วสัดบุางรายการโดยตรง เชน่ ลฟิตซ์ึง่มยีอดสัง่ซือ้สงูและเปน็งานท่ีตอ้งใช้
บรกิารจากผูข้ายโดยตรง กระบวนการทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ดำาเนนิการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
ภายใต้กลยุทธ์กลุ่มปิยมิตร (LPN Team) ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจ
ของทางบริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขัน

1)  ทำาเลท่ีต้ังของท่ีดินจะต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีความหนาแน่นและ 
  ต้ังอยู่ริมถนนสายหลัก มีสาธารณูปโภคครบครัน อยู่ใกล้ 
  แหล่งงานหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ใกล้ระบบขนส่งมวลชน 
  หรือทางด่วน โดยมีทางเข้าออกที่สะดวก

2)  ขนาดหน้ากว้างของท่ีดินและรูปร่างของท่ีดินต้องเหมาะสม 
  และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพ่ือให้เกิดการใช้ 
  ประโยชน์ ท่ีดินได้สูงสุด นอกจากนี้ ยังต้องสอดคล้องกับ 
  ข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

3)  ราคาของท่ีดินจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์สูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของ 
  ต้นทุนโครงการ เพือ่ใหบ้รษิทัยงัคงสามารถรกัษาระดบัราคาขาย 
  และผลตอบแทนในการลงทนุใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและกลยทุธ ์
  การแข่งขันของบริษัท

4)  การจัดหาท่ีดินโดยการลงประกาศทางส่ือต่างๆ เพ่ือติดต่อ 
  กับเจ้าของท่ีโดยตรง หรือผ่านทางตัวแทนนายหน้า หรือเสนอ 
  ซ้ือจากสถาบันการเงิน และสถาบันบริหารทรัพย์สิน (บสท)  
  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานทีรั่บผิดชอบโดยตรงในการจดัหา 
  และตรวจคุณสมบัติของที่ดินโดยตรง และบริษัทได้ดำาเนินการ 
  แจ้งข้อสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือมี 
  การจัดซื้อที่ดินเพื่อความโปร่งใส อีกทั้งยังมีการประเมินราคา 
  โดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งที่ดิน 
  ทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีราคาตำ่ากว่าราคาประเมิน

3. การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทได้จัดจ้างผู้ รับเหมาท่ีเป็นปิยมิตรท่ีมีความน่าเชื่อถือและมี

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการเป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้าง 

โดยการจัดจ้างรวมทั้งวัสดุและค่าแรง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ

ผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ท่ีดินสำาหรับการพัฒนา

โครงการเป็นวัตถุดิบท่ีสำาคัญท่ีสุดในการพัฒนา บริษัทจึงกำาหนดปัจจัย

ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีดินเพ่ือการพัฒนาและแนวทางใน 

การจัดหาที่ดิน ดังนี้ 
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนการดำาเนินงาน  

ด้วยการกำาหนดให้ “การคิดนอกกรอบ” เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ 

และการบริการขององค์กร ซึ่งกรอบการดำาเนินงานด้านนวัตกรรมของ LPN นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

คอื นวัตกรรมทีส่นับสนนุวสิยัทัศนแ์ละกลยุทธ์

ขององค์กร เช่น Digital Transformation, 

ชุมชนน่าอยู่เพื่อคนทุกวัย, New Normal 

Lifestyle 

บริษัทได้ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลใน

กระบวนการทำางาน (Digital Transform) 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับพนักงานตาม

มาตรการ Work from Home และ Remote 

-Working ให้การทำางานมีความคล่องตัว 

มากขึน้ รวมทัง้เพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำาเนินงาน และ 

ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ให้เหมาะสมกับยุคดิจิตัลที่กำาลังเติบโตอยู่ 

ในปัจจุบัน

คือ นวัตกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

เช่น การออกแบบโครงการสีเขียว การพัฒนา 

รูปแบบห้องชุดท่ีส่งเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย 

หรือการออกแบบระบบระบายอากาศสำาหรับ

ห้องชุด ให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยจากมลภาวะ

และเชื้อโรคที่มากับอากาศ

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริ ษัท

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

สูงสุด บริษัทใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ร่วมกับข้อมูลจากฐาน

ข้อมูล Big Data และความคิดเห็นของลูกค้า 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ

ตอบโจทย์ สร้าง Customer Experience ที่ดี 

และปรบัปรงุข้อท่ีลกูคา้ไมพ่อใจไดอ้ยา่งตรงจดุ

คือ การพัฒนากระบวนการดำาเนินงานหรือ 

การบริการ เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพและ

พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับทีมงาน 

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และ

ยกระดับการทำางานอย่างต่อเนื่อง

บริ ษัทได้ ใ ห้ความสำ าคัญกับการพัฒนา

กระบวนการทำางานเพื่อเติมเต็มวิถีชี วิต

ท่ีหลากหลายของผู้อยู่ อาศัย โดยได้ ใช้

แพลตฟอร์ม Service Excellence ที่ได้

พัฒนาข้ึนเป็นสื่อกลางในการทำางาน ท้ังการ 

ทำาโครงการ Make it Simple, Quality Built-In  

และ Knowledge Management ท่ีได้ริเริ่ม 

มาอย่างต่อเนื่อง

1. นวัตกรรม
 เชิงกลยุทธ์

2. นวัตกรรม
 ทางด้านผลิตภัณฑ์

3. นวัตกรรม
 เชิงกระบวนการ 

สำานักงานขาย One Click
เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการ บริษัทได้พัฒนาระบบสำานักงานขาย Online ขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโครงการ 

ที่อยู่ในระหว่างเปิดขายได้ทุกโครงการโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริง เข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของโครงการพร้อมบรรยากาศเสมือนจริง 

ได้แบบ 360 องศา ผ่านหน้าจออุปกรณ์ของตัวเอง และยังสามารถทำาการจองห้องชุด หรือบ้านพักอาศัยที่ต้องการได้แบบง่ายๆ ผ่านเมนู  

Online Booking และทำาการชำาระเงินได้ภายในระบบเดียวกันอีกด้วย 

การพัฒนานวัตกรรม
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การตรวจรับคอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัยแบบ New Normal 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ทำาให้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการตรวจ 

รับห้องชุด หรือบ้านพักอาศัย จึงได้พัฒนากระบวนการตรวจรับแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายรักษาระยะห่าง Social Distancing และมาตรการ 

Universal Prevention โดยลูกค้าสามารถตรวจรับบ้านหรือห้องชุด รายงานจุดท่ีต้องการให้โครงการแก้ไข และตรวจติดตามรายการแก้ไขได้ด้วย 

ตัวเองผ่านระบบ online ด้วยการแสกน QR Code เพียงครั้งเดียว

1. ระบบ One Click 2. เข้าชมโครงการ 360 องศา

1. สแกน QR Code ตามตำาแหน่งตรวจ 2. บันทึกรายการแจ้งซ่อม 3. เจ้าของบ้านยืนยัน หลังตรวจสภาพบ้านเสร็จ

3. เข้าชมห้องชุด 360 องศา 4. รายละเอียดโครงการ
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สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2564
ปี 2564 เป็นอีกปีที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus disease 
2019:COVID-19)  สายพันธุ์เดลต้า (Delta) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหารมิทรพัย์
ต้องเลื่อนและชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว 

จากการสำารวจของ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด (ลุมพินี วิสดอม) บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) พบว่า การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปี 2564 มีจำานวนการเปิดตัวโครงการใหม่  
ท้ังส้ิน 55,863 หน่วย ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่จำานวน 70,126 หน่วย ขณะที่มูลค่าการเปิดตัว 
โครงการใหม่ปี 2564 คิดเป็นมูลค่า 265,558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับมูลค่าการเปิดตัวใหม่ 277,000 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 
การปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปี 2562 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ที่ส่งผลทำาให้เศรษฐกิจและกำาลังซื้อชะลอตัว 

การเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2564 เป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัย จำานวน 34,921 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.5 ของจำานวน 
หน่วยเปิดตัวใหม่ 55,863 หน่วย ลดลงร้อยละ 20.63 เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยใหม่ 172,825  
ล้านบาท หรือมูลค่าการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยลดลงร้อยละ 15.93 เมื่อเทียบกับปี 2563 ในขณะที่ราคาขายบ้านพักอาศัยปี 2564 เฉลี่ย 
อยู่ที่ 4.94 ล้านบาทต่อหน่วย ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 เมื่อเทียบกับราคาขายเฉลี่ยที่ 4.67 ล้านบาทต่อหน่วยในปี 2563 
เป็นผลจากราคาที่ดินและราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 

การตลาดและการแข่งขัน

รายละเอียดหมวดวัสดุอื่นๆ เมื่อเทียบกับ เดือน ธันวาคม 2564 (YoY)

หน่วยเปิดตัวและยอดขายของบ้านพักอาศัย ปี 2560-2564

Growth (+/-) (YoY)

+ 1.9%

+ 3.0%

+ 28.7%

+ 1.4%

+ 0.2%

+ 4.2%

หมายเหตุ

จากการสูงขึ้นของไม้แบบ ไม้โครงคร่าว บานประตู-หน้าต่าง 
วงกบประตู-หน้าต่าง ไม้คาน และไม้พื้น เนื่องจากราคาต้นทุนสูงขึ้น

จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนฉาบสำาเร็จรูป 
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น

ซึ่งยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสำาคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากราคาต้นทุนสูงขึ้นจากวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็ก และถ่านหิน

จากการสูงขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล็กเกือบทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากการสูงขึ้นของ
ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการสูงขึ้นของราวแขวนผ้าติดผนัง 
ฝักบัวอาบนำ้า กระจกเงา และฉากกั้นห้องอาบนำ้าสำาเร็จรูป

จากการสูงขึ้นของ ยางมะตอย อลูมิเนียม และทราย เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หมวด

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

หมวดซีเมนต์ 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

หมวดสุขภัณฑ์ 

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

ที่มา: บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยเปรียบเทียบเดือนธันวาคา 2564 (YoY) / ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ 
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จำานวนหน่วยที่ขายได้

ขณะที่ปี 2564 มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัย จำานวน 20,942 หน่วย หรือ สัดส่วนร้อยละ 37.5 ของจำานวนหน่วยเปิดตัวใหม่ทั้งหมด
ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปี 2564 หรือ ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัย 92,732 ล้านบาท 
โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับมูลค่าการเปิดตัวในปี 2563 คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 4.42 ล้านบาทต่อหน่วย หรือราคาต่อหน่วย 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ย 2.71 ล้านบาทในปี 2563 ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของอาคารชุดปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 
ผลจากการเปิดตัวโครงการระดับพรีเมียม (Premium) ของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ บางแห่ง ทำาให้ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564 
เมื่อเทียบกับปี 2563

หน่วยเปิดตัวและยอดขายของคอนโดมิเนียม ปี 2560-2564

ที่มา: บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
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5,000
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52%

46%

33% 26% 24%

การเปิดตัวโครงการใหม่ที่ลดลง สอดคล้องกับกำาลังซื้อในตลาดที่ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น 
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัย ทำาให้อัตราการขายเฉลี่ยของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 17 จากจำานวนหน่วยท่ี 
เปิดขายทั้งหมด ลดลงจากอัตราการขายเฉลี่ยของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2563 ที่มีอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18  

จากจำานวนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 ที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ เร่งระบายสินค้าคงเหลือพร้อมอยู ่
ทำาให้จำานวนที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2564 ปรับตัวลดลงโดยมีจำานวน 207,337 หน่วย หรือลดลง 
ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับจำานวน 222,288 หน่วย ในปี 2563

ที่มา: บริษำท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำากัด
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นอกจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2564 จะปรับตัวลดลงแล้ว มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยในเขต 
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2564 ปรับตัวลดลงโดยในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 587,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จาก
มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 613,591 ล้านบาทในปี 2563 เป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลงเป็นปีแรก นับตั้งแต่เกิด 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 ถึงปัจจุบัน ในขณะที่จำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 อยู่ที่ 164,861 หน่วย ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับจำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ 196,639 หน่วย ในปี 2563

จำานวนหน่วย และมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่ปรับตัวดลงในปี 2564 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจ  
การจ้างงาน ส่งผลต่อกำาลังซื้อและความสามารถในการชำาระเงินกู้ ทำาให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย 
(Mortgage Loan) ทำาให้มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 50 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ยที่ร้อยละ 40 
ในปี 2563 จากรายงานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2564 ระบุว่า การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
ส่วนบุคคลในปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2563 ขณะที่การปล่อยสินเชื่อใหม่สำาหรับการซ้ือที่อยู่อาศัยใหม่และที่อยู่อาศัย 
มือสอง ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 3.72 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อท่ีอยู่อาศัยลดลงและความระมัดระวังในการปล่อย 
สินเชื่อของสถาบันการเงิน 

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560-2564

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ลุมพินี วิสดอมแอนด์โซลูชั่น จำากัด

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

427,657

565,111 590,886 613,591 587,539

2560 2561 2562 2563 2564

127,250

174,363
173,509 175,764 167,010

116,906

133,968 153,161 167,392 136,118

103,561
145,312 131,269 141,049 145,731

79,940 111,468 132,947 129,386 138,680
ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ลุมพินี วิสดอมแอนด์โซลูชั่น จำากัด
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จำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560-2564
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มูลค่าสินเชื่อใหม่ (ลบ.) สินเชื่อคงค้าง (ลบ.)% การเปลี่ยนแปลง

%

% การเปลี่ยนแปลงปี
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่และสินเชื่อคงค้างสำาหรับที่อยู่อาศัยใหม่และที่อยู่อาศัยมือสอง ปี 2560-2564 

อัตราการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ปี 2560-2564

สภาวะการแข่งขัน ปี 2564
ปี 2564 ยังเป็นอีกปีท่ีประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติเชิงเศรษฐกิจและการดำาเนินธุรกิจอันเป็นผลต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องชะลอแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว และใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) เพ่ือกระตุ้นกำาลังซ้ือในตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า
คงเหลือพร้อมอยู่ (Ready-to-Move in) ท่ีมีอยู่ในตลาดจำานวน 222,228 หน่วย หรือมีมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านบาท 

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) ท่ีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำามาใช้ในปี 2564 เช่น การให้อยู่ฟรี 24 เดือนถึง 36 เดือน มอบส่วนลดเงินสด
ในอัตราส่วนร้อยละ 10-50 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำานอง และการร่วมมือกับสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี เป็นต้น เพ่ือเร่งระบายสินค้าคงเหลือท่ีมีอยู่ในตลาดท่ีมีอยู่เป็นจำานวนมาก ทำาให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 สินค้าคงเหลือพร้อมอยู่ในระบบเหลือ 207,337 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกับปี 2563

จากการสำารวจของบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด บริษัทวิจัยและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) พบว่าในปี 2564 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ท้ังอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ท้ังบ้านเด่ียว บ้านแฝด และ 
ทาวน์เฮาส์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท้ังส้ิน จำานวน 55,863 หน่วย ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2563 ขณะท่ีมีมูลค่าการเปิดตัว 
โครงการใหม่ 265,558 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปี 2563 โดยมีอัตราการขายของโครงการเปิดตัวใหม่ (Absorption Rate) อยู่ท่ีร้อยละ 17 
ลดลงจากอัตราการขายของโครงการท่ีเปิดตัวใหม่ท่ีร้อยละ 18 ในปี 2563

เมือ่พจิารณาสดัสว่นการเปดิตวัระหวา่งโครงการบา้นพกัอาศยัและโครงการอาคารชดุพกัอาศัยย้อนหลัง 5 ปี จะพบวา่ ผูป้ระกอบการหันมาเพ่ิมสดัสว่น
การเปิดตัวบ้านพักอาศัยมากขึ้นอย่างมีนัยยะ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการท่ีพักอาศัยประเภทบ้านพักอาศัยที่เพ่ิมมากขึ้นของตลาดโดยเฉพาะ 
ในชว่งที่มีการปรบัเปลีย่นรปูแบบและการใชช้วีติวถิีใหม ่(New Normal) ทีเ่น้นในเรือ่งการเวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) และการเน้นเรือ่งสขุภาพ
และสุขอนามัยในการใช้ชีวิต (Health and Wellbeing) รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทำางานให้สอดคล้องตามความต้องการที่หลากหลายและสามารถ
ทำาได้จากบ้านมากขึ้น (Work from Home) อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงความพร้อมของระบบขนส่งมวลชนท่ีไปท่ัวถึง 
ในทำาเลที่ไกลจากศูนย์กลางเมืองออกไป อย่างไรก็ดีด้วยข้อจำากัดทางทรัพยากรในการก่อสร้างและสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ในปี 2564 
มีการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยในสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 76 ในปี 2563 ที่ผ่านมา 



ปี 2560

15%

21%

63%

1%

ปี 2561

22%

28%

46%

4%

ปี 2562

15%

19%

54%

13%

ปี 2563 ปี 2564

28%

16%

52%

4%

17%

16%

59%

8%

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

มากกว่า 5 ล้านบาท

3-5 ล้านบาท

1-3 ล้านบาท

ตำ่ากว่า 1 ล้านบาท

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs
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ตารางเปรียบเทียบโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่าง ปี 2560-2564

ปี 2560

62%

38%

ปี 2561

61%

39%

ปี 2562

59%

41%

ปี 2563 ปี 2564

24%

76%

37%

63%

ประเภท

อาคารชุดพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs

จากจำานวนอาคารชุดพักอาศัยท้ังหมดท่ีเปิดตัวในปี 2564 รวม 20,942 หน่วยน้ัน เป็นส่วนของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
ประมาณ 530 หน่วย หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 ของอาคารชุดเปิดตัวใหม่ของปี 2564

ตารางเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหน่วยของโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่ ปี 2560-2564

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs

เมื่อพิจารณาในมิติราคาขายของโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2564 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มราคา ได้แก่ ตำ่ากว่า 1 ล้านบาท 
1-3 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท และมากกว่า 5 ล้านบาท อาคารชุดพักอาศัยในระดับราคา 1-3 ล้านบาทต่อหน่วยเป็นระดับราคาที่มีการเปิดตัว
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 จากจำานวนที่เปิดตัวทั้งหมด รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ระดับราคามากกว่า 5 ล้านบาท และระดับ
ราคา 3-5 ล้านบาทที่สัดส่วนร้อยละ 17 และร้อยละ 16 ตามลำาดับ

• แผนภูมิแสดงจำานวนหน่วยอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่และส่วนแบ่งการตลาด ปี 2560-2563

2560 2561 2562 2563 2564

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

20%

15%

10%

5%

0%

64,137 64,621
68,878

26,125
20,942

5,460 804
3,542 4,075

ขณะที่โครงการบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ เปิดตัวในปี 2564 ประมาณ 34,900 หน่วย เป็นโครงการเปิด
ตัวใหม่ของบริษัทประมาณ 483 หน่วย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 1.4 ของโครงการบ้านพักอาศัยที่เปิดตัวในปี 2564

ส่วนแบ่งการตลาด LPN

จำานวนรวม (หน่วย)

LPN (หน่วย)

526
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อาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ที่มีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวได้ดีเป็นอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยท่ีระดับราคาไม่เกิน 

5 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าในทำาเล อ่อนนุช ท่าพระ ลาดพร้าว-รัชดา สำาหรับอาคารชุดพักอาศัย และทำาเลพระราม 2 

รามคำาแหง รัตนาธิเบศร์ สำาหรับบ้านพักอาศัย ในขณะท่ีแนวโน้มการแข่งขันจากปี 2564 และต่อเนื่องในปี 2565 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย ์

ยังคงใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) เป็นกลยุทธ์หลักในการทำาการตลาด โดยผู้ประกอบการให้ความสำาคัญในการเปิดตัวโครงการใหม่ในระดับ 

ราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) ที่ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สำาหรับอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย ที่ระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นตลาดที่ยังคงมีกำาลังซื้อทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการลงทุน

นอกจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2564 จะปรับตัวลดลงแล้ว มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยในเขต 

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2564 ปรับตัวลดลงโดยในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 587,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 จาก

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 613,591 ล้านบาทในปี 2563 เป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลงเป็นปีแรก นับตั้งแต่เกิด 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 ถึงปัจจุบัน ในขณะที่จำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 อยู่ที่ 164,861 หน่วย ปรับตัวลดลง 

ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับจำานวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ 196,639 หน่วย ในปี 2563

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560-2564*

ปี 2560

163,468

427,729

ปี 2561

182,613

492,060

ปี 2562

198,033

572,367

ปี 2563 ปี 2564*

196,639

613,591

164,861

587,539

จำานวนรวม (หน่วย)

มูลค่า (ล้านบาท)

หมายเหตุ : *ประมาณการ ที่มา : กรมที่ดิน และ LPN Wisdom

จำานวนหน่วยและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ปรับตัวลดลงในปี 2564 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีกระทบกับภาวะเศรษฐกิจ  

การจ้างงาน ส่งผลต่อกำาลังซื้อและความสามารถในการชำาระเงินกู้ ทำาให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย 

(Mortgage Loan) ทำาให้มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 50 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ยที่ร้อยละ 40 

ในปี 2563 จากรายงานการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2564 ระบุว่า การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

ส่วนบุคคลในปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงและความระมัดระวัง 

ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

ในขณะที่แนวโน้มการแข่งขันด้านราคาจะยังคงอยู่ในปี 2565 และทวีความเข้มข้นข้ึนจากความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจ 

ที่ยังอยู่ท่ามกลางการต้องปรับตัวและฟื้นตัวพร้อมกับเผชิญการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้งปริมาณสินค้าคงเหลือพร้อมขายที่เหลืออยู่

จำานวนมากและมีราคาสูง จากการประมาณของลุมพินี วิสดอม ณ สิ้นปี 2564 คาดว่ามีจำานวนที่อยู่อาศัยที่เหลือขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จำานวน 207,337 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 950,000 ล้านบาท ซ่ึงต้องใช้เวลาในการระบายประมาณ 36-40 เดือน ภายใต้อัตราการขาย 

ในปจัจบุนั ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัทีผู่ป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยย์งัคงตอ้งระบายสินคา้คงเหลือทีม่อียูอ่ย่างตอ่เนือ่ง และเปดิตวัโครงการใหมเ่ฉพาะในทำาเล 

ที่ยังมีกำาลังซื้อ และต้องพิจารณาปรับรูปแบบการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความต้องการและ 

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

ตารางแสดงส่วนแบ่งการตลาดบ้านพักอาศัยเปิดตัวใหม่ ปี 2560-2564 

ปี 2560

49,739

767

1.5

ปี 2561

48,081 

248

0.5

ปี 2562

45,959

428

0.9

ปี 2563 ปี 2564

44,001

748

1.7

34,921

483

1.4

จำานวนรวม (หน่วย)

LPN (หน่วย)

ส่วนแบ่งการตลาดของ LPN (%)

ที่มา : LPN Wisdom และ Agency for Real Estate Affairs
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 ยังเป็นอีกปีท่ียังคงเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19) สายพันธ์ุโอมิครอน (Omicron) ท่ีลุกลามและระบาดท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ท้ังภาคการค้า การลงทุน การส่งออก และการท่องเท่ียว อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 โดย 
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด บริษัทวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ประเมินแนวโน้มของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2565 ออกเป็น 3 ฉากทัศน์ (3-Scenarios) โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2565 ของธนาคารโลก 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจำาแนกตามระยะเวลาท่ีสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ 3 ช่วง คือ ภายในไตรมาส 1 หรือ ภายในคร่ึงแรก
ของปี 2565 หรือ ภายในไตรมาส 4 ของปี 2565 ดังน้ี

กรณีที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 (Base Case) 
โดยภาคการส่งออกเติบโตได้ร้อยละ 5-8 จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ร้อยละ 3.6 ตามการคาดการณ์ 
ของธนาคารโลก และเศรษฐกิจไทยเติบโตที่ร้อยละ 3.6-4 ตามการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตร้อยละ 10-20 โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่  
78,000-84,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 292,000-318,000 ล้านบาท 

กรณีที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ในครึ่งแรกของปี 2565 (Worse Case) 
จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอัตราที่ตำ่ากว่าร้อยละ 3  ภาคการส่งออกเติบโตตำ่ากว่าร้อยละ 5 จำานวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่า  
5 ล้านคน และเศรษฐกิจโลกเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 3.6 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มที่จะเติบโตร้อยละ 5-10  
โดยคาดว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะชะลอแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในคร่ึงแรกของปีมาอยู่ในช่วงคร่ึงหลังของปี ทำาให้จำานวนการเปิดตัว

โครงการใหม่อยู่ที่ 66,000-78,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 278,000-292,000 ล้านบาท 

กรณีที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 (Worst Case)
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลก ภาคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียว ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจโลกเติบโตไม่ถึงร้อยละ 3 เศรษฐกิจไทย 
เติบโตน้อยกว่าร้อยละ 2 ในปี 2565 ซึ่งจะทำาให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3-5 โดยคาดว่าจะมีจำานวนโครงการเปิดตัวใหม่ 

60,000-66,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 273,000-278,000 ล้านบาท 

แนวโน้มภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565

นอกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 แล้ว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญ

กับปัจจัยเสี่ยงอีกหลายปัจจัย กล่าวคือ ภาระต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น: อันเป็นผลจากราคาที่ดินที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นอยู่กับ

ทำาเล ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ณ สิ้นปี 2564 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจาก

ระดับราคานำ้ามันที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง และสินค้าในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.9 ในปี 2564 และม ี

แนวโน้มขยับตัวสูงขึ้นในปี 2565 กำาลังซื้อในตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว: เกิดจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงแตะระดับร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) และความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่มีอัตราการปฏิเสธ 

การอนุมัติสินเชื่อสูงในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำาลังซื้อและการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 อัตรา

ดอกเบีย้มแีนวโนม้ปรบัตวัเพิม่ขึน้: ที่ไดร้บัผลกระทบจากแนวโนม้การฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ ประกอบกบัภาวะเงนิเฟอ้ท่ีขยบัสงูข้ึนจากระดบัราคานำา้มนั 

ในตลาดโลกและในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อาจจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน

ในช่วงไตรมาสสามและสี่ของปี ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2565
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แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2565 จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย แต่การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ 

การกำากบัดแูลสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและสนิเชือ่อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกับสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (Loan-to-Value: LTV) เปน็การชัว่คราว โดยกำาหนดให้เพดาน

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 สำาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ

การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดจำานองจากร้อยละ 1 เหลือ ร้อยละ 0.01 สำาหรับ

การโอนและจดจำานองที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผนวกกับผู้ประกอบการ 

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดมีการนำาเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนในการดำาเนินงาน เช่น การนำาระบบ 

การออกแบบอาคารและการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น BIM (Building Information Modeling) มา

ใช้ในงานออกแบบ นวัตกรรมการออกแบบที่ช่วยประหยัดพลังาน การนำาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และภาพจำาลอง 3 มิติเสมือนจริง  

(3D Virtual) มาสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและการตลาด รวมทั้งการนำากลยุทธ์ด้านการตลาด 

โดยเฉพาะ กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อและเพิ่มยอดขาย ทำาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 ยังมีแนวโน้มที่จะ 

มีการเปิดตัวโครงการใหม่เติบโตได้ในสัดส่วนร้อยละ 5-20 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่การเปิดตัวโครงการใหม่ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 

ตลาดบ้านพักอาศัย เติบโตต่อเนื่อง 
ภายใตส้ถานการณก์ารฟืน้ตัวของภาคอสงัหารมิทรพัย์ในป ี2565 ตลาดบา้นพกัอาศยัประเภท  

บ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ เป็นกลุ่มสินค้าท่ีจะมีการเปิดตัวมากในปี 2565 โดยคาดว่า 

จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 40-50 เม่ือเทียบกับปี 2564  

เพ่ือตอบรับความต้องการบ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลักษณะการทำางาน

จากที่บ้าน (Work from Home) ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการพื้นที่ 

และความเป็นสว่นตวัมากขึน้ ทัง้นี ้คาดวา่จะมหีนว่ยเปดิตวับ้านพกัอาศยัที ่46,800-50,400 

หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 183,000-190,800 ล้านบาท 

ในขณะที่แนวโน้มการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัยในปี 2565 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นประมาณ

ร้อยละ 10-15 จากปี 2564 เนื่องจากในระยะท่ีผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

ชะลอแผนการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัย และเร่งขายอาคารชุดพักอาศัยที่คงค้างอยู่ 

ออกมาเป็นจำานวนมาก ทำาให้มีจำานวนหน่วยเหลือขายอาคารชุดพักอาศัยในตลาดลดลง  

ทั้งนี้ เมื่อไตรมาส 3 ปี 2564 หน่วยเหลือขายอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล มีจำานวน 83,914 หน่วย ลดลงร้อยละ 6.7 จาก ณ สิ้นปี 2563 ที่มีหน่วยเหลือ 

ขายในตลาดอยู่ที่ 90,841 หน่วย

ในด้านกำาลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยในตลาดในปี 2565 ที่อยู่อาศัยทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท  

เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในทำาเลที่อยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้ายังคงเป็นทำาเลหลักที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยทำาเลท่ีได้รับ 

การตอบรับท่ีดี ได้แก่ ทำาเลที่ติดกับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีแดง และสายสีเหลือง เช่น ย่านรังสิต-นวนคร ศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ  

อ่อนนุช-บางนา ดอนเมือง-พหลโยธิน เป็นต้น ในขณะที่ระดับราคาที่อยู่อาศัยในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามระดับราคาท่ีดิน 

ที่ขยับเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของระบบขนส่งทางรางท่ีเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างกรุงเทพฯ ชั้นในกับกรุงเทพฯ ชั้นนอก รวมไปถึงราคาวัสดุก่อสร้าง 

ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคาที่อยู่อาศัยจะมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณร้อยละ 5-10 ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละทำาเล
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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 2564

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส

โครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลโครงการ



45

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)



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

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)



47

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2-3-33.00

1-2-42.00

0-0-90.00

1-3-53.50

2-2-55.20

36-1-31.20 

2-1-84.90

1-1-81.20

22-0-42.80

38

18

7

21

18

-

-

-

3, 4

1

1

1

1

1

-

-

-

-

  113 

  76 

  1 

105

102

  704 

  35 

  23 

 99

  2,118.00 

  564.00 

  29.00 

1,912.67 

 865.00

  725.00 

  97.00 

  62.00 

 3,200.00

2532-2535

2532-2535

2537-2537

2561-2564

2561-2564

2537-2539

2540-2542

2542-2543

2561-2563

ลุมพินี ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. มินิออฟฟิศ

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี (A)

ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี (B)

บ้านลุมพินี บางบัวทอง (ทาวน์เฮาส์)

บ้านลุมพินี 2 บางบัวทอง (อาคารพาณิชย์)

ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารพาณิชย์)

บ้าน 365 พระราม 3

โครงการ

ประเภทอาคารสำานักงาน

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)



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

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

6-2-78.70

4-1-34.20

4-1-35.00

0-1-87.00

0-1-58.00

0-1-50.00

0-0-34.30

0-0-82.00

0-0-49.00

6-3-39.00

4-0-79.40

9-0-22.00

7-2-61.00

4-1-60.00

10-0-70.25

9-0-69.12

6-2-63.63

14-0-42.90

10-1-94.50

12-1-68.10

6-1-12.56

21-0-27.60

8-1-69.15

9-2-85.96

9-1-83.04

10-1-64.79

26-1-12.10

22

29

7

5

4

-

-

-

4

3

3

3

3

3

3

2, 3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

5

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  1,548 

  764 

  10 

  1 

  1 

  5 

  1 

  4 

  1 

  71 

  46 

  73 

  93 

  27 

  38 

  37 

 29 

  143 

  122 

  142 

  66 

  250 

  111 

  134 

  128 

  110 

  248

  1,944.00 

  1,480.00 

  131.00 

  44.00 

  36.00 

  41.00 

  12.00 

  16.46 

  10.00 

  375.00 

  423.00 

  470.00 

  340.00 

  220.00 

  437.11 

  420.70 

 283.45 

  472.51 

  300.00 

  372.16 

  176.44 

  705.02 

  178.60 

  241.50 

  160.00 

  334.23 

  962.69

2533-2537

2537-2542

2535-2536

2552-2553

2553-2554

2550-2550

2550-2550

2551-2552

2552-2553

2554-2555

2554-2555

2556-2557

2556-2557

2556-2557

2556-2559

2559-2560

2560-2562

2557-2559

2558-2559

2558-2560

2560-2561

2558-2562

2560-2562

2559-2563

2562-2563

2561-2563

2561-2563

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1, 2

พี.เอส.ที. ซิต้ีโฮม

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)

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 - บางไผ่ สเตช่ัน (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

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

ประเภทอาคารสำานักงาน

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท พรสันติ จำากัด

หมายเหตุ : *พื้นที่รวมทุกเฟส
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โครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

1

2

3

4

5

6

1

2

3-1-56.20

4-1-72.00

3-2-9.70

5-2-47.50

*20-0-29.80

7-1-49.65

15-1-58.00

25-2-67.00

30

8

21

8

8

22

2, 3

2, 3, 4

1

2

1

3

4

1

 - 

 - 

  710 

  476 

  647 

  514 

  1,085 

526

  133 

  190 

  1,765.46 

  541.21 

  1,065.89 

  1,094.05 

  1,126.41 

957.32

  746.30 

  2,635.91 

2563-2564

2563-2564

2563-2565

2563-2564

2563-2565

2564-2566

2563-2564

2563-2565

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 วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย (เฟส 1)

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์

บ้าน 365 เมืองทอง

โครงการ

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย

ประเภทแนวราบ

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

รายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

2

2

2, 3

2

2

2

3.5

2

3

3

9-0-9.81

16-1-6.00

39-1-9.00

21-3-96.40

6-3-3.95

10-2-19.08

8-2-33

14-2-84

0-3-98

0-4-22

-

-

 - 

 - 

-

-

-

-

-

-

  52 

  108 

  334 

  262 

  89 

  121 

95 

 184

 6 

 8 

  270.00 

  646.40 

  1,486.00 

  700.00 

  175.70 

  359.30 

600.00 

 560.82

 49.00 

 61.53 

2562-2564

2562-2565

2563-2565

2563-2564

2563-2564

2563-2564

2564-2565 

 2564-2565

 2564-2566 

 2564-2566 

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 2.2)

ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตช่ัน (เฟส 2)

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ป่ินเกล้า (เฟส 3)

ลุมพีนี ทาวน์เพลส ลาดพร้าว 101 - โพธ์ิแก้ว

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม 18 - พหลโยธิน

อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ (A)

อาคารพาณิชย์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ (B)

โครงการ

ประเภทแนวราบ

ประเภทอาคารพาณิชย์

เนื้อที่โครงการ
(ไร่-งาน-วา)

ระยะเวลา
พัฒนา

ความสูง
(ชั้น)

จำานวน
(อาคาร)

 จำานวน 
 (ยูนิต)

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันของ บริษัท พรสันติ จำากัด



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

โครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

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

รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1

1

2

3

4

1

2

  234 

  341 

 49 

 171 

 100 

  68 

 93  

 1,056 

   374.83    

871.52 

 56.32 

 286.29 

 220.41 

 73.30 

 178.42    

 2,061.09 

   374.83 

 871.52 

 56.32 

 286.29 

 220.41 

 80.20 

 178.42 

    2,067.99

ก่อนปี 2565

2565

2566

อื่นๆ

ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น

ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48 (เฟส 1)

ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย (เฟส 1)

ลำาดับ โครงการ 2564จำานวน
(ยูนิต)

มูลค่า
(ล้านบาท)

โครงการ
สร้างเสร็จปี

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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การลงทุนซื้อที่ดิน

การประเมินหลักทรัพย์

อยู่ระหว่างประเมิน
อยู่ระหว่างประเมิน

270.13

 297.95

194.19
-

437.14

ในปี 2564 บริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำานวน 7 แปลง มูลค่ารวม 2,485.02 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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)

 272,592
88,900

97,228

  22,500

31,500
 16,000
 19,500

 660.00
326.32

 268.00

 268.16

185.36
 352.58
 424.60

16 ก.พ. 65
30 ส.ค. 65

 16 ส.ค. 64

23 ก.ย. 64

5 ส.ค. 64

23 ก.พ. 65

13 ม.ค. 65

อาคารชุด
อาคารชุด

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

บ้านพักอาศัย

 6-0-21.2
9-0-70.6

6-3-56.4

 29-3-18.0 

14-2-84.5
55-0-36.2
54-1-74.6

- แปลงบรมราชชนนี ซ.7
- แปลงบรมราชชนนี ซ.5

- แปลงราชพฤกษ์ อินทราวาส

- แปลงราชพฤกษ์ บางพลับ 4 
  แยก 1
- แปลงสายไหม 18
- แปลงลำาลูกกา คลอง 3 
- แปลงวัดลาดปลาดุก

ทำาเลที่ดิน

1. อาคารชุดพักอาศัย

3. บ้าน 365 

2. บ้านลุมพินี 

โครงการ วันที่โอน
กรรมสิทธิ์

ขนาดที่ดิน
(ไร่-งาน-ตร.ว.)

ราคาที่ดิน
(บาท/ตร.ว.)

มูลค่าที่ดิน
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

การประเมินหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินสำานักงาน ทรัพย์สินเพื่อขายและทรัพย์สิน
เพื่อการพัฒนา ในปี 2564 บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบจำานวน 1 บริษัท คือ ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำากัด

รวมมูลค่าที่ดินที่ซื้อปี 2564 2,485.02   ล้านบาท



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

บริษัท พรสันติ จำ�กัด

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

บริษัท แอล พี พี 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 แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการ 
งานรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการงานรักษาความปลอดภัยด้วยบุคคลและเทคโนโลยีงานระบบ 

เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการชุมชนแบบครบวงจร

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจรให้แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท
และบริษัทย่อย รวมถึงองค์กรภายนอก

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจพัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ

บริก�รที่เกี่ยวกับ

อสังห�ริมทรัพย์

บริษัทร่วมทุน

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม และได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 6 บริษัท รวมถึงลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน 

จำานวน 2 บริษัท โดยแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



53

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 2564 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 แอล พี พี 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 แอล พี พี 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

-
-

-

-

7.02  

48.75 

  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 แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด (ชื่อเดิมคือ 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 ซึ่งเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ในอัตรา 

  ร้อยละ 100 ดังนั้น จึงถือว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 6. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูช่ันส์ จำากัด ซ่ึงเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แอล พี พี 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 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของสินทรัพย์รวม
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ผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 1,475,698,768 บาท ชำาระเต็มจำานวน คิดเป็น 
 ทุนชำาระแล้ว 1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญท้ังหมด 1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date - RD) วันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก  
โดยแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้

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

73.15
66.61
47.53
46.13
37.13
23.55
19.82
18.00
17.99
16.00

365.91

4.95
4.51
3.22
3.12
2.51
1.59
1.34
1.22
1.22
1.08

24.76

นางสาววรัญญา  ฉัตรพิริยะพันธ์
สำานักงานประกันสังคม 
นายธีรพล  นพรัมภา 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 
นายสุเมธ  เตชะไกรศรี  
นายศุภชัย  สุทธิพงษ์ชัย
นายสุทธิลักษณ์  จิราธิวัฒน์
นายคัมภีร์  จองธุระกิจ
นายวิบูลย์  อาภรณ์วิรัตน์
นางสาวมาลินี  บุญรักษ์

รวม 10 อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถืือหุ้น
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

73.15
47.53
37.13
23.55
19.82
18.00
17.99
16.00
14.66
12.20

280.03

66.61
13.82
12.00
12.00
4.94
4.67
4.50
3.47
3.41
2.80

128.22

4.95
3.22
2.51
1.59
1.34
1.22
1.22
1.08
0.90
0.80

18.83

4.50
0.90
0.80
0.80
0.30
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10

8.40

นางสาววรัญญา      ฉัตรพิริยะพันธ์
นายธีรพล นพรัมภา
นายสุเมธ เตชะไกรศรี
นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
นายวิบูลย์           อาภรณ์วิรัตน์
นางสาวมาลินี บุญรักษ์
นางยุพา เตชะไกรศรี
นายทิวา จิราพัฒนากุล

สำานักงานประกันสังคม
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนเปิดบัวหลวง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ
บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ไทยพาณิชย์ จำากัด SSF BLOCK SET01
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
บัวหลวงปัจจัย 4 
ไทยสมุทรประกันชีวิต

รวม 10 อันดับแรก

รวม 10 อันดับแรก

ลำาดับ

ลำาดับ

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังน้ี

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและรายย่อยต่างชาติ 

1
2
3
4
5

47.37
29.20
4.31
7.91
4.73

93.52

3.20
1.90
0.20
0.50
0.30

6.10

CITI
Standard Chartered
HSBC
Mr. Kenneth Rudy Kamon
Others

รวม 5 อันดับแรก

ลำาดับ จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ  รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก
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การออกหลักทรัพย์อื่น

 ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
 บริษัทมีข้อจำากัดในการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 39 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 5  
 โดย ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 6.34  
 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท

 การถือหุ้นไขว้
 บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นเป็นแบบปีรามิดในกลุ่มของบริษัท หรือมีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ จึงไม่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด และไม่เกิดกระบวนการท่ีเป็นการครอบงำากิจการ
 
 ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)   
 ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือกำาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 บริษัทมีจำานวนผู้ถือหุ้น 
 ท้ังส้ิน 25,653 ราย โดยมีจำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำานวน 25,586 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.68 ของจำานวนหุ้นท้ังหมด 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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 2564 หุ้นกู้ ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ได้ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ท้ังหมดแล้ว

การออกหุ้นกู้แบบการเสนอขายในกรณีจำากัด (Private Placement หรือ PP)

2. มติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1/2561
2/2561
1/2562 *

17
26
12

ส.ค. 2564
ต.ค. 2564
เม.ย. 2565

500,000,000 บาท
480,000,000 บาท

1,168,000,000 บาท

17
26
12

ส.ค. 2561
ต.ค. 2561
เม.ย. 2562

3 ปี
3 ปี
3 ปี

3.95%
3.95%
2.95%

ครั้งที่ วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้
อายหุ้นกู้

(ปี)
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำาปี 2561) 2,000,000,000 บาท

หมายเหตุ:  1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 และ 2/2561 ได้ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว
  2. สำาหรับการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทนั้น บริษัทออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
   ประจำาปี 2561 จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ในปี 2564 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงิน รวมเป็น 302,337,113.48 บาท (สามร้อยสองล้านสามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยสิบสามบาท 
ส่ีสิบแปดสตางค์) คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บาท (ย่ีสิบเอ็ดสตางค์) และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เพ่ือให้นำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึน ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2565 ท้ังน้ี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับ 
ผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดไตรมาส 2/2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 ท้ังน้ี รายละเอียด 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้ังแต่ปี 2537 จนถึงปี 2564 มีดังน้ี

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

1/2562
2/2562
1/2564
2/2564
3/2564

* 12
10
13
24
17

เม.ย. 2565
ต.ค. 2565
พ.ค. 2567
เม.ย. 2566
ก.ย. 2567

1,168,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท
1,500,000,000 บาท

48,000,000 บาท
400,000,000 บาท

12
10
13
4

17

เม.ย. 2562
ต.ค. 2562
พ.ค. 2564
เม.ย. 2564
ก.ย. 2564

3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี
3 ปี

2.95%
2.70%
3.95%
3.00%
3.95%

ครั้งที่ วันครบกำาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าหุ้นกู้
ณ วันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้
อายหุ้นกู้

(ปี)
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

รวม (เฉพาะส่วนของมติฯ ประจำาปี 2562)  3,096,000,000 บาท

หมายเหตุ: สำาหรับการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำานวน 1,168,000,000 บาทนั้น บริษัทออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจำาปี 2561 จำานวน 1,020,000,000 บาท และวงเงินตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จำานวน 148,000,000 บาท
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2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 53,994,060.00 540.00

2564

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

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

0.10

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

0.21

ปี พ.ศ.

บริษัทย่อย มูลค่าเงินปันผล (บาท)

เงินปันผลจ่าย
(บาท/หุ้น) อัตรา (%)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

เงินปันผล (บาท/หุ้น)

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 2565
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-
-
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-
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1.00
0.25
0.20
0.22
0.26
0.32
0.41
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0.56
0.65
0.76
0.84
0.80
0.90
0.90
0.50
0.60
0.60
1.40

0.15

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

71.43*

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานและคำานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงินของบริษัทในแต่ละปี 
เป็นสำาคัญ โดยไม่มีนโยบายใดๆ ท่ีจะเป็นการถ่ายเทผลประโยชน์ ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง 
และโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการมาโดยตลอด

ท้ังน้ี ในปี 2564 บริษัทย่อยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัท ดังน้ี



ก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยง
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

  
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย :

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

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้ว่มกบัฝา่ยจดัการโดยผูบ้รหิารระดบัสงู จดัประชุมเพือ่ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบั
ทีย่อมรบัได ้และปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณเ์ศรษฐกจิในภาพรวม รวมถงึสถานการณข์องธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท่ี์ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเพิ่มช่องทางการตลาด การขายออนไลน์ และการเข้าเยี่ยมชมโครงการ
ผ่านเทคโนโลยีภาพจำาลอง 3 มิติ (3D Virtual) ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 บริษัทได้ขยายฐานรายได้จากธุรกิจบริการ 
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย พร้อมสื่อสารนโยบายที่สำาคัญของบริษัทให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท 
เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำาให้บริษัทสามารถกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงปี 2565



ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันด้านการตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2563-2564 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบ “ตั้งรับ” เป็นหลัก เนื่องจากมีความไม่แน่นอน 
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโคโรนา่ไวรสัสายพันธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) ท่ีกระทบตอ่กำาลงัซือ้และภาคเศรษฐกจิโดยรวม แมว่้าการวางกลยทุธ ์
ดังกล่าวน้ันจะทำาให้บริษัทมีข้อจำากัดในการขยายฐานลูกค้า รายได้ และความสามารถในการแข่งขัน แต่ในช่วงที่ผ่านมากลยุทธ์ดังกล่าวทำาให้ 
บริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจโดยมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจจาก “ตั้งรับ” เป็นกลยุทธ์เชิง “รุก” เพื่อรักษาสมดุลและความสามารถในการแข่งขัน 
 โดยเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ที่เป็นโครงการขนาดเล็ก กระจายในทุกทำาเล เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม  
 และสามารถปิดการขายได้เร็ว เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ ปรับรูปแบบของการออกแบบที่อยู่อาศัยให้ม ี
 ความหลากหลาย มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิดในการออกแบบของ “LPN Design” ที่จะนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ 
 การอยู่อาศัยเข้ามาใช้ในโครงการเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อ สร้างความแตกต่างของการพัฒนาโครงการ 
 ให้เป็นโครงการที่ “น่าอยู่” (Livable Living) ที่แตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาด

2. การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการขายไปสู่กลุ่มที่มีกำาลังซื้อและขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) และ 
 เจาะกลุ่มลูกค้าในกลุ่มนักลงทุน ด้วยการขายแบบการันตีผลตอบแทน

3. การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในการดำาเนินงาน โดยการแยกเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการ 
 อย่างชัดเจน ที่จะส่งผลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจกังกล่าวมีอิสระในการการบริหารจัดการต้นทุนและกำาไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการในทำาเลที่มีสินค้าคงเหลืออยู่เป็นจำานวนมาก ในการพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทมีการสำารวจ 
 ทำาเลและความต้องการของตลาดก่อนการตัดสินใจซื้อที่ดินและและพัฒนาโครงการโดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าของ 
 ผู้ประกอบการอื่นๆ และของบริษัทที่มีอยู่ในทำาเลดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจ ถ้าทำาเลดังกล่าวมีจำานวนสินค้าคงเหลืออยู่เป็น 
 จำานวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการซื้อที่มีจำานวนจำากัด บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะพัฒนาโครงการในทำาเลดังกล่าว  
 เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขัน สงครามราคา และการแบกสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และมุ่งที่จะพัฒนาโครงการในทำาเล 
 ที่มีจำานวนสินค้าคงเหลือไม่มาก และในพื้นที่ที่ยังคงมีกำาลังซื้อสูง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนและกระตุ้นยอดขาย 
 เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท

5. เพิ่มสัดส่วนการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของบ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นในตลาดบริษัท 
 มีแผนปรับสัดส่วนการพัฒนาบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวสินค้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน 
 รายได้ประมาณการในปี 2569 จากบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับอาคารชุดพักอาศัย โดยเน้น 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักในปัจจุบัน และเพิ่มการเติบโตของบ้านพักอาศัย 
 ในกลุ่มราคาระดับราคาที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง
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2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อโครงการ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 
จากสถาบันการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน
ถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตที่อัตราร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ที่ร้อยละ 0.9 ในปี 2564 แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดำาเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดกับสถาบันการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของ 
การปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือป้องกันการเพิ่มขึ้นของหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับสถาบันการเงินและต้องกันสำารอง 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อการดำาเนินธุรกิจการเงินของประเทศ ทำาให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อโครงการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยกำาหนดสัดส่วนยอดขายของโครงการก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติสินเช่ือโครงการ ทำาให้บริษัท
ต้องระมัดระวังและให้ความสำาคัญในการเลือกทำาเลและพัฒนาโครงการให้สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อเพื่อที่จะทำาให้ยอดขาย 
ในการเปิดตัวโครงการเป็นไปตามข้อตกลงกับสถาบันการเงิน  

ในขณะเดียวกันในด้านการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Loan) สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ถึงแม้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยจะส่งสัญญาณผ่อนคลายการปล่อยสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยประกาศมาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อ 

ที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan-to-Value: LTV) เป็นการชั่วคราว โดยกำาหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ

ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ 100 สำาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ตาม แต่สถาบันการเงิน 

ยังคงเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่ตำ่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีอัตราการปฏิเสธ

สินเชื่อที่ร้อยละ 50 เนื่องจากความกังวลในเรื่องความสามารถในการชำาระคืนหนี้ ผลมาจากภาระหนี้ครัวเรือนท่ีสูงข้ึนโดยประมาณว่า ในปี 2565 

ภาระหนี้ครัวเรือนจะปรับเพิ่มจากร้อยละ 89 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ในปี 2564 เป็นร้อยละ 90 

ในปี 2565 การที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีภาระหนี้สูง ทำาให้คุณสมบัติของลูกค้าไม่ผ่าน 

การพิจารณาจากสถาบันการเงิน เป็นปัจจัยที่จะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เม่ือไม่สามารถโอนท่ีอยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ 

และต้องนำากลับมาขายใหม่ เป็นภาระต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ภายใต้แนวโน้มดังกล่าวบริษัทได้วางแผนและเตรียมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับกับการขยายงาน 
และการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการวางแผนและหาทางช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 
จากสถาบันการเงิน โดยมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทรักษาสัดส่วนหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อทุนให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1:1 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการพิจารณา 
 อนุมัติสินเชื่อโครงการ (Project Finance) 

2. บริษัทวิจัยและสำารวจตลาดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้โครงการที่อยู่อาศัยทั้ง 
 อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัยที่เปิดตัวสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่สถาบันการเงินกำาหนด 

3. บริษัทดำาเนินนโยบายในการบริหารและจัดการแผนการลงทุนให้เหมาะสมทั้งการซื้อที่ดินและการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ม ี
 ความเสี่ยงในด้านยอดขาย และชะลองานก่อสร้างสำาหรับโครงการที่มียอดขายตำ่า และเร่งการก่อสร้างโครงการที่มียอดขาย 
 ในอัตราสูง เพื่อให้บริษัทสามารถที่จะส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าและรับรู้รายได้ได้ตามแผนเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และ 
 บริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

4. บริษัทให้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยการขยายระยะเวลาการผ่อนเงินดาวน์ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความจำาเป็นที่จะต้องขอ 
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินน้อยลง และมีโครงการเข้าอยู่ก่อน (บ้านสานฝัน) เพื่อช่วยลูกค้าลดภาระทาง 
 การเงินและลดสินค้าคงเหลือ (Inventory) ของบริษัทลง

5. บริษัทเพิ่มเครื่องมือทางด้านสินเชื่อรายย่อยให้กับลูกค้า อาทิ การให้บริการเช่าซื้อเพื่อให้สถาบันการเงินมั่นใจสถานภาพ 
 ทางการเงินของลูกค้า

จากการดำาเนินมาตรการต่างๆ ข้างต้นทำาให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท 
มีกระแสเงินสดรวมสุทธิ 334.95 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการและสำารองไว้เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติ 
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3. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการของรัฐ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยท้ัง
อาคารชุดและบ้านพักอาศัย ที่สร้างรายได้หลักให้บริษัทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวมในปี 2564 ที่มีรายได้รวม 5,569.97 ล้านบาท  
การเปลีย่นแปลงในเชงินโยบายและมาตรการของหน่วยงานของรฐับาลตอ่การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การพฒันาโครงการ
ของบริษัท อาทิ การประกาศมาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Loan-to-Value: LTV) เป็นการชั่วคราว โดยกำาหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV  
ratio) เป็นร้อยละ 100 สำาหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรม 
จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดจำานองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำาหรับการโอนและจดจำานองที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน  
3 ล้านบาท ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสองมาตรการเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 
ในขณะที่นโยบายการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้จัดเก็บตามอัตราที่กำาหนดในปี 2565  
หลังจากที่มีการปรับลดอัตราการจัดเก็บในปี 2563-2564 ซ่ึงเป็นปัจจัยลบต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 นอกจากนั้นยังมีโอกาส 
ที่ภาครัฐจะมีมาตรการรวมถึงกฎและระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมในการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลต่อต้นทุนในการพัฒนา
โครงการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการผ่อนคลาย LTV และการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำานองที่มีผลในปี 2565 เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมขาย ในขณะเดียวกัน การบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยให้จัดเก็บตามอัตราที่กำาหนดในปี 2565 หลังจากที่มีการปรับลดอัตรา 
การจัดเก็บในปี 2563-2564 ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการถือครองที่ดินเปล่า ที่ดิน 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จพร้อมขาย ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการวางแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากมาตรการต่างๆ ของรัฐ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐภายใต้ 
 การบังคับใช้ของกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งจะกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจโดยการบริหารจัดการซื้อที่ดินแล้ว 
 พฒันาทนัทโีดยไมเ่กบ็ทีด่นิเพือ่รอการพฒันาไวน้าน เพือ่ลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั และลดตน้ทนุ 
 การถือครองที่ดิน  

2. บริษัทจะเร่งขายสินค้าพร้อมขาย เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์จากมาตรการผ่อนคลาย LTV และการลดค่าธรรมเนียมการโอน 
 และการจดจำานอง และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

3. บริษัทลดความเสี่ยงในการเข้าไปซื้อที่ดินในทำาเลที่ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดภาระและต้นทุน 
 ทางการเงินในการถือครองที่ดิน

4. ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในฐานะทีบ่รษิทัเปน็ผูป้ระกอบการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การดำาเนนิธรุกจิมโีอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัจากกระบวนการทำางาน
ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน การบริหารงานก่อสร้าง ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบโดยพนักงานของบริษัท รวมทั้งการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน
วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
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5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากกระบวนการทำางานก่อสร้างในพื้นท่ีก่อสร้างทำาให้การดำาเนินงาน 
ก่อสร้างในพื้นที่ของโครงการจะให้ความสำาคัญในเรื่องของความปลอดภัยโดยมีนโยบายการให้การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้างเป็น “ศูนย์”

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตลอดระยะเวลาการก่อต้ังองค์กรมา 33 ปี บริษัทได้มีการกำาหนดมาตรฐานในการดำาเนินงานและการตรวจสอบอย่างรัดกุม โดยมี 
การตรวจสอบการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอโดยสำานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความสำาคัญกับกระบวนการ “แจ้งเบาะแส” 
(Whistleblower) เพ่ืออุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการทำางาน อาทิ ในกระบวนการจัดซื้อที่ดิน 

เพื่อการพัฒนาโครงการ บริษัทได้มีมาตรการในการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อที่ดินโดยคณะกรรมการบริหาร
 2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อที่ดินต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ประเมินมูลค่าของที่ดินที่จัดซื้อโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรอง
นอกจากน้ี บริษัทมีการกำาหนดมาตรการในการกำากับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง โดยมีมาตรการดังต่อไปน้ี
 1. จัดทำากระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ได้มาตรฐานสากล
 2. จัดทำากระบวนการเปรียบเทียบราคาก่อนจัดซื้อ-จัดจ้าง

 3. สอบทานกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยสำานักตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. บริษัทได้มีการบริหารจัดการโดยการดำาเนินงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงาน 
2. การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบโครงการที่ดำาเนินการก่อสร้าง โดยคำานึงถึง 
 สุขอนามัยที่ดีต่อทีมงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ 
3. บริษัทได้นำาเอามาตรฐานกระบวนการก่อสร้างภายใต้แนวคิด Green Construction Process มาใช้ในกระบวนการก่อสร้าง  
 เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม และทำาใหก้ระบวนการกอ่สรา้งมคีวามปลอดภยั และลดความเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ในการดำาเนินการก่อสร้างในทุกโครงการของบริษัท คำานึงถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและชุมชนในการทำาการศึกษาและประเมิน 
 ผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
2. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 
 องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
 หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นก่อนดำาเนินการก่อสร้างโครงการภายใต้การบริหารงานของบริษัทในทุกโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานในแต่ละพื้นท่ีรวมถึงการนำาเข้าแรงงานจากต่างประเทศ

เข้ามาทำางาน ทำาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าและไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่วางไว้  

ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบการก่อสร้างต่อชุมชนข้างเคียง
การก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัยย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะในระหว่างการก่อสร้าง  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนแรงงานโดยการร่วมมือกับพันธมิตรและสร้างเครือข่าย 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้มีทีมงานที่เพียงพอต่อการก่อสร้างและส่งมอบได้ตามแผน
2. บริหารจัดการแรงงานในแต่ละพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้ 
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ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหน่ึงในธุรกิจที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทจึงมีมาตรการในการดูแล

พื้นที่ก่อสร้างของโครงการในทุกโครงการตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจจวบจนถึงปัจจุบันภายใต้มาตรฐานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Impact Assessment : EIA) ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง

“สิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในหลักการสำาคัญในการทำาธุรกิจของบริษัท ทำาให้ทุกกระบวนการทำางานของบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่อง
ของการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มโดยยดึหลกัตามมาตรฐานของการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ของสำานกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ในการดำาเนนิการกอ่สรา้งในทกุโครงการของบรษิทัคำานงึถงึการมสีว่นรว่มกบัภาครฐัและชมุชนในการทำาการศกึษาและประเมนิ 
 ผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
 ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ 
 สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น 
 ก่อนดำาเนินการก่อสร้างโครงการภายใต้การบริหารงานของบริษัทในทุกโครงการ 

2. ในกระบวนการทำางานแต่ละโครงการบริษัทจะมีการติดตามผลการดำาเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมิน 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำาเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากกระบวนการทำางานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
 ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของฝุ่นละออง มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางนำ้า มลภาวะทางดิน การสั่นสะเทือนของพื้นที่โครงการ 
 ขณะก่อสร้าง รวมถึงผลกระทบด้านการจราจรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดจากการกระบวนการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบ 
 ต่อชุมชน 

4. ในกระบวนการทำางานทัง้การออกแบบและการกอ่สรา้งไดน้ำาเอาการออกแบบทีล่ดปรมิาณขยะและฝุน่จากกระบวนการกอ่สรา้ง  
 โดยใช้แบบจำาลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการออกแบบเพื่อลดอัตราการ 
 สูญเสียวัสดุก่อสร้างและลดปริมาณขยะในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งได้นำาเอาแนวคิดในการออกแบบโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  
 (GREEN) มาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้างโครงการเพื่อการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า 

5. บริษัทมีการส่งมอบการบริหารชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะในชุมชน ภายใต ้
 การบริหารของบริษัทในเครืออย่าง บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด (LPP) เข้ามาดูแลและบริหารโครงการ 
 ภายหลังการส่งมอบโครงการ

6. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) และได้ 
 ดำาเนินการจัดทำารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการซื้อคาร์บอนเครดิต 
 มาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร และได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ประเภทเครื่องหมาย 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และเครื่องหมาย Carbon Neutral จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
 มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำางานขององค์กร
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ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบด้านสังคม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้เกิดปัญหาการเลิกจ้างและการลดรายได้ ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทำาให้เกิด

ปญัหาทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัโครงสรา้งประชากรของประเทศทีก่ำาลงัเปลีย่นไปสูส่งัคมผูส้งูอาย ุสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่กระจายเป็นจำานวนมาก (Free Float) ทำาให้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้น 

ในสัดสว่นทีเ่กนิรอ้ยละ 5 ตอ่ราย ทำาใหม้คีวามเสีย่งทีอ่าจเกดิการเขา้ครอบงำากจิการจากการสะสมหุน้ของนกัลงทนุ ซึง่อาจจะมผีลตอ่การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างการบริหารและการจัดการของบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้บริหารได้มีการหารือกับกลุ่มผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เพียงพอต่อการเปิดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการมีมติแต่งตั้งทีมบริหาร

ในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ปรัชญาการทำางานของบริษัทสู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการใช้แรงงานจำานวนมากในกระบวนการก่อสร้าง ในการดำาเนินการกับความเสี่ยง 
ทางสังคมที่เกิดขึ้น บริษัทได้มีการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีการปิดแคมป์ 
 คนงาน เพื่อทำาให้เกิดการจ้างงาน ลดภาวะการว่างงาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ตามมา  
 นอกจากนี้ การจ้างงานยังช่วยให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน 
 ผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้สามารถยกระดับสภาพความเป็นอยู่ในอนาคตได้

2. บริษัทมีการดำาเนินการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบ 
 ทางเศรษฐกิจต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ทำาให้สามารถกระจายรายได้สู่ภาคการค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง 
 การทำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง และเป็นการกระตุ้นภาวะการซื้อ-ขายใน 
 ภาคอุตสาหกรรมการค้าอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคาร ทำาให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจส่งผล 
 ต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

3. บรษิทัมกีารเตรยีมความพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง 
 ของประชากรโดยการออกแบบและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยคำานึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวทุกวัยบริษัท 
 ได้มีการพัฒนางานออกแบบโครงการโดยคำานึงถึงสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย (Well-being) ทั้งอาคารชุดพักอาศัยและ 
 บ้านพักอาศัย โดยการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในการอยู่อาศัย และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ในการอยู่อาศัยโดยลดการสัมผัส (Touchless) การออกแบบโดยคำานึงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรม 
 การอยู่ในอาศัยของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ทำาให้บริษัทสามารถที่จะรักษายอดขายได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวได ้
 โดยมียอดขาย (Presale)

ณ สิ้นปี 2564 ที่ 8,900 ล้านบาท และสามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามแผนที่วางไว้
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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 เพื่อรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตท่ีมั่นคง โดยกำาหนดเป้าหมายสุดท้ายของ 

การดำาเนินธุรกิจทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้

PLANET
ENVIRONMENT

PEOPLE
SOCIETY

PROFIT
ECONOMIC 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
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การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ

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

สังคมและ
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

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 
และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 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
ของบริษัท 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
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6 GREEN LPN
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดการพัฒนา 

แนวคิด 6 GREEN LPN ที่กล่ันกรองจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างสมดุล 

อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่

1

4

2

5

3

6

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 คู่ค้าของบริษัท เป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ 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

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

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 
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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
รายครึ่งปี
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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FINANCIAL

MANAGEMENT
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CONSTRUCTION

PROCESS

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 ประจำาปี 2564 ของ LPN

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท
แบ่งตามรูปแบบการดำาเนินงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ในกระบวนการ (In Process) 
คือ ความรับผิดชอบจากผลกระทบและสร้าง

คุณค่าจากการดำาเนินธุรกิจขององค์กรที่มีต่อผู้มี 

ส่วนได้เสีย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมใน

กระบวนการดำาเนนิงานทกุกระบวนการขององคก์ร

2. นอกกระบวนการ (Out Process)
คือ การมีส่ วนร่ วมและสนับสนุนกิ จกรรม 

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการดำาเนินงานขององค์กร

3. อิงกระบวนการ (As Process) 
คือ การสนับสนุนและดำา เนินกิจกรรมเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ ในการดำาเนิน

ธุรกิจหลักขององค์กร แต่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

กระบวนการบางส่วนของธุรกิจ

การจัดการด้านความยั่งยืน
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1. การเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม
บริษัทได้พัฒนาแนวทางและแผนกลยุทธ์การบริหารด้วยการกำาหนด 
เป้าหมายการเติบโตและการสร้างผลกำาไรอย่างเหมาะสม ให้ผลตอบแทน 
ที่ต่อเนื่องและมั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

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

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

4. การสร้างความสมดลุของผลตอบแทนแกผู้่มสีว่นไดเ้สยี
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

คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในกระบวนก�ร
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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)
หลักคดิพ้ืนฐานของการจดัการทนุมนุษยข์องบรษิทั 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

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 เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ความสำาคัญกับการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Accountability Financial Statement
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมท้ังคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการใช้งบการเงิน ตามหลักการของ Accountability Financial 

Statement อันได้แก่



81

2. การตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ 
 (Auditability)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อกำากับดูแลและตรวจสอบการดำาเนินงาน รวมถึง

สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี และแผนการ

ตรวจสอบระยะยาว โดยเน้นให้สุ่มสอบทานเกี่ยวกับ 

รายการในงบการเงนิ โดยมกีารพจิารณาผลการสอบทาน

ทุกฉบับเป็นรายไตรมาส และให้ติดตามแก้ไขในประเด็น

ที่สำาคัญโดยเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม  

และมีประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา 

คุณภาพงานตรวจสอบในด้านบุคลากร และการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

อย่างต่อเนื่อง

1. ความโปร่งใส (Transparency)

บริษัทมีนโยบายการจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส 

ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มี 

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 4 ทา่น 

โดยมีกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน ทำาหน้าที่สอบทาน

นโยบายการบัญชีและตรวจสอบคุณภาพของรายงาน

ทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความ

เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในแบบ

รายงาน 56-1 และรายงานประจำาปี

3. การเปิดเผย (Disclosure)  ไม่มีวาระซ่อนเร้น 
    (Hidden Agenda)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ พรอ้มทัง้คำาอธบิายและการวเิคราะห์ 

เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี 

ความถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนในการใช้งบการเงินโดยเฉพาะการเปิดเผย 

และรายงานราคาท่ีดินทุกแปลงที่ ได้ทำาการซื้อขาย 

แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สอบวัดได้ (Measurable)

เพื่อการสร้างมาตรฐานของการตรวจสอบให้เกิด

ความโปร่งใสและเปิดเผย ท่ีจะเป็นผลต่อความย่ังยืน 

ของบริษัท การรายงานทางการเงินของบริษัท  

จะเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการเงินภายใต้ 

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดง

รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย

กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง

กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

และตามขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอ

รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. มีวินัย (Discipline)

การบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่าง

มวีนิยัและไดร้บัการตรวจสอบตลอดเวลา มกีารควบคมุ

การลงทุน ไม่นำาเงินทุนของบริษัทไปลงทุนในธุรกิจ

ท่ีไม่มีความถนัด ไม่นำาเงินไปลงทุนในกิจกรรมที่มี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และการ

รักษาระดับทุนหมุนเวียนในบริษัทให้เพียงพอต่อการ

จ่ายเงินตอบแทนการทำางานให้แก่พนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งหมด

6. ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Manage-
ment)

บริษัททำาการลงทุนหรือดำาเนินงานทางการเงิน 

โดยมองความเสีย่งเปน็สำาคญั ไม่ลงทนุโดยการกู้ยมืจน

เกินกำาลัง แต่ลงทุนด้วยทรัพยากรที่มีและองค์ความรู้ 

เป็นหลัก รักษาระดับสัดส่วนหน้ีต่อทุนไม่เกิน 1:1  

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ และ

มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการความเสี่ยงอย่าง

สมำ่าเสมอ
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Green Design Concept คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการที่ “พอดี” กับ

ทุกมิติของการอยู่อาศัย ต้ังแต่แนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบพื้นท่ีอยู่อาศัยให้มีความพอดี 

ในการใช้งาน ไปจนถึงการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

1. Strategic Location
เลอืกพฒันาโครงการบนพ้ืนทีค่ณุภาพ ใกลแ้หลง่ชมุชน ศูนย์กลางการคมนาคมและสิง่อำานวยความสะดวก เพือ่ตอบสนองตอ่ความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั

ของกลุ่มลูกค้าและการขยายของตัวเมือง อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในทุกมิติอีกทางหนึ่ง 

2. Green Design Concept Standard 
อาคารของ LPN ออกแบบด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมไปกับการสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัย สะดวกสบาย 

และตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยใช้มาตรฐานการออกแบบ LPN Green Design Concept Standard ซึ่ง LPN ได้

พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยใช้หลักการจากมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  

ของสหรัฐอเมริกา เกณฑ์อาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของไทย มาปรับใช้ให้สอดคล้อง

กับแนวคิดการออกแบบของ LPN โดยคำานึงถึงการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดเป็นหลัก

อีกทั้งในปี 2563 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติิ COVID-19 บริษัทจึงได้นำาเอามาตรฐานทางสุขภาวะระดับสากลอย่าง WELL มาปรับใช้ 

ในการออกแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดย LPN Green Design Concept Standard  

มีหัวข้อหลัก ดังนี้

3. GREEN DESIGN CONCEPT
การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainable Site Development) 

เ ลือกพัฒนาโครงการใน พ้ืน ท่ีพัฒนาแล้วและมี

สาธารณูปโภคครบถ้วน เ พ่ือลดผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมากจากการพัฒนาและก่อสร้าง

โครงการ อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียวและระบบนิเวศของ 

พ้ืนท่ีด้ังเดิมไว้ไม่ให้ถูกทำาลาย 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Energy Efficiency) 

อาคารของ LPN ได้รับการออกแบบโดยคำานึงถึง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร มีช่องทำาให้ 

แสงสว่างจากธรรมชาติสามารถส่องผ่านเข้ามายังพ้ืนท่ี

ภายใน รวมไปถึงมีการใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน  

กระจกตัดแสง เพ่ือช่วยลดความร้อนจากภายนอก 

ได้อย่างดี ซ่ึงจะช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวบ้าน 

ได้มาก เพราะเคร่ืองปรับอากาศในห้องจะทำางานไม่หนัก

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

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตได้ดีที่สุด  

อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับการเพิ่มคุณค่าในการอยู่อาศัยโดยพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสีเขียวให้เป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน  

ตามแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” อย่างแท้จริง

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(Water Efficiency) 

LPN ออกแบบระบบนำ้ า ใ ช้ภายในโครงการให้มี 

ประสิทธิภาพสูงสุด เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำา้ภายใน

โครงการตามมาตรฐาน “ฉลากเขียว” และนำานำ้าเสีย 

ท่ีได้รับการบำาบัดแล้วมาดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดการใช้นำ้าโดยตรงแล้วยัง

เป็นการลดการระบายนำา้จากโครงการลงสู่ระบบระบายนำา้ 

สาธารณะอีกด้วย  

ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
(Indoor Environmental Quality)

LPN ได้ให้ความสำาคัญกับการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริม

การสร้างสุขภาพท่ีดี ไม่มีมลภาวะ ท้ังการออกแบบ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี การติดต้ัง 

เคร่ืองฟอกอากาศ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีออกกำาลังกาย ท้ังกลางแจ้ง

และในร่ม เพ่ือสนับสนุนการออกกำาลังกายของผู้อยู่อาศัย 

นอกจากน้ัน LPN ยังได้ใช้หลักการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย  

หรือ Universal Design โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคน 

ท่ีอยู่ในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มท่ี

และเท่าเทียมกัน รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและวัฒนธรรม

ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่ 

เพ่ือทุกวัย”

วัสดุและทรัพยากร 
(Material and Resources) 

LPN พิถีพิถันในการคัดเลือกวัสดุประกอบอาคาร  

เ พ่ือ ใ ห้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก 

ความทนทาน สะดวกตอ่การดแูลรกัษา และเปน็มติรกบั

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เพื่อลดการใช้ทรพัยากรตน้ทาง 

LPN ออกแบบโดยใชแ้นวคดิ Modular System เพือ่ลด

เศษวัสดุเหลือทิ้ง และส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีส่วนผสม

ของวสัดรุไีซเคลิ เพือ่ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและ

มีนโยบายส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอีกด้วย
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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

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(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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4. GREEN MARKETING MANAGEMENT
การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง

Safety of Workers and Participants
ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของผู้เกี่ยวข้อง

ในระหว่างการดำาเนินงานก่อสร้าง มีมาตรฐานการ

อบรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเข้มงวดด้าน 

ความปลอดภัย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมถึงให้ความสำาคัญทางด้านอาชีวอนามัยและ

คุณภาพชีวิตของแรงงาน

S

ในฐานะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ LPN ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านลบจากกระบวนการก่อสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

รอบโครงการท่ีพัฒนา บริษัทจึงมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนากระบวนการก่อสร้างสีเขียวโดยเฉพาะสำาหรับ LPN ข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดผลกระทบ 

ด้านลบจากการก่อสร้างด้วยการนำาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมาตรฐานการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากการก่อสร้างในมาตรฐานอาคารเขียว 

ระดับนานาชาติมาพัฒนาควบคู่ไปกับการดำาเนินการภายใต้กลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P ท่ีเป็นแนวทางด้ังเดิมในการบริหารจัดการโครงการของบริษัท 

ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ LPN จนเกิดข้ึนเป็นมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวของ LPN หรือ LPN Green Construction Process Standard  

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกโครงการท่ีพัฒนาโดย 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



การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
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บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ดำ�เนินธุรกิจท�งด้�นพัฒน�และบริห�รอสังห�ริมทรัพย์แบบครบวงจร  
โดยให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พชีวิตของผู้อยู่อ�ศัยในระดับร�ค�ที่เหม�ะสม (Affordable Price) ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้�หม�ย

ในป ี2564 บรษิทัฯ ว�งแผนในก�รกลบัม�พฒัน�โครงก�รเพิม่ขึน้ เพือ่บรรลเุป�้หม�ยร�ยได ้16,000 ล�้นบ�ท ในป ี2567 หลงัจ�กทีช่ะลอก�รพัฒน�
โครงก�ร ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อรองรับสภ�วะวิกฤติที่ค�ดก�รณ์ว่�จะเกิดขึ้นในระยะเวล�อันใกล้ เช่นเดียวกับวิกฤติในปี 2540 แต่เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์
แพร่ระบ�ดของไวรัสส�ยพันธ์ุใหม่โควิด-19 เลวร้�ยกว่�ท่ีได้ประม�ณไว้ โดยก�รระบ�ดในช่วงกล�งปีเกือบถึงปล�ยปี มีผลกระทบเป็นวงกว้�ง  
และส่งผลให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจต่�งๆ หยุดชะงัก รวมถึงก�รสั่งปิดแคมป์คนง�นก่อสร้�ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รรับรู้ร�ยได้ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จำ�เป็นต้องเลื่อนก�รส่งมอบโครงก�รในปล�ยปี 2564 จำ�นวน 4 โครงก�ร ไปเป็นส่งมอบในปี 2565 ทำ�ให้ร�ยได้จ�กก�รข�ยของบริษัทฯ 
ในส่วนของอ�ค�รชุดพักอ�ศัย เหลือเฉพ�ะร�ยได้จ�กก�รข�ยห้องชุดพร้อมอยู่

โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1.	โครงการที่แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบในปี	2564	
บริษัทฯ มีแผนส่งมอบโครงก�รในปี 2564 จำ�นวน 5 โครงก�ร แต่เนื่องจ�กก�รปิดแคมป์คนง�นจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 จึงทำ�ให้ 
ก�รส่งมอบล่�ช้�ไปเป็นปี 2565 จำ�นวน 4 โครงก�ร คงเหลือเพียงโครงก�รลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี ที่แล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งโครงก�รดังกล่�ว 
อยู่ระหว่�งเจรจ�ก�รข�ยยกโครงก�ร

2.	โครงการเปิดตัวใหม่ในปี	2564	
มีจำ�นวน 5 โครงก�ร มูลค่�โครงก�รประม�ณ 4,750 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น

 1. โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย 1 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉ�ย อ�ค�ร C มูลค่�โครงก�รประม�ณ 980 ล้�นบ�ท

 2. โครงก�รบ้�นพักอ�ศัย 3 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รบ้�น 365 เมืองทอง เป็นโครงก�รบ้�นพักอ�ศัยระดับพรีเมียม มูลค่�โครงก�รประม�ณ  
  2,500 ล้�นบ�ท และโครงก�รบ้�นพักอ�ศัยของบริษัทย่อย 2 โครงก�ร ได้แก่ 1) โครงก�รลุมพินี ท�วน์เพลส ล�ดพร้�ว 101 - โพธิ์แก้ว  
  และ 2) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ส�ยไหม 18 - พหลโยธิน มูลค่�โครงก�รรวมประม�ณ 1,160 ล้�นบ�ท

 3. โครงก�รอ�ค�รพ�ณิชย์ 1 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ มูลค่�โครงก�รประม�ณ 110 ล้�นบ�ท

การดำาเนินงานในปี 2564

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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สร้�งแล้วเสร็จ เปิดตัวโครงก�รใหม่

 

1

1

2,800

2,800

980

3,660

110

4,750

8,900 2,990

1

3

1

5

1. อ�ค�รชุดพักอ�ศัย

2. อ�ค�รสำ�นักง�น

3. บ้�นพักอ�ศัย 

4. อ�ค�รพ�ณิชย์

  รวม

ร�ยก�ร
โครงก�ร โครงก�ร

มูลค่�
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
(ล้�นบ�ท)

ยอดข�ย
(ล้�นบ�ท)

รายได้รวม 
5,598.05 ล้านบาท

Backlog
(ล้�นบ�ท)

กำาไรในส่วน
ของบริษัทใหญ่

 302.34 ล้านบาท

ตารางสรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานในปี	2564



แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแผนธุรกิจของบริษัทปี 2565

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

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี	2565		

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2565 ยังเป็นอีกปีที่ยังคงเผชิญกับสถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอนของก�รแพร่ระบ�ดของโคโรน่�ไวรัส ส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ส�ยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่ลุกล�มและระบ�ดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ทั้งภ�คก�รค้� ก�รลงทุน ก�รส่งออก และก�รท่องเที่ยว อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�รฟื้นตัวของภ�คอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2565 
นอกจ�กก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อก�รฟื้นตัวของภ�คอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2565 แล้ว ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ยังเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงอีกหล�ยปัจจัย กล่�วคือ ภ�ระต้นทุนค่�ก่อสร้�งที่เพิ่มขึ้น กำ�ลังซื้อในตล�ดมีแนวโน้มชะลอตัว อัตร�ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ถงึแมว้�่ตล�ดอสงัห�รมิทรพัยป์ ี2565 จะเผชญิกับปจัจยัเสีย่งหล�ยปจัจยั แตก่�รทีธ่น�ค�รแหง่ประเทศไทย ประก�ศม�ตรก�รผอ่นคล�ยหลกัเกณฑ์
ก�รกำ�กบัดแูลสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยู่อ�ศยัและสนิเชือ่อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่�ศยั (Loan-to-Value: LTV) เปน็ก�รชัว่คร�ว โดยกำ�หนดใหเ้พด�น
อัตร�ส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่�หลักประกัน (LTV ratio) เป็นร้อยละ100 สำ�หรับที่อยู่อ�ศัยทุกประเภท ซึ่งมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 และ
ก�รลดค่�ธรรมเนียมก�รโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมจ�กร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่�จดจำ�นองจ�กร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำ�หรับ
ก�รโอนและจดจำ�นองที่อยู่อ�ศัยร�ค�ไม่เกิน 3 ล้�นบ�ท ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกร�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 รวมถึงอสังห�ริมทรัพย์
ในตล�ดมีก�รนำ�เทคโนโลยีก�รก่อสร้�งท่ีเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รก่อสร้�งเพื่อลดต้นทุนในก�รดำ�เนินง�น และก�รนำ�กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ด  
โดยเฉพ�ะกลยุทธ์ด้�นร�ค� (Price Strategy) เพื่อกระตุ้นกำ�ลังซื้อและเพ่ิมยอดข�ย ทำ�ให้ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2565 ยังมีแนวโน้มที่จะ 
มีก�รเปิดตัวโครงก�รใหม่เติบโตได้ในสัดส่วนร้อยละ 5 - 20 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ก�รเปิดตัวโครงก�รใหม่ปรับตัวลดลงร้อยละ 20

3.	ผลการดำาเนินงานด้านการขาย	และยอดขายรอโอน	(Backlog)	ในปี	2564
 1. บริษัทฯ มียอดข�ยปี 2564 ประม�ณ 8,900 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น ร้อยละ 66 ม�จ�กโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย ซึ่งยอดข�ยส่วนใหญ่ม�จ�ก 
  ก�รข�ยสินค้�พร้อมอยู่ และร้อยละ 34 ม�จ�กโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย 

 2. บริษัทฯ มียอดข�ยรอโอน (Backlog) ประม�ณ 2,990 ล้�นบ�ท ที่จะรับรู้ร�ยได้ในปี 2565 และปี 2566

  ณ 31 ธันว�คม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมียอดข�ยและยอดข�ยรอโอน (Backlog) ดังนี้ 

4.	ผลกำาไรในปี	2564
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมลดลงจ�กปีก่อน จ�ก 7,457.73 ล้�นบ�ท เป็น 5,598.05 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 24.94 ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิ
ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจ�กปีก่อนด้วยเช่นกัน ส�เหตุหลักม�จ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ลดลง อันเนื่องม�จ�กก�รเลื่อนกำ�หนดก�รส่งมอบ
โครงก�รต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น ซึ่งร้อยละ 62 เป็นก�รรับรู้ร�ยได้จ�กสินค้�พร้อมอยู่โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย และอีกร้อยละ 38 เป็น 
ก�รรับรู้ร�ยได้จ�กโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย ในขณะที่ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่� ธุรกิจบริก�ร และรับจ้�งบริห�รอ�ค�รเพิ่มขึ้นจ�กช่วงเวล�เดียวกัน 
ของปีก่อนร้อยละ 21.03 และ 10.29 ต�มลำ�ดับ 

1. อ�ค�รชุดพักอ�ศัย

2. บ้�นพักอ�ศัย

  ยอดข�ยรวม

1,500

   600

2,100

1,240

    830

2,070

1,460

   670

2,130

1,700

   900

2,600

5,900

3,000

8,900

ยอดข�ย
ไตรม�ส 1 ไตรม�ส 2 ไตรม�ส 3 ประจำ�ปีไตรม�ส 4

ปี 2564

1. อ�ค�รชุดพักอ�ศัย

2. บ้�นพักอ�ศัย

  Backlog รวม

1,850

1,040

2,890

100

-

100

   1,950

1,040

   2,990

ยอดข�ยรอโอน (Backlog) ส่งมอบปี 2565 ส่งมอบปี 2566 รวม
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แผนธุรกิจของบริษัทในปี	2565	

ปี 2565 เป็นปีที่ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับคว�มไม่แน่นอนและคว�มผันผวนท�งเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจ�กก�รแพร่ระบ�ดอย่�งรวดเร็วของ 
โคโรน่�ไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส�ยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในช่วงที่ผ่�นม� ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์คว�มไม่แน่นอนดังกล่�ว บริษัทฯ 
กำ�หนดให้ก�รดำ�เนินง�นในปี 2565 เป็นปีแห่งก�รเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร (Year of Business Transformation) เพื่อขับเคลื่อน 
องค์กรให้ก้�วข้�มคว�มเสี่ยงและข้อจำ�กัดท�งธุรกิจ ไปสู่ก�รเป็นองค์กรท่ีมีอัตร�ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนในด้�นร�ยได้และกำ�ไร โดยคำ�นึงถึง 
ก�รสร้�งคว�มสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประก�ร หรือ 3P ประกอบด้วย Profit (ผลกำ�ไร) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม)  
ผ่�นแนวท�งก�รดำ�เนินง�นใน 4 มิติ ประกอบด้วย

1. มิติของการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำางาน

 1.1 บริษัทมีก�รปรับโครงสร้�งธุรกิจโดยแยกธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ (Development Business) กับธุรกิจบริก�ร (Service Business)  
  ออกจ�กกันเพื่อให้มีคว�มชัดเจนในก�รบริห�รจัดก�ร และเพื่อประโยชน์ในก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต

 1.2 ปรับโครงสร้�งก�รทำ�ง�นต�มหน้�ที่ในส�ยง�น (Functional Organization) สู่ก�รบริห�รง�นในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ (Business Unit)  
  เพ่ือให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีคว�มคล่องตัวในก�รทำ�ง�นท้ังเรื่องก�รออกแบบและก�รพัฒน�โครงก�ร เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้ซ้ือ 
  ในแต่ละกลุ่ม (Segment) ได้อย่�งรวดเร็วและตรงกับคว�มต้องก�รของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยได้ม�กข้ึน โดยมีเป้�หม�ยให้ทุกหน่วยธุรกิจ  
  ส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มและมีอัตร�ก�รเติบโตไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564

2. มิติทางการเงิน ให้ความสำาคัญกับการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้กรอบของ “เพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย”

 2.1 ก�รเพิ่มร�ยได้
  1) ตล�ดบ้�นพักอ�ศัยยังคงเติบโตอย่�งเนื่อง โดยบริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนร�ยได้จ�กก�รพัฒน�บ้�นพักอ�ศัย ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปี 2565  
   ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 30 ของร�ยได้รวม โดยมีแผนเปิดตัวโครงก�รบ้�นพักอ�ศัยในระดับพรีเมียม 1 โครงก�ร ที่ระดับร�ค�ม�กกว่�  
   10 ล้�นบ�ทต่อหน่วย มูลค่�ประม�ณ 700 ล้�นบ�ท และโครงก�รบ้�นพักอ�ศัยภ�ยใต้แบรนด์ “บ้�นลุมพินี” ที่ระดับร�ค�ไม่เกิน  
   10 ล้�นบ�ทต่อหน่วย ประม�ณ 10 โครงก�ร มูลค่�ประม�ณ 3,300 ล้�นบ�ท

  2) รักษ�ร�ยได้จ�กก�รพัฒน�โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัยในปี 2565 ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่�ปี 2564 โดยมีแผนที่จะเปิดตัวโครงก�รใหม่ 
   ประม�ณ 5 โครงก�รในปี 2565 มูลค่�ไม่น้อยกว่� 7,000 ล้�นบ�ท และเร่งระบ�ยสินค้�พร้อมข�ย (Inventory) ที่มีมูลค่�ประม�ณ  
   8,000 ล้�นบ�ท เพื่อลดต้นทุนท�งก�รเงิน

  3) นำ�ทรัพย์สินที่มีอยู่ม�สร้�งร�ยได้เพิ่ม ได้แก่ นำ�อ�ค�รชุดพักอ�ศัยที่มีอยู่ม�สร้�งร�ยได้จ�กก�รเช่� เป็นต้น

 2.2 ก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย

  1) ควบคุมค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น เพื่อลดต้นทุนในก�รบริห�รจัดก�ร

  2) ก�รนำ�เทคโนโลยีก�รออกแบบและก�รก่อสร้�งที่ส�ม�รถช่วยควบคุมค่�ใช้ในง�นออกแบบและก�รก่อสร้�ง

  3) ก�รนำ�เทคโนโลยีภ�พ 3 มิติเสมือนจริง (3D Virtual) ม�ใช้สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภ�พด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด

3. มิติลูกค้า 

 เปน็ปทีีบ่รษิทัฯ ใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์และบรกิ�รทีต่อบโจทยก์บัคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ (Customer Insight) โดยก�รออกแบบ 
 ภ�ยใต้แนวคิดของ “LPN Design” เพื่อให้ได้ที่อยู่อ�ศัยท่ีมีคว�ม “น่�อยู่” (Livable) พร้อมกับนำ�เทคโนโลยีก�รอยู่อ�ศัยท่ีเหม�ะสมเข้�ม� 
 ใช้ในก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยให้เหม�ะกับคว�มต้องก�รของคนรุ่นใหม่ และคนทุกวัยในครอบครัว

4. มิติของพนักงาน

 เพ่ิมประสิทธิภ�พและทักษะในก�รทำ�ง�นของพนักง�น โดยก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในก�รพัฒน�ทักษะของพนักง�น และนำ�ม� 
 ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับกระบวนก�รทำ�ง�น เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ และลดต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นในระยะย�วอย่�งยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานโดยละเอียดในปี	2564

บริษัทฯ มีกำ�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 อันเนื่องม�จ�กนโยบ�ยก�รชะลอก�รพัฒน�โครงก�ร เพื่อเตรียมรับสภ�วะวิกฤติ

บริษัทฯ มีกำ�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�ริมทรัพย์จำ�นวน 2,716.04 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 31.16 จ�กสภ�วะวิกฤติของก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่โควิด-19  

บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2564 เท่�กับ 302.34 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.40 ของร�ยได้รวม โดยมีกำ�ไรสุทธิลดลงจ�กปีก่อนเท่�กับ 414.01 
ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 57.79 จ�กปีก่อน คิดเป็นกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 0.21 บ�ทต่อหุ้น ปัจจัยหลักม�จ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ลดลง
จ�กปีก่อนจำ�นวน 1,957.13 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 32.61 อันเนื่องม�จ�กก�รเลื่อนกำ�หนดก�รส่งมอบโครงก�รจำ�นวน 4 โครงก�ร ออกไป
เป็นปี 2565 ต�มที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น คงเหลือเพียงร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�พร้อมอยู่ในส่วนของอ�ค�รชุดพักอ�ศัย รวมถึงต้นทุนท�งก�รเงินที่
เพิ่มสูงขึ้นในปี 2564

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

1.	กำาไรสุทธิ

ร�ยได้รวม

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กำ�ไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท)

10,040.40

1,260.06

1,256.04

12.51

0.86

7,457.73

717.76

716.35

9.61

0.49

5,598.05

302.36

302.34

5.40

0.21

(11.16)

(8.23)

(8.14)

0.41

(7.53)

(25.72)

(43.04)

(42.97)

(2.90)

(43.02)

(24.94)

(57.87)

(57.79)

(4.21)

(57.79)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

โครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย

 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�ยได้อื่นๆ1

ร�ยได้รวมทั้งหมด

2.	รายได้รวม

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

2,526.42

62.47

1,517.72

37.53

4,044.14

272.56

1,253.28

5,569.97

28.08

5,598.05

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

45.13

27.11

72.24

4.87

22.39

99.50

0.50

100.00

ประเภทของร�ยได้

ร้อยละ ร้อยละร้อยละล้�นบ�ท ล้�นบ�ท ล้�นบ�ท

2562 2563 2564

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�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 คิดเป็น
มูลค่�ก�รรับรู้ร�ยได้ 58.76 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กโครงก�รที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2561 จำ�นวน 2,476.89 ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีร�ยได้รวม ลดลง 1,261.49 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 11.16 จ�กปี 2561 จ�กก�รลดลงของร�ยได้ 
จ�กก�รข�ย และจ�กก�รจัดประเภทร�ยก�รต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 15 กำ�หนดให้นำ�ส่วนลดจ�กก�รส่งเสริมก�รข�ยม�หักออก
จ�กยอดข�ย เป็นเงิน 64.65 ล้�นบ�ท

ในส่วนของธุรกิจให้เช่�และบริก�รมีร�ยได้ในปี 2562 จำ�นวน 173.02 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนจ�กปี 2561 จำ�นวน 40.83 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 30.89 ม�จ�กร�ยได้ค่�เช่�พ้ืนที่อ�ค�รสำ�นักง�น อ�ค�รชุดพักอ�ศัย ศูนย์ก�รค้�ชุมชนขน�ดเล็ก และสัญญ�เช่�ระยะย�ว อีกทั้ง 
มีก�รขย�ยร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�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�นธุรกิจบริก�ร

สำ�หรับปี 2563 มีร�ยได้รวมลดลงจ�กปีก่อน 2,582.67 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 25.72 โดยภ�พรวมผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2563 แบ่งเป็น 
ต�มประเภทธุรกิจดังนี้

ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยได้รวมลดลง 1,859.69 ล้�นบ�ท จ�ก 7,457.74 ล้�นบ�ท เป็น 5,598.05 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 24.94 
โดยมีอัตร�กำ�ไรสุทธิลดลงร้อยละ 4.30 จ�กช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อน ม�จ�กร�ยได้จ�กก�รข�ยที่ลดลงร้อยละ 32.61 โดยร้อยละ 62 เป็นก�รรับรู้
ร�ยไดจ้�กโครงก�รอ�ค�รชดุพกัอ�ศยั และอกีรอ้ยละ 38 เปน็ก�รรบัรูร้�ยไดจ้�กโครงก�รบ�้นพกัอ�ศยั ในขณะทีร่�ยไดจ้�กธรุกจิใหเ้ช�่ ธรุกิจบรกิ�ร 
และร�ยได้ค่�บริห�รเพิ่มขึ้นจ�กช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.03 และ 10.29 ต�มลำ�ดับ ม�จ�กนโยบ�ยก�รขย�ยฐ�นร�ยได้จ�กก�รให้เช่� 
และธุรกิจรับจ้�งบริห�รอ�ค�ร (Facilities Management) อย่�งต่อเนื่อง

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. ธุรกิจให้เช่า

3. ธุรกิจบริการ

 ร�ยได้จ�กธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์สูงกว่�เป้�เล็กน้อย แบ่งเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็นก�รรับรู้ร�ยได้จ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัย และ 
 ร้อยละ 30 เป็นก�รรับรู้ร�ยได้จ�กบ้�นพักอ�ศัย 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�เพ่ิมขึ้นอย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงปี 2563 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 30.15 จ�กนโยบ�ยขย�ยฐ�นร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�  
 จ�กห้องชุดพร้อมอยู่ในหล�ยโครงก�ร

 ร�ยได้ธุรกิจบริก�รปรับตัวสูงขึ้น จ�กนโยบ�ยก�รขย�ยฐ�นร�ยได้จ�กก�รรับบริห�รโครงก�รภ�ยนอกหล�ยโครงก�ร โดยปรับเพิ่มขึ้นจ�ก  
 1,063.80 ล้�นบ�ท เป็น 1,136.38 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82

3.	รายได้จากการขาย	และต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์

ต้นทุนข�ยต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

8,717.30

5,954.24

68.30

31.70

6,001.26

4,283.93

71.38

28.62

4,044.14

3,096.07

76.56

23.44

(14.43)

(15.66)

(1.00)

1.00  

(31.16)

(28.05)

3.08

(3.08)

(32.61)

(27.73)

5.18

(5.18)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ปี 2562 ต้นทุนข�ยอสังห�ริมทรัพย์เท่�กับ 5,954.24 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.30 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ ซึ่งอัตร�ต้นทุน
ข�ยอสังห�ริมทรัพย์ของปี 2562 ลดลงจ�กปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.97 อันเนื่องม�จ�กก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รต้นทุน และลดค่�ใช้จ่�ย

ปี 2563 กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ยลดลงจ�กปี 2562 ร้อยละ 3.08 เนื่องจ�กสภ�วะของก�รระบ�ดของโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้�งไปทั่วโลก อีกทั้ง
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่หยุดชะงัก ส่งผลต่อก�รตัดสินใจซื้อสินค้�อย่�งเช่นอสังห�ริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงจำ�เป็นต้องทำ�แคมเปญ 
สง่เสรมิก�รข�ยเพ่ิมขึน้ โดยมกี�รปรบัลดอตัร�กำ�ไรขัน้ตน้ และนำ�กลยทุธด์�้นร�ค� ก�รใหส้ว่นลดเงนิสดกบัลกูค�้ เพือ่เรง่ระบ�ยสนิค�้คงเหลอืท่ีอยู่
ในมอื เพือ่กระตุน้ยอดข�ย และก�รโอนกรรมสทิธิ ์จงึทำ�ใหอั้ตร�ตน้ทนุอสงัห�รมิทรพัยเ์ม่ือเทยีบกบัร�ยไดจ้�กก�รข�ยจงึเพิม่ขึน้ต�มสภ�วะของตล�ด

ปี 2564 ร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ลดลงม�กกว่�ก�รลดลงของต้นทุนข�ย ทำ�ให้กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ยลดลงจ�กปี 2563 ร้อยละ 5.18 
ส�เหตุหลักเกิดจ�กในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงอยู่ภ�ยใต้แรงกดดันท�งด้�นร�ยได้จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเนื่องม�จ�กปี 2563 
โดยเฉพ�ะในช่วงกล�งปีที่ก�รระบ�ดรุนแรง จนภ�ครัฐมีม�ตรก�รปิดแคมป์คนง�น ซึ่งส่งผลต้องเลื่อนกำ�หนดก�รส่งมอบโครงก�รออกไปเป็น 
ปี 2565 ซึ่งเป็นส�เหตุหลักที่ทำ�ให้ร�ยได้ในส่วนของโครงก�รแล้วเสร็จ และส่งมอบในปี 2564 ไม่ส�ม�รถรับรู้ร�ยได้ และโอนกรรมสิทธิ์ได้ทั้งหมด

ปี 2562 ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�รเท่�กับ 108.97 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.98 ของร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร โดยเพิ่ม 
จ�กปี 2561 จำ�นวน 17.71 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.41 เกิดจ�กค่�เสื่อมร�ค�อ�ค�ร ค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�รักษ� 
คว�มปลอดภัย และค่�โฆษณ�ประช�สัมพันธ์โครงก�ร

ปี 2563 บริษัทฯ กำ�หนดกลยุทธ์รุกตล�ดเช่�ตั้งแต่ปี 2561 ทำ�ให้ร�ยได้จ�กธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.15 ส่วนใหญ่เป็น
โครงก�รให้เช่�จ�กโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 อ�ค�ร F1-F8 โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่�ตัว ส่วนต้นทุนของธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น 21.65  
ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.87 เกิดจ�กต้นทุนดำ�เนินง�นที่เพิ่มขึ้น จ�กเหตุผลดังกล่�วทำ�ให้กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจให้เช่� และบริก�รเพิ่มขึ้น
จ�กปี 2562 ร้อยละ 4.98 

ปี 2564 ถึงแม้ว่�บริษัทฯยังคงเผชิญกับก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ก็ต�ม แต่ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�รยังคงเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563  
ร้อยละ 21.03 เกิดจ�กนโยบ�ยก�รขย�ยธุรกิจให้เช่�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปล�ยปี 2561 ซึ่งยังเพิ่มร�ยได้เช่�จ�กธุรกิจนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภ�พ 
เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ทำ�ให้มีภ�ระค่�ใช้จ่�ยด้�นต้นทุนของธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.51 มีผลให้กำ�ไรข้ันต้นของธุรกิจให้เช่�และบริก�ร 
ลดลงจ�กปี 2563 ร้อยละ 5.98

4.	รายได้	และต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

ร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ต้นทุนจ�กธุรกิจให้เช่�และบริก�ร

ต้นทุนต่อร�ยได้เช่�และบริก�ร (ร้อยละ)

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

173.02

108.97

62.98

37.02

225.19

130.62

58.00

42.00

272.56

174.38

63.98

36.02

30.89

19.41

(6.06)

6.06

30.15

19.87

(4.98)

4.98

21.03

33.51

5.98

(5.98)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

5.	รายได้	และต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�ร

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

กำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

1,063.80

690.52

64.91

35.09

1,136.38

743.61

65.44

34.56

1,253.28

688.90

54.97

45.03

14.04

10.99

(1.79)

1.79

6.82

7.69

0.53

(0.53)

10.29

(7.36)

(10.47)

10.47

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ปี 2562 ต้นทุนจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 68.36 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.99  เนื่องจ�กบริษัทย่อย 
มีต้นทุนพนักง�น โดยเฉพ�ะในกลุ่มของพนักง�นบริก�รชุมชนที่เพิ่มขึ้นต�มก�รเพิ่มของจำ�นวนนิติบุคคลอ�ค�รชุดที่รับบริห�รและให้
บริก�ร แต่ถึงอย่�งไรก็ต�ม บริษัทย่อยยังส�ม�รถบริห�รอัตร�ต้นทุนต่อร�ยได้ได้เป็นอย่�งดี ทำ�ให้มีอัตร�ต้นทุนต่อร�ยได้ในปี 2562 คิดเป็น 
ร้อยละ 64.91 ซึ่งตำ่�ลงจ�กในปี 2561 อยู่ร้อยละ 1.79

ปี 2563 ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน เกิดจ�กก�รรับจ้�งบริห�รอ�ค�รที่เพิ่มขึ้นเกิดจ�กก�รขย�ยก�รบริห�รชุมชน
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 19 โครงก�ร หรือร้อยละ 74 เป็นโครงก�รภ�ยนอก มีก�รรับทำ�คว�มสะอ�ดของธุรกิจวิส�หกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 20 โครงก�ร 
ส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รต้นทุนด้�น Outsource ต้นทุนง�นซ่อมห้องชุด แต่มีบ�งส่วนลดค่� Outsource ส่วนของบริห�ร 
ง�นก่อสร้�ง และเพิ่มขึ้นในส่วนปรับค่�แรงขั้นตำ่�ร้อยละ 2 ทำ�ให้กำ�ไรขั้นต้นจ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รลดลงจ�กปี 2562 ร้อยละ 0.53

ปี 2564 ร�ยได้จ�กธุรกิจรับจ้�งบริห�รจัดก�รเพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนร้อยละ 10.29 เกิดจ�กก�รเพิ่มข้ึนของร�ยได้ธุรกิจรับจ้�งบริห�รอ�ค�ร  
(Facilities Management) และง�นบริก�รอ่ืนๆ อย่�งต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้นทุนจ�กธุรกิจดังกล่�วลดลงจ�กปีก่อน เนื่องจ�กมีก�รบริห�ร
จัดก�รเรื่องค่�ใช้จ่�ยในสภ�วะก�รแพร่โควิด-19 ที่ต่อเนื่องม�จ�กปี 2563 ทำ�ให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นดีกว่�ปีที่ผ่�นม� โดยมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
จ�กปี 2563 ร้อยละ 10.47

6.	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

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

670.12

933.86

1,603.98

15.98

371.99

815.04

1,187.03

15.92

266.66

710.73

977.39

17.46

(14.17)

4.63

(4.14)

1.17

(44.49)

(12.72)

(26.00)

(0.06)

(28.31)

(12.80)

(17.66)

1.54

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รคิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้รวมเท่�กับร้อยละ 15.92 เพ่ิมข้ึนจ�กปี 2561  
ร้อยละ 1.19 แต่ลดลงจ�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 ไปหัก 
  กับร�ยได้จ�กก�รข�ยต�มท่ีม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับท่ี 15 กำ�หนดไว้ ประกอบกับรัฐบ�ลมีม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ 
  เพื่อเร่งก�รโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบให้แก่ลูกค้� โดยม�ตรก�รลดค่�ธรรมเนียมก�รโอนกรรมสิทธ์ิลงคงเหลือร้อยละ 0.01 ตั้งแต่  
  2 พฤศจิก�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�รปรับ 
  อัตร�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 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 แผนปรับลดค่�ใช้จ่�ยท�งก�รตล�ดและค่�ใช้จ่�ยข�ย ได้แก่ ค่�ส่งเสริมก�รข�ย ค่�โฆษณ� และค่�น�ยหน้�ลดลงจำ�นวน 178.75 หรือ 
    ลดลงร้อยละ 61.91 
  1.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนกรรมสิทธิ์ลดลงจำ�นวน 110.58 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 32.23 เกิดจ�กก�รโอนกรรมสิทธ์ิ และรับรู้ร�ยได้ 
    จ�กก�รข�ยลดลงจ�กปี 2562 
 2. ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 118.82 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 12.72 จ�กแผนลดค่�ใช้จ่�ยก�รดำ�เนินง�น 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รลดลงจ�กปี 2563 จำ�นวน 209.63 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 17.66 ส�เหตุ 
ม�จ�ก
 1. ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยลดลงจ�กปี 2563 จำ�นวน 105.32 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 28.31 เกิดจ�ก
  1.1 แผนบริห�รค่�ใช้จ่�ยก�รข�ยและก�รตล�ด ทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วลดลง 32.93 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 23.62 จ�ก 139.42  
    ล้�นบ�ท เป็น 106.49 ล้�นบ�ท
  1.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนกรรมสิทธ์ิลดลงจำ�นวน 72.39 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 31.13 เกิดจ�กก�รโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้ร�ยได้ 
    จ�กก�รข�ยลดลงจ�กปี 2563 ร้อยละ 32.61
 2. ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รลดลงจ�กปี 2563 จำ�นวน 104.31 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 12.80 จ�กก�รจัดทำ�แผนลดค่�ใช้จ่�ยและ 
  เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น
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ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร หม�ยถึง ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รสี่ร�ยแรกรองจ�กกรรมก�รผู้จัดก�รลงม� และผู้บริห�ร
ในระดับเทียบเท่�ร�ยที่สี่ทุกร�ย ประกอบด้วย เงินเดือน ค่�ที่ปรึกษ� โบนัส ค่�ตอบแทนพิเศษ ค่�นำ้�มัน ค่�โทรศัพท์

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�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�ยผลตอบแทน และจำ�นวนผู้บริห�รระดับสูงลดลง

ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�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�ยผลตอบแทน และจำ�นวนผู้บริห�รระดับสูงลดลง

ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�ตอบแทนผู้บริห�รเท่�กับ 71.30 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 ของร�ยได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 5.50 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.35 ส�เหตุเกิดจ�กอัตร�ก�รจ่�ยผลตอบแทน และจำ�นวนผู้บริห�รท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับก�รขย�ยง�น 
ต�มแผนธุรกิจระยะสั้น และระยะกล�ง

7.	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

78.26

0.78

65.80

0.88

71.30

1.27

(16.17)

(0.05)

(15.92)

0.10

8.35

0.39

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

เป็นค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทที่ปฏิบัติง�นม�ด้วยคว�มอุตส�หะประจำ�ปี และค่�ตอบแทนร�ยเดือน ท้ังน้ีไม่รวมถึงค่�ตอบแทนหรือสวัสดิก�ร 
ที่กรรมก�รได้รับในฐ�นะพนักง�น หรือลูกจ้�งของบริษัท และก�รจัดสรรเงินดังกล่�วให้อยู่ในคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งได้รับ 
อนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งร�ยก�รนี้บริษัทบันทึกไว้ในหมวดค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 4.32 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้น 1.58 ล้�นบ�ท 
จ�กปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.66  เนื่องจ�กก�รขย�ยธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 97.54 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 23 เท่� เนื่องจ�กปี 2563 เกิดก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 
ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน ทำ�ให้ต้องเพ่ิมสภ�พคล่อง โดยเพิ่มเงินสดในมือในจำ�นวนท่ีเหม�ะสม และเพ่ิมจำ�นวนวงเงินกู้พร้อมเบิก 
จ�กสถ�บันก�รเงินต่�งๆ  มีผลให้ต้นทุนดอกเบี้ยจ่�ยในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562

ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนท�งก�รเงินเท่�กับ 189.31 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 91.77 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.08  
เกิดจ�กก�รกู้ยืมเพื่อใช้ในก�รพัฒน�โครงก�ร และก�รดำ�เนินง�น รวมถึงก�รเสริมสภ�พคล่องเพื่อรองรับสภ�วะวิกฤติ 

8.	ค่าตอบแทนกรรมการ	

9.	ต้นทุนทางการเงิน

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ค�ตอบแทนกรรมก�รต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

ต้นทุนท�งก�รเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงินต่อร�ยได้รวม (ร้อยละ)

13.09

0.13

4.32

0.04

6.25

0.08

97.54

1.31

10.79

0.19

189.31

3.38

(20.33)

(0.02)

57.66

0.02

(52.25)

(0.05)

2,157.87

1.27

72.69

0.11

94.08

2.07

ร�ยก�ร

ร�ยก�ร

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม
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ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปี 2562 เท่�กับ 320.62 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของร�ยได้รวม ลดลง 48.88 ล้�นบ�ทจ�กปีก่อน หรือ 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.23 เป็นผลม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2562 เท่�กับ 
ปี 2561 คือร้อยละ 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 หรือ 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 32.19 เป็นผลม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจำ�นวน 2,591.29 หรือลดลงร้อยละ 26.03  
โดยอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2563 เท่�กับปี 2562 คือร้อยละ 20

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปี 2564 เท่�กับ 82.80 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของร�ยได้รวม ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 134.60 ล้�นบ�ท  
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 61.91 เหตุผลหลักม�จ�กก�รลดลงของร�ยได้จ�กก�รข�ยอสังห�ริมทรัพย์ที่ลดลงร้อยละ 32.61 โดยยังคงมีอัตร� 
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เท่�กับปีก่อน

10.	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

แบ่งเป็น

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

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

1. ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน :

   ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี

   ร�ยก�รปรับปรุงค่�ใช้จ่�ยท�งภ�ษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน

2. ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี :

   ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดจ�กผลแตกต่�งชั่วคร�ว

   สุทธิ - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

320.62

3.19

327.27

(1.61)

 

(5.05)

320.62

217.40

2.92

255.30

(0.28)

 

(37.62)

217.40

82.80

1.48

92.02

(1.05)

 

(8.17)

82.80

(13.23)

(0.08)

(13.08)

265.91

 

(23.48)

(13.23)

(32.19)

(0.27) 

(21.99)

(82.61)

 

644.95%

(32.19)

(61.91)

(1.44)

(63.96)

275.00

 

(78.28)

(61.91)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม



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

•	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

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์สิทธิก�รใช้

สิทธิก�รเช่�

ค่�คว�มนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     รวมสินทรัพย์

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

-

-

194.16

32.76

11.51

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

194.16

21.27

-

32.76

8.92

185.78

155.76

5,054.55

23,618.74

334.95

-

748.45

202.13

9,027.77

8,838.04

19,151.34

55.77

-

537.14

3,140.45

280.18

186.69

13.59

-

32.76

7.61

193.95

177.14

4,625.29

23,776.63

29.29

(100.00)

(18.80)

102.94

4.02

22.70

12.12

177.05

(12.08)

(31.21)

18.66

10.85

-

-

(3.71)

-

(33.66)

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

100.00

100.00

(100.00)

-

(22.50)

21.91

(17.70)

43.07

0.62

(63.46)

-

109.63

62.02

11.80

(2.78)

3.16

(7.84)

-

(46.52)

1.32

(3.81)

(3.85)

(36.11)

-

-

(14.63)

4.40

13.72

(8.49)

0.67

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 23,473.35 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,223.14 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.46  
จ�กสิ้นปี 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�ริมทรัพย์ 
เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้น 303.21 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กก�รขย�ยฐ�นร�ยได้จ�กธุรกิจให้เช่�จ�กโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง1 (เฟส 3)  
ที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�ลดลง 294.36 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กมีก�รนำ�ที่ดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) บริเวณซอยสุขุมวิท 113  
ม�พัฒน�เป็นโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่ม จ�ก 23,473.35 ล้�นบ�ท เป็น 23,618.74 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.62 เกิดจ�ก
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ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด จำ�นวน 501.30 ล้�นบ�ท 916.70 ล้�นบ�ท 
และ 334.95 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ สำ�หรับปี 2564 มีเงินสด และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงจ�กปีก่อน ส�เหตุหลักจ�กก�รผ่อนคล�ยนโยบ�ย
เสริมสภ�พคล่องเพื่อรองรับสภ�วะวิกฤติ และก�รลดต้นทุนท�งก�รเงิน

รายการท่ีลดลง
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�กมีโครงก�รแล้วเสร็จ
ในปี 2563 จำ�นวน 9 โครงก�ร เป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย 4 โครงก�ร และบ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร
 1. เงินลงทุนระยะย�วอ่ืนลดลงท้ังจำ�นวน เน่ืองจ�กมีก�รข�ยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมในไตรม�ส 2 ปี 2563

รายการท่ีเพ่ิมข้ึน
 1. เงินสดเพ่ิมข้ึนจ�กปี 2562 จำ�นวน 415.40 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 82.86 เกิดจ�กก�รสำ�รองสภ�พคล่อง เพ่ือรองรับสภ�วะวิกฤติ
 2. จ่�ยค่�มัดจำ�ท่ีดินเพ่ือพัฒน�โครงก�รเพ่ิมในอน�คต 2 แปลง ได้แก่ ท่ีดินบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 22 และท่ีดินบริเวณซอยล�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) ท่ีดินพัฒน�โครงก�รในอน�คต 2 แปลง ได้แก่โครงก�รลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตช่ัน และโครงก�รลุมพินี ท�วน์วิลล์  
      ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 
   2) อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุนเพ่ิมข้ึน 1,171.58 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.76 ได้แก่ โครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1  
      อ�ค�ร F7-F8 ลุมพินี พ�ร์ค พหล 32 ลุมพินี เพลส พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์ และลุมพินี ซีเล็คเต็ค สุทธิส�ร - สะพ�นคว�ย  
      ในขณะเดียวกัน ได้มีก�รจำ�หน่�ยอ�ค�ร Mini mall 1 อ�ค�ร ได้แก่ อ�ค�ร Mini Mall บริเวณโครงก�รน�เกลือ - วงศ์อม�ตย์

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 157.89 ล้�นบ�ท จ�ก 23,618.74 ล้�นบ�ท เป็น 23,776.63 ล้�นบ�ท หรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.67 เกิดจ�ก

รายการท่ีเพ่ิมข้ึน
 1. เงินมัดจำ�ท่ีดิน 4 แปลง เพ่ือพัฒน�โครงก�รในอน�คตท้ังโครงก�รอ�ค�รชุดพักอ�ศัย และบ้�นพักอ�ศัย ได้แก่ 1) ท่ีดินบริเวณถนนเลียบคลอง 3  
  ลำ�ลูกก� 2) ท่ีดินบริเวณถนนร�ชพฤกษ์ 3) ท่ีดินบริเวณถนนบรมร�ชชนนีป่ินเกล้� และ 4) ท่ีดินบริเวณถนนล�ดปล�ดุก
 2. ท่ีดิน และต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง และสินค้�คงเหลือเพ่ิมข้ึน 700.10 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.08 จ�ก 17,165.71 ล้�นบ�ท  
  เป็น 17,865.81 ล้�นบ�ท จ�กโครงก�รท่ีสร้�งแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบจำ�นวน 2 โครงก�ร ได้แก่ โครงก�รอ�ค�รสำ�นักง�นจำ�นวน 1 โครงก�ร  
  และโครงก�รบ้�นพักอ�ศัยจำ�นวน 1 โครงก�ร ซ้ือท่ีดินเพ่ิมจำ�นวน 2 แปลง ได้แก่ ท่ีดินบริเวณถนนร�ชพฤกษ์ และท่ีดินบริเวณถนนส�ยไหม  
  รวมถึงนำ�ท่ีดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) ม�พัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยเพ่ิม 1 โครงก�ร และอ�ค�รพ�ณิชย์เพ่ิม 1 โครงก�ร
 3. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ิมข้ึนจำ�นวน 77.38 ล้�นบ�ท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.02 เกิดจ�กก�รให้กู้ยืมบริษัทร่วม 
  เพ่ิมข้ึน 87.88 ล้�นบ�ท และมีก�รคืนเงินกู้ยืมระหว่�งงวด 10.50 ล้�นบ�ท 

รายการท่ีลดลง
 1. เงินสด และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงจ�ก 916.70 ล้�นบ�ท เป็น 334.95 ล้�นบ�ท ลดลง 581.75 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 63.46  
  ส�เหตุหลักจ�กก�รผ่อนคล�ยนโยบ�ยสำ�รองสภ�พคล่อง เพ่ือรองรับสภ�วะวิกฤติ
 2. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 7.84 เกิดจ�กส่วนแบ่งข�ดทุนของบริษัทร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน จำ�นวน 4.75 ล้�นบ�ท มีผลให้เงินลงทุน 
  ในบริษัทร่วมลดลง
 3. ท่ีดิน และต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�ลดลงจ�กปีก่อน 467.29 ล้�นบ�ท จ�ก 1,004.44 ล้�นบ�ท เป็น 537.14 ล้�นบ�ท หรือลดลง 
  ร้อยละ 46.52 เกิดจ�กในปี 2564 มีก�รนำ�ท่ีดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) ม�พัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัย 1 โครงก�ร และอ�ค�รพ�ณิชย์  
  1 โครงก�ร

1.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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ลูกหนี้ก�รค้�แสดงถึงจำ�นวนเงินที่ลูกค้�จะต้องชำ�ระสำ�หรับก�รซื้อสินค้� และก�รให้บริก�รต�มปกติของธุรกิจ  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 326.16 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน 75.51  
ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 18.8  ม�จ�กค่�น�ยหน้�จ่�ยล่วงหน้�ลดลง 126.55 ล้�นบ�ท จ�กก�รรับรู้ร�ยได้ของโครงก�ร ลุมพินี สวีท มักกะสัน 
ส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นม�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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ก 326.16 ล้�นบ�ท เป็น 357.04 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
จ�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 และที่ดินบริเวณล�ดพร้�ว 101 แยก 56 มีก�รจ่�ยทดรองจ่�ยเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น รวมถึง 
ลูกหนี้ค้�งรับที่เกิดจ�กธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ก 357.04 ล้�นบ�ท เป็น 748.45 ล้�นบ�ท เกิดจ�ก
ก�รมัดจำ�ที่ดิน 4 แปลง เพื่อพัฒน�โครงก�รในอน�คตเป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย และเป็นบ้�นพักอ�ศัย ได้แก่ 1) ที่ดินบริเวณถนนเลียบคลอง 3 
ลำ�ลูกก� 2) ที่ดินบริเวณถนนร�ชพฤกษ์ 3) ที่ดินบริเวณถนนบรมร�ชชนนีปิ่นเกล้� และ 4) ที่ดินบริเวณถนนล�ดปล�ดุก รวมถึงลูกหนี้ค้�งรับ 
ที่เกิดจ�กธุรกรรมของบริษัท และดอกเบี้ยค้�งรับของบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�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�รจำ�นวน 8 โครงก�ร และมีก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�เพิ่มจำ�นวน 
7 โครงก�ร  ได้แก่ 1) ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี 2) ลุมพินี เพลส เต�ปูน อินเตอร์เชนจ์ 3) ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด  
สเตชั่น 4) ลุมพินี คอนโดท�วน์ เอกชัย 48 5) ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น 6) บ้�น 365 เมืองทอง 7) ลุมพินี ท�วน์วิลล์ 
ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ และพัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัยอีก 1 โครงก�ร จ�กที่ดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) ม�พัฒน�โครงก�รลุมพินี ท�วน์
เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งลดลง 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�กมีโครงก�รแล้วเสร็จจำ�นวน 9 โครงก�ร แบ่งเป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัย 4 โครงก�ร และ
บ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร     

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�งเพิ่มขึ้น 952.82 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 11.80 จ�ก 8,074.95 ล้�นบ�ท เป็น 9,027.77 ล้�นบ�ท เกิดจ�กในปี 2564 มีก�รซื้อที่ดินเพื่อพัฒน�โครงก�รเพิ่มจำ�นวน 2 แปลง ได้แก่ 
ที่ดินบริเวณถนนส�ยไหม และที่ดินบริเวณถนนร�ชพฤกษ์ อีกทั้งมีก�รนำ�ที่ดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) ม�พัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัย  
1 โครงก�ร และอ�ค�รพ�ณิชย์ 1 โครงก�ร                           

ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกันเท่�กับ 69 ล้�นบ�ท 124.75 ล้�นบ�ท และ 
202.13 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ร�ยก�รนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี ต�มแผนก�รดำ�เนินง�น และแผนพัฒน�โครงก�รของบริษัทร่วม   

2.	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

3.	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.	ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

1. บริษัท กมล� ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำ�กัด

2. บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

64.00

5.00

70.75

54.00

75.63

126.50

88.24

100.00

10.55

980.00

6.90

134.26

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 69.00 124.75 202.13102.94 80.80 62.03
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 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�งแล้วเสร็จจำ�นวน 8 โครงก�ร มูลค่� 8,268.16 ล้�นบ�ท ลดดลงจ�กก�รข�ย และโอนกรรมสิทธิ์ 
มูลค่� 6,173.91 ล้�นบ�ท และโอนไปเป็นอ�ค�รชุดพักอ�ศัยพร้อมอยู่เพื่อให้เช่�เพิ่มขึ้นต�มคว�มต้องก�รของตล�ดที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง  
โดยมีมูลค่� 349.48 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้�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 และ
บ้�นพักอ�ศัย 5 โครงก�ร มูลค่� 5,320.16 ล้�นบ�ท รับซื้อคืนห้องชุดพร้อมอยู่จำ�นวน 1 ยูนิต มูลค่� 3.77 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กก�รข�ย และ 
โอนกรรมสิทธิ์ มูลค่� 4,422.70 ล้�นบ�ท และโอนไปเป็นอ�ค�รชุดพร้อมอยู่เพื่อให้เช่�เพิ่ม มูลค่� 1,240.16 ล้�นบ�ท เป็นโครงก�รลุมพินี  
ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 อ�ค�ร F7-F8 และโครงก�รพร้อมอยู่โครงก�รอื่น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินค้�คงเหลือลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 252.72 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 2.78 จ�ก  
9,090.76 ล้�นบ�ท เป็น 8,838.04 ล้�นบ�ท เกิดจ�กในปี 2564 มีโครงก�รอ�ค�รสำ�นักง�นแล้วเสร็จ 1 โครงก�ร มูลค่� 2,974.61 ล้�นบ�ท  
ลดลงจ�กก�รข�ย และโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่� 3,096.25 ล้�นบ�ท และโอนไปเป็นอ�ค�รชุดพร้อมอยู่เพื่อให้เช่�เพิ่ม มูลค่� 131.08 ล้�นบ�ท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร แสดงไว้โดยวิธีร�ค�ทุน (Cost Method) หักด้วยค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี)  
และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�รเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

5.	สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

6.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

2564

99.99

99.99

99.99

99.95

473.04

10.00

73.56

1.00

557.60

473.04

10.00

73.56

1.00

557.60

99.99

99.99

99.99

99.95

2564 25632563 2564 2563 2564 2563

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

25.00

50.00

75.00

632.60

25.00

49.99

7.02

48.75

55.77

55.77

11.10

49.41

60.51

60.51

(4.08)

(0.66)

(4.75)

(4.75)

(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

- ตัดร�ยก�รระหว่�งกัน 
จึงไม่เกิดร�ยก�รเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในงบก�รเงินรวม -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำานวน 68.32 ล้านบาท ได้มีการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด  
โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการพักอาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ และบริษัท ดลศิริ  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.99 ของทุนที่จดทะเบียน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และบริหารโครงการสำานักงานให้เช่า

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากปี 2562 จำานวน 4.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.84 จาก 60.51 ล้านบาท 
เป็น 55.77 ล้านบาท เกิดจากผลการดำาเนินของบริษัทร่วมทั้ง 2 บริษัทที่ลดลง
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ณ สิ้นปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะย�วอื่น จำ�นวน 24.66 ล้�นบ�ท และ 21.68 ล้�นบ�ท ส่วนปี 2563  
ได้มีก�รข�ยหน่วยลงทุนกองทุนรวมตร�ส�รแห่งทุน - แอล เอช ทั้งจำ�นวนแล้ว ในปี 2563 และปี 2564 ได้มีก�รจัดประเภทเงินลงทุนสถ�บัน 
ไทยพัฒน์ จำ�นวน 2 ล้�นบ�ทไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เนื่องจ�กเงินลงทุนดังกล่�วเป็นก�รลงทุนเพื่อก�รกุศล โดยสถ�บันไทยพัฒน์ 
จะนำ�ผลตอบแทนจ�กเงินลงทุนดังกล่�วไปใช้เพื่อก�รกุศล และจะจ่�ยคืนเงินต้นจำ�นวน 2 ล้�นบ�ทภ�ยใน 5 ปี หลังจ�กวันที่ลงทุนในปี 2562 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� จำ�นวน  648.74 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 
294.36 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 31.21 เนื่องจ�กนโยบ�ยชะลอก�รพัฒน�โครงก�ร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสภ�วะวิกฤติ โดยบริษัทฯ ได้นำ�
ที่ดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) บริเวณถนนสุขุมวิท 113 ม�พัฒน�เป็นโครงก�รบ้�นพักอ�ศัย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� เพิ่มขึ้น 355.70 ล้�นบ�ท จ�ก 648.74 ล้�นบ�ท  

เป็น 1,004.44 ล้�นบ�ท เกิดจ�กที่ดินสำ�หรับพัฒน�โครงก�รในอน�คต 2 แปลง ได้แก่โครงก�รลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตชั่น และ

โครงก�รลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีที่ดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน� ลดลง 467.29 ล้�นบ�ท จ�ก 1,004.44 ล้�นบ�ท  

เป็น 537.14 ล้�นบ�ท เกิดจ�กนำ�ที่ดินรอก�รพัฒน� (Land Bank) ม�พัฒน�โครงก�รบ้�นพักอ�ศัย 1 โครงก�ร และเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์ 1 โครงก�ร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน จำ�นวน 1,928.09 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน  
303.21 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66 เกิดจ�กก�รขย�ยจำ�นวนห้องชุดเพื่อเช่�ในโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3)  
อ�ค�ร F4-F6 เพิ่มขึ้นต�มคว�มต้องก�รของตล�ดที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้นจ�กปี 2562 จำ�นวน 1,171.58 ล้�นบ�ท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.76 จ�ก 1,928.09 ล้�นบ�ท เป็น 3,099.67 ล้�นบ�ท เกิดจ�กก�รขย�ยฐ�นธุรกิจให้เช่�อย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ลุมพินี  
ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) อ�ค�ร F7-F8 2) ลุมพินี พ�ร์ค พหล 32 3) ลุมพินี เพลส พระร�ม 3 - ริเวอร์ไรน์ และ 4) ลุมพินี ซีเล็คเต็ค  
สุทธิส�ร - สะพ�นคว�ย ในขณะเดียวกันได้มีก�รจำ�หน่�ยอ�ค�ร Mini Mall 1 อ�ค�ร ได้แก่ อ�ค�ร Mini Mall บริเวณด้�นหน้�โครงก�รลุมพินี 
วิลล์ น�เกลือ - วงศ์อม�ตย์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 40.78 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.32 จ�ก 3,099.67 ล้�นบ�ท เป็น 3,140.45 ล้�นบ�ท เกิดจ�กก�รนำ�อ�ค�รชุดพักอ�ศัยพร้อมอยู่ม�ปล่อยเช่�เพิ่มขึ้น และได้มี 
ก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สินเช่�บ�งส่วน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 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�ยรถยนต์ที่ครบกำ�หนดอ�ยุก�รใช้ง�นแล้วจำ�นวน 4 คัน และซื้อรถยนต์ 8 คัน เพื่อทดแทนคันเดิมที่หมดอ�ยุ 
ก�รใช้ง�นในปี 2561 และปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพียง 5.31 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 จ�ก  
285.96 ล้�นบ�ท เป็น 291.27 ล้�นบ�ท จ�กก�รจัดประเภทสินทรัพย์บ�งส่วนที่เข้�เงื่อนไขม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16  
เรื่อง สัญญ�เช่�ไปไว้ที่สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ มีก�รตกแต่งห้องชุดที่เพื่อปล่อยเช่�ของโครงก�รลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส 3) อ�ค�ร 
F7-F8 และมีก�รจำ�หน่�ยรถยนต์ที่หมดอ�ยุก�รใช้ง�นในระหว่�งปีจำ�นวน 1 คัน 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ลดลง 11.09 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 3.81 เกิดจ�กมีก�รซื้อ
ทรัพย์สินสำ�นักง�นเพิ่มในระหว่�งปี และมีก�รจำ�หน่�ยรถยนต์ที่หมดอ�ยุก�รใช้ง�นในระหว่�งปีจำ�นวน 2 คัน

7.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น

8.	ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

9.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

10.	ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
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1. บริษัทฯ ทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินกับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ (ผู้ให้เช่�) เพื่อก่อสร้�งอ�ค�รพักอ�ศัยให้เช่� เป็นระยะเวล�  
 30 ปี นับจ�กวันที่ก�รก่อสร้�งอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุก�รณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และผู้ให้เช่�ได ้
 ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีน�คม 2558 โดยบริษัทมีสิทธิขอต่อสัญญ�เช่�ได้อีกสองคร�ว ๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งคว�มประสงค ์
 ที่จะต่อสัญญ�เช่�ให้ผู้ให้เช่�ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษรภ�ยในปีที่ 25 และปีที่ 55 รวมทั้งลงน�มในสัญญ�ต่ออ�ยุหรือสัญญ�เช่�ใหม่ 
 ในปีที่ 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�รเช่�ทั้งจำ�นวน ทั้งนี้เมื่อสัญญ�เช่�สิ้นสุดลงและไม่มีก�รต่ออ�ยุสัญญ�เช่�ข้�งต้น กรรมสิทธิ์ในอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง 
 จะตกเป็นของผู้ให้เช่�ทันทีโดยปร�ศจ�กภ�ระติดพันใดๆ และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รโอนกรรมสิทธิ์ 
 ทั้งหมด

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รก่อสร้�งอ�ค�รพักอ�ศัยที่ บริษัททำ�สัญญ�เช่�ที่ดินกับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์แล้วเสร็จ 
 พร้อมให้เช่�ช่วงโดยมีระยะเวล�เช่� 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญ�เช่�ช่วงวันที่ 22 ธันว�คม 2589 บริษัทฯ ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์สิทธ ิ
 ก�รใช้ - สิทธิก�รเช่�ด้วยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ก�รเช่�ที่ระบุในสัญญ�เช่� จำ�นวน 30 ปี

2. เนื่องจ�กจัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่� (TFRS 16) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2563  
 เป็นต้นไป ได้กำ�หนดหลักก�รสำ�หรับก�รรับรู้ร�ยก�ร ก�รวัดมูลค่� ก�รนำ�เสนอ และก�รเปิดเผยข้อมูลของสัญญ�เช่� โดยบริษัทฯ  
 เข้�ทำ�สัญญ�เช่�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�อ�ค�รสำ�นักง�น ก�รเช่�ย�นพ�หนะ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สิทธิก�รใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญ�เช่�เริ่ม 
 มีผล โดยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหลังหักค่�เสื่อมร�ค� และค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) และปรับปรุงด้วยก�รวัดมูลค่�ของหนี้สิน 
 ต�มสัญญ�เช่�ใหม่ (ถ้�มี) ร�ค�ทุนดังกล่�วประกอบด้วยจำ�นวนเงินของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�จ�กก�รวัดมูลค่�เริ่มแรก ต้นทุนท�งตรง 
 ที่เกิดขึ้น และก�รจ่�ยชำ�ระต�มสัญญ�เช่�ใดๆ ที่จ่�ยชำ�ระ ณ วันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล หรือก่อนวันที่สัญญ�เริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจ 
 ต�มสัญญ�เช่�ที่ได้รับ ค่�เสื่อมร�ค�ของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุของสัญญ�เช่�  
 หรืออ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะตำ่�กว่� ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 เริ่มม ี
 สินทรัพย์สิทธิก�รใช้จำ�นวน 21.27 ล้�นบ�ท (งบเฉพ�ะบริษัท 82.70 ล้�นบ�ท) และ ณ สิ้นปี 2564 มีจำ�นวน 13.59 ล้�นบ�ท  
 (งบเฉพ�ะบริษัท 71.13 ล้�นบ�ท)

11.	สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	สิทธิการเช่า/สิทธิการใช้

ณ 31 ธันว�คม

ปี 2562
ล้�นบ�ท

ปี 2563
ล้�นบ�ท

ปี 2564
ล้�นบ�ท

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

209.13

(7.47)

201.66

(7.49)

194.16

201.66

(7.49)

194.16

-

194.16

194.16

(7.49)

186.69

-

186.69

1. สิทธิก�รเช่� ต้นงวด

2. หัก ตัดจำ�หน่�ยระหว่�งปี

3. สิทธิการเช่าก่อนจัดประเภท 1 ปี

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

5. สิทธิการเช่า ณ ส้ินงวด

ร�ยก�ร

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า
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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

66.59
1.92

37.08
105.59

6.66
1.79

23.61
32.06
73.52
59.94
13.59

66.59
0.96

32.69
100.24

6.66
0.90

21.55
29.11
71.13

-
71.13

ราคาทุน
     อ�ค�ร
     เคร่ืองใช้สำ�นักง�น
     ย�นพ�หนะ
รวมราคาทุน
ค่าเส่ือมราคาสะสม
     อ�ค�ร
     เคร่ืองใช้สำ�นักง�น
     ย�นพ�หนะ
รวมค่�ค่�เส่ือมร�ค�สะสม
สินทรัพย์สิทธิการใช้หลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม
หัก ร�ยก�รระหว่�งกัน
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

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

ณ 31 ธันว�คม

งบรวม งบเฉพ�ะบริษัทร�ยก�ร

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ปี 2563
ล้�นบ�ท

ปี 2563
ล้�นบ�ท

ปี 2564
ล้�นบ�ท

ปี 2564
ล้�นบ�ท

บริษัทฯบันทึกมูลค่�เริ่มแรกของค่�คว�มนิยมในร�ค�ทุน ซึ่งเท่�กับต้นทุนก�รรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่�มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้ม�  
ห�กมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ม�สูงกว่�ต้นทุนก�รรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่�นี้เป็นกำ�ไรในส่วนของกำ�ไร หรือข�ดทุนทันที 
บริษัทฯ จะทำ�ก�รประเมินมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละร�ยก�ร ห�กมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไร หรือข�ดทุน และบริษัทฯไม่
ส�ม�รถกลับบัญชีข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ได้ในอน�คต

เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2560 บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด (บริษัทย่อย) ทำ�ก�รเข้�ซื้อกิจก�รของบริษัท ลุมพินี วิสดอม
แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทดังกล่�วดำ�เนินธุรกิจที่ปรึกษ�และบริห�รง�นก่อสร้�ง ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รขย�ยฐ�นธุรกิจ  
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 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่� (ถ้�มี) ของสินทรัพย์นั้น ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ ซึ่งร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ จำ�นวนปีที่ใช้คือ 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจ�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�

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 1.30 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 14.63  
จ�ก 8.92 ล้�นบ�ท เป็น 7.61 ล้�นบ�ท เกิดจ�กมีก�รลงทุนระหว่�งงวด และลดลงจ�กค่�เสื่อมร�ค�

12.	ค่าความนิยม	

13.	สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
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ณ 31 ธันว�คม

ปี 2562
ล้�นบ�ท

ปี 2563
ล้�นบ�ท

ปี 2564
ล้�นบ�ท

-

78.43

65.27

8.02

0.67

152.39

29.90

78.37

70.83

5.94

0.74

185.78

31.86

78.37

76.87

5.94

0.92

193.95

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

2. ค่�เผื่อก�รปรับลดมูลค่�ของสินทรัพย์

3. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

4. ประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ย

5. สัญญ�เช่�ก�รเงิน

 รวมทรัพย์สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ร�ยก�ร

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 กำ�หนดให้บริษัทฯ ต้องคำ�นวณและรับรู้ยอดของภ�ษีเงินได้ที่เกิดจ�กคว�มแตกต่�งของกำ�ไรท�งบัญชี กับท�ง 
ภ�ษีอ�กรไว้ในงบก�รเงินด้วย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี จำ�นวน 152.39 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 9.09  
ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 จ�กปี 2561  โดยทรัพย์สินภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี 152.39 ล้�นบ�ท 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภ�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�รข�ย
แคมเปญนักลงทุน และก�รสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 8.17 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.40 จ�ก 185.78 ล้�นบ�ท เป็น 193.95 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นที่เพิ่มขึ้น

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำ�นวน 189.26 ล้�นบ�ท ลดลงเป็นจำ�นวน 5.05 ล้�นบ�ท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.60 ม�จ�กในปี 2562 บริษัทได้รับคืนภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ย 2.35 ล้�นบ�ท ได้รับเงินกองทุนคืนจ�กสินค้�คงเหลือที่ข�ยได้ระหว่�ง
ปีจำ�นวน 2 ล้�นบ�ท และได้รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่นิติบุคคลอ�ค�รชุด 0.7 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 33.50 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 17.70 
จ�ก 189.26 ล้�นบ�ท เป็น 155.76 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กภ�ษีถูกหัก ณ ที่จ่�ยของบริษัทถูกหักไว้เกิน เพื่อรอทำ�เรื่องขอคืนภ�ษีต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 21.38 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13.72 จ�ก 155.76 ล้�นบ�ท เป็น 177.14 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เกิดจ�กภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยที่ถูกหักไว้เกิน และเงินฝ�กธน�ค�รที่ติดภ�ระ 
คำ้�ประกันเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน

14.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

15.	สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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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�

ประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

     รวมหนี้สิน

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

4,832.99

1,169.67

2,168.00

103.68

4.29

8,278.62

250.42

455.00

1,936.23

925.24

5.19

438.40

90.32

4,100.80

12,379.43

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

11.01

17.08

(20.94)

14.37

5.04

(7.66)

9.49

1,469.23

(95.35)

4.18

4.00

100.00

(10.69)

-

(52.03)

8.74

10.07

6.51

4.94

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำ�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 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจำ�นวน 839.26 ล้�นบ�ท และก�รออกหุ้นกู้เพิ่ม 2,168  
ล้�นบ�ท เนื่องจ�กปี 2562 บริษัทฯมีโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง และสินค้�คงเหลือสร้�งเสร็จปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�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 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.37 โดยมีส�เหตุหลักคือเป็นก�รกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงินเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น 2,050.93 
ล้�นบ�ท จ�ก 7,641.02 ล้�นบ�ท เป็น 9,691.95 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.84 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 582.60 ล้�นบ�ท จ�ก 11,796.83 ล้�นบ�ท เป็น 
12,379.43 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 โดยมีส�เหตุหลักคือเป็นก�รกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงินเพ่ือใช้ในก�รลงทุนพัฒน�โครงก�ร และ 
ก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น 734.38 ล้�นบ�ท จ�ก 9,691.95 ล้�นบ�ท เป็น 10,426.33 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.58

ณ 31 ธันว�คม

ปี 2562
(เท่�)

ปี 2563
(เท่�)

ปี 2564
(เท่�)

0.78 : 1

0.58 : 1

1.00 : 1

0.82 : 1

1.09 : 1

0.91 : 1

อัตร�ส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตร�ส่วนหน้ีสินรวมท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร�ยก�ร

•	หนี้สิน

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเป็นจำ�นวน 3,468.42 ล้�นบ�ท  
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน จำ�นวน 839.26 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.92 โดยในระหว่�งปี 2562  มีก�รเบิก และคืนเพื่อลงทุนในโครงก�รระหว่�ง
ก่อสร้�ง

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�นบันก�รเงินเพิ่มขึ้น 1,132.86 ล้�นบ�ท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.66 จ�ก 3,468.42 ล้�นบ�ท เป็น 4,601.28 ล้�นบ�ท โดยในระหว่�งปีมีก�รเบิก คืนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 
และใช้ในก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�นบันก�รเงินเพิ่มขึ้น 231.71 ล้�นบ�ท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 จ�ก 4,601.28 ล้�นบ�ท เป็น 4,832.99 ล้�นบ�ท โดยในระหว่�งปีมีก�รเบิก และคืนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงก�รระหว่�ง
ก่อสร้�ง และใช้ในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นเป็นจำ�นวน 1,844.87 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน  
จำ�นวน 444.63 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 19.42 ประกอบด้วยเจ้�หนี้ก�รค้� เพิ่มขึ้น 250.23 ล้�นบ�ท เงินรับล่วงหน้�จ�กก�รข�ย 
อสังห�ริมทรัพย์ลดลงจำ�นวน 676.63 ล้�นบ�ท จ�กก�รโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรม�ส 4

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ 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 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 เน่ืองจ�กก�รส่งมอบโครงก�ร และก�รโอนกรรมสิทธิ์ ทำ�ให้เงินรับล่วงหน้�ดังกล่�วลดลง 251.65  
ล้�นบ�ท และเจ้�หนี้อื่นๆ ลดลงจ�กปีก่อนอีก 93.11 ล้�นบ�ท จึงทำ�ให้เจ้�หนี้ก�รค้� และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นลดลงในภ�พรวม

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเจ้�หนี้ก�รค้� และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 96.97 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 7.66  
จ�ก 1,266.63 ล้�นบ�ท เป็น 1,169.67 ล้�นบ�ท ม�จ�กในระหว่�งปีมีก�รจ่�ยชำ�ระเจ้�หนี้ค่�ก่อสร้�ง และเงินประกันผลง�นจำ�นวน 238.82 
ล้�นบ�ท และมีส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน ได้แก่ ร�ยก�รเงินรับล่วงหน้�ค่�ผ่อนด�วน์ของลูกค้� ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยของสถ�บันก�รเงิน เจ้�หนี้ค้�ง
จ่�ยค่�ที่ดิน และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน และหนี้สินจ�กสัญญ�เช่�ก�รเงิน (รถยนต์ และเครื่องถ่�ยเอกส�ร) ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563  
และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมและหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี เป็นจำ�นวน 7.21 ล้�นบ�ท  
6.61 ล้�นบ�ท และ 103.68 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ณ ปี 2564 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน เนื่องจ�กมีเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระใน 1 ปี
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 97.55 ล้�นบ�ท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภ�ษีเงินได้นิติบุคคลค้�งจ่�ย ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เป็นจำ�นวน 123.80 ล้�นบ�ท 92.18 ล้�นบ�ท และ 
4.29 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้เป็นไปต�มสัดส่วนของร�ยได้ในแต่ละปี 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�อ�ค�รพักอ�ศัยที่บริษัทฯทำ�สัญญ�เช่�ที่ดินกับสำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้เช่�ช่วง 
โดยมีระยะเวล�เช่� 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญ�เช่�ช่วงวันที่ 22 ธันว�คม 2589 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เป็นจำ�นวน 271.30 ล้�นบ�ท 260.86 ล้�นบ�ท และ 
250.42 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

เป็นก�รออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้ อัตร�ดอกเบี้ย 3.95 - 2.70 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 และปี 2564 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี เป็นจำ�นวน 1,980 ล้�นบ�ท และ 2,168 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 

1.	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2.	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

4.	เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระใน	1	ปี

5.	ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

6.	รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า

3.	หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	1	ปี



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

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

ปี 2562
ล้�นบ�ท

ปี 2563
ล้�นบ�ท

ปี 2564
ล้�นบ�ท

 หน่วย : ล้�นบ�ท

292.21

(10.44)

281.77

(10.47)

271.30

281.77

(10.47)

271.30

(10.44)

260.86

271.30

(10.44)

260.86

(10.44)

250.42

ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่�

หัก รับรู้เป็นร�ยได้ค่�เช่�ในระหว่�งปี

รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าก่อนหักรับรู้รายได้ภายใน 1 ปี

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

รวมรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าสุทธิ

ร�ยก�ร

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะย�ว เนื่องจ�กก�รปรับนโยบ�ยท�งก�รเงินใช้หุ้นกู้ม�กขึ้น  
เพื่อลดต้นทุนท�งก�รเงิน ส่วน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะย�วเท่�กับ 455 ล้�นบ�ท เป็นก�รกู้ยืมจ�ก
สถ�บันก�รเงิน เพื่อใช้ในก�รพัฒน�โครงก�ร

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รโครงสร้�งท�งก�รเงินอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีคว�มยืดหยุ่นต่อสภ�วะที่ผันผวน และรักษ�ต้นทุน
ท�งก�รเงินให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจต่อไปในอน�คต รวมถึงยังดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินอย่�งระมัดระวัง รัดกุมมีเสถียรภ�พ และ
มีสภ�พคล่องท�งก�รเงินที่เพียงพอ และสร้�งคว�มมั่นใจในผลประกอบก�รขององค์กร

ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหุ้นกู้ระยะย�วจำ�นวน 4,148 ล้�นบ�ท 2,168 ล้�นบ�ท และ 1,936.23 ล้�นบ�ท 
เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน และก�รออกหุ้นกู้เป็นแนวท�งที่ช่วยให้บริษัทลดต้นทุนท�งก�รเงินได้ หุ้นกู้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตร�ดอกเบี้ย  3.95 - 2.70 ซึ่งในปี 2563 และปี 2564 ได้มีก�รจัดประเภทหุ้นกู้บ�งส่วนเป็น
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี จำ�นวน 1,980 ล้�นบ�ท และจำ�นวน 2,168 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

ในปี 2563 บริษัทฯได้ทำ�สัญญ�กับลูกค้�หล�ยร�ย โดยรับเงินต�มร�ค�ข�ย และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ลูกค้� โดยตกลงว่�บริษัทฯยังใช้ประโยชน์
จ�กห้องชุด โดยก�รให้เช่� หรือห�ประโยชน์อื่นใดเป็นเวล� 36 เดือน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯจะชำ�ระค่�ตอบแทนจ�กก�รใช้ประโยชน์
ห้องชุดให้แก่ลูกค้�ตลอดเวล� 36 เดือน นอกจ�กนี้สัญญ�ดังกล่�วยังได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ลูกค้� มีสิทธิข�ยคืนห้องชุดหลังจ�กเดือนที่ 36  
ต�มร�ค�ซื้อคืนที่ระบุไว้ในสัญญ� ซึ่งเท่�กับร�ค�โอนข�ยให้กับลูกค้�ครั้งแรก ห�กลูกค้�มีคว�มประสงค์ที่จะข�ยคืนต้องแจ้งให้บริษัทฯ  
ทร�บตั้งแต่เดือนที่ 25 และยินยอมให้บริษัทฯดำ�เนินก�รข�ยห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นต่อไป

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญ�เช่� (TFRS 16) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกร�คม 2563 เป็นต้นไป ได้กำ�หนดหลักก�ร
สำ�หรับก�รรับรู้ร�ยก�ร ก�รวัดมูลค่� ก�รนำ�เสนอ โดยส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ที่กล่�วถึงในม�ตรฐ�นชุดดังกล่�ว ณ วันที่สัญญ�เช่� 
เริ่มมีผล บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ด้วยมูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่� คิดลดด้วยอัตร�ดอกเบี้ย 
ต�มนัยของสัญญ�เช่� หรืออัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจ�กวันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล มูลค่�ต�มบัญชีของหนี้สินต�มสัญญ�
เช่�จะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจ�กหนี้สินต�มสัญญ�เช่� และลดลง โดยสะท้อนก�รจ่�ยชำ�ระต�มสัญญ�เช่�ที่จ่�ยชำ�ระแล้ว นอกจ�กนี้ มูลค่�
ต�มบัญชีของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�จะถูกวัดมูลค่�ใหม่ เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลง หรือประเมินสัญญ�เช่�ใหม่ ส่วนสัญญ�เช่�ระยะสั้น และสัญญ�เช่�
ซึ่งสินทรัพย์อ้�งอิงมีมูลค่�ตำ่� จำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�ที่มีอ�ยุสัญญ�เช่� 12 เดือน หรือน้อยกว่�นับตั้งแต่วันที่สัญญ�เช่�เริ่มมีผล หรือ
สัญญ�เช่�ซึ่งสินทรัพย์อ้�งอิงมีมูลค่�ตำ่� จะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยต�มวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน เป็นจำ�นวน 17.38 ล้�นบ�ท 10.82 ล้�นบ�ท และ  
5.19 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ได้แก่หนี้สินจ�กสัญญ�เช่�ก�รเงิน (รถยนต์ และ เครื่องถ่�ยเอกส�ร) ได้มีก�รจัดประเภทหนี้สินต�มสัญญ�เช่�บ�งส่วน
เป็นหนี้สินต�มสัญญ�เช่� - ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีจำ�นวน 7.21 ล้�นบ�ท 6.61 ล้�นบ�ท และ 6.13 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ 

7.	เงินกู้ยืมระยะยาว

8.	หุ้นกู้

9.	หนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน

10.	หนี้สินตามสัญญาเช่า
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ทุนจดทะเบียน               (มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)

ทุนที่ออก และเรียกชำ�ระแล้ว (มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท)

หุ้นทุนซื้อคืน

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นทุนซื้อคืน

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

 ในบริษัทย่อย

กำาไรสะสม

     จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย

     จัดสรรแล้ว - สำ�รองหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

     ยังไม่จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื่นของส่วนทุน-กำ�ไร (ข�ดทุน)

 วัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย

     รวมส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.37)

-

(3.59)

9.55

(3.59)

ร�ยก�ร เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

2562
ล้�นบ�ท

2563
ล้�นบ�ท

2564
ล้�นบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักง�น หลังก�รเลิกจ้�งเพื่อจ่�ยให้แก่พนักง�นเป็นไปต�มกฎหม�ยแรงง�นไทย มูลค่�ปัจจุบัน
ของหนี้สินผลประโยชน์พนักง�น ได้ถูกรับรู้ร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ต�มสมมติฐ�น
ท�งสถิติที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รคำ�นวณ ซึ่งเป็นไปต�มอัตร�คิดลด อัตร�ก�รต�ย อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น อัตร�ก�รปรับเงินเดือน 
และตัวแปรอื่น เป็นต้น

ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นภ�ยหลังก�รเลิกจ้�ง เป็นจำ�นวน 363.17 
ล้�นบ�ท 403.15 ล้�นบ�ท และ 438.40 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 13,159.10 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 224.46 ล้�นบ�ท หรือ 
คิดเป็นอัตร�ก�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 จ�ก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 ก�รเพิ่มขึ้นของส่วนนี้ม�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดยมีกำ�ไร 
สุทธิ 1,260.06 ล้�นบ�ท และระหว่�งปี 2562 มีก�รจ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 873.53 ล้�นบ�ท และปรับปรุงผลข�ดทุนจ�กก�ร 
ประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย จำ�นวน 37.28 ล้�นบ�ท

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�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�เนินง�นในปี 2563 ที่ลดลงจ�กปีก่อน 539.69 ล้�นบ�ท หรือ
ลดลงร้อยละ 42.97 ระหว่�งปีมีก�รจ่�ยปันผล 2,035.83 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นก�รจ่�ยปันผลระหว่�งก�ล ปรับปรุงผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�ร 
ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยจำ�นวน 18.77 ล้�นบ�ท และรวมถึงมีก�รข�ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตร�ส�รแห่งทุน - แอล เอชทั้งจำ�นวน 
มีผลข�ดทุน 1.58 ล้�นบ�ท 

ประกอบด้วย เงินมัดจำ�ค่�เช่� และบริก�ร เงินคำ้�ประกันคว�มเสียห�ย และเงินมัดจำ�อื่น ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นจำ�นวน 70.09 ล้�นบ�ท 82.06 ล้�นบ�ท และ 90.32 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

11.	ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

12.	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

•	ส่วนของผู้ถือหุ้น		

1,475.70

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

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

1475.70

1475.70

(142.11)

441.81

39.06

(1.05)

148.00

142.11

9,293.48

-

11,396.99

0.21

11,397.20
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•	งบกระแสเงินสด

•	สภาพคล่อง	และความเพียงพอของเงินทุน

1.	แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.09 : 1 เท่� และอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
0.91 : 1 เท่� เพิ่มสูงขึ้นจ�กสิ้นปี 2563 ที่อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.00 : 1 เท่� และอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 0.82 : 1 เท่� แต่ยังคงอยู่ภ�ยใต้นโยบ�ยของบริษัท ซึ่งเป็นก�รสร้�งเงินทุนที่มั่นคง และอยู่ในระดับคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมต่อ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ

2.	รายจ่ายลงทุน	วัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน

ป ี2564 บรษิทัฯ ลงทุนเพิม่เตมิในอสงัห�รมิทรพัยเ์พือ่ก�รลงทนุเพิม่ขึน้จำ�นวน 40.78 ล�้นบ�ท จ�กสิน้ป ี2563 เพือ่ขย�ยธรุกจิใหเ้ช�่อสงัห�รมิทรพัย์
ในรูปแบบของอ�ค�รชุดให้เช่�เพื่อก�รอยู่อ�ศัยโดยใช้แหล่งเงินทุนระยะย�วของบริษัท

3.	ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับสูง โดย ณ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 
ที่ 2.31 เท่� ใกล้เคียงปี 2563 ซึ่งมี 2.34 เท่� จะเห็นได้ว่�บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีสภ�พคล่องเพียงพอที่จะใช้ชำ�ระหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นได้

4.	ความสามารถในการชำาระหนี้	และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม

บริษัทฯยังคงมีกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�นท่ีดีอย่�งสมำ่�เสมอและปฏิบัติต�มเงื่อนไขเงินกู้ยืมของธน�ค�รและตร�ส�รหนี้ที่ออกโดยบริษัท 
อย่�งครบถ้วน รวมไปถึงรักษ�อัตร�ส่วนหน้ีสินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับตำ่�กว่�เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง  
เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้กับสถ�นบันก�รเงินและผู้ลงทุนในตร�ส�รหนี้ของบริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีว่นของผูถ้อืหุ้นลดลงจ�กปกีอ่นจำ�นวน 424.71 ล�้นบ�ท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.59 จ�ก 11,821.91 
ล้�นบ�ท เป็น 11,397.20 ล้�นบ�ท ส�เหตุหลักเกิดจ�กผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2564 ที่ลดลงจ�กปีก่อน 414.01 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 57.79 
และระหว่�งปีมีก�รจ่�ยปันผล 727.07 ล้�นบ�ท

อตัร�ก�รจ�่ยเงนิปนัผลในป ี2562 ป ี2563 และป ี2564 เท�่กบัร้อยละ 69.46 รอ้ยละ 284.20 และรอ้ยละ 72.15 ต�มลำ�ดบั ซึง่อตัร�ก�รจ่�ยเงนิปนัผล
ของบริษัท ยังเป็นไปต�มนโยบ�ยคือไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ ทั้งนี้เพื่อสร้�งผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นอย่�งต่อเนื่อง และนำ�
ผลกำ�ไรที่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นส่วนที่เหลือไปใช้ในก�รขย�ยก�รลงทุนเพื่อสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนในอน�คต

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น 113.58 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.29 
เนื่องจ�กมีก�รออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในก�รพัฒน�โครงก�รม�กกว่�ปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินสด และร�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�รองไว้รองรับภ�วะวิกฤติ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรวมสุทธิลดลงจำ�นวน 581.75 ล้�นบ�ท จ�ก 916.70 ล้�นบ�ท เป็น  
334.95 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 63.46 จ�กนโยบ�ยผ่อนคล�ยก�รสำ�รองสภ�พคล่องเพื่อรองรับภ�วะวิกฤติจ�กก�รระบ�ดของโควิด-19  
แต่ถึงอย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ยังคงมีอัตร�ส่วนทุนหมุนเวียนอยู่ในระดับสูง โดย ณ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน 
ต่อหนี้สินหมุนเวียนที่ 2.31 เท่� ต่อ 1.00 เท่� จะเห็นได้ว่�บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่มีสภ�พคล่องเพียงพอที่จะใช้ชำ�ระดอกเบี้ย และเงินกู้ยืมระยะสั้นได้ 
ถึงแม้ว่�อัตร�คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยจะตำ่�กว่�ช่วงเวล�เดียวกันของปีก่อนหน้�ก็ต�ม
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•	อัตราส่วนทางการเงิน	

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตร�ส่วนทุนหมุนเวียน 

อัตร�ส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 

ระยะเวล�เก็บหนี้ 

อัตร�หมุนเวียนสินค้� 

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ 

อัตราส่วนความสามารถทำากำาไร 

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

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตร�ส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยดอกเบ้ีย 

กำ�ไรต่อหุ้น

มูลค่�ท�งบัญชี

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน 

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

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

2.31

0.16

9.24

1,042.35

79.65

28.62

35.79

29.94

9.73

48.09

5.74

23.44

43.42

28.92

5.43

34.84

2.60

3.04

28.05

0.62

14.37

1.28

11.46

0.67

4.94

1.00

0.82

10.59

0.49

8.13

1.09

0.91

3.03

0.21

7.84

ลำ�ดับ อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



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

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 2565    

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ล้�นบ�ท

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

23,776.63

9,027.77

8,838.04

537.14

3,140.45

6,587.89

3,093.24

11,796.83

1,475.70

11,821.91

7,104.67

3,316.47

12,379.43

1,475.70

11,397.20

6,001.26

7,457.74

4,283.93

1,717.33

716.35

4,044.14

5,598.05

3,096.07

948.07

302.34

  8.13 

  0.49 

  9.61 

  5.74 

  3.04 

  1.40 

   7.84 

 0.21 

 5.40 

 2.60 

 1.28 

 0.15 **

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 เงินกู้ยืมระยะย�ว

 หนี้สินรวม

 หุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย

 ร�ยได้รวม

 ต้นทุนข�ย

 กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ย

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน 

   * 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)

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

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

 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 

  สินทรัพย์สิทธิก�รใช้ - สิทธิก�รเช่� 

  สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  

  ค่�คว�มนิยม 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

% % %ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

 0.29 

 0.09 

 2.76 

 8.21 

 1.22 

 0.83 

 -   

 0.14 

 0.05 

 0.65 

 0.81 

15.05 

100.00 

  

 0.26 

 -   

 4.25 

13.12 

 1.23 

 0.82 

 0.09 

 0.14 

 0.04 

 0.79 

 0.66 

21.40 

 0.23 

 -   

 2.26 

13.21 

 1.18 

 0.79 

 0.06 

 0.14 

 0.03 

 0.82 

 0.75 

19.45

100.00 100.00 

501,301.89

326,164.56

69,000.00

9,614,331.89

9,429,682.92

19,940,481.27

916,701.36

357,036.68

124,750.00

8,074,947.64

9,090,758.66

18,564,194.34

334,954.21

748,451.59

202,125.00

9,027,772.43

8,838,037.98

19,151,341.20

 

2.14 

 1.39 

 0.29 

 40.96 

 40.17 

84.95

 

 3.88 

 1.51 

 0.53 

 34.19 

 38.49 

 78.60 

 

1.41 

 3.15 

 0.85 

 37.97 

 37.17 

 80.55 

68,320.47

21,680.80

648,735.61

1,928,086.45

285,957.87

194,162.89

 -   

32,763.27

11,509.51

152,385.85

189,263.68

3,532,866.40

23,473,347.66

60,513.27

 -   

1,004,435.49

3,099,674.94

291,267.64

194,162.89

21,266.58

32,763.27

8,916.52

185,780.99

155,764.08

5,054,545.67

55,768.13

 -   

537,144.08

3,140,450.57

280,176.43

186,691.94

13,587.58

32,763.27

7,612.47

193,949.39

177,141.69

4,625,285.53

23,618,740.02 23,776,626.73   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 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น % % %ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

  

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 

  
 

20.33 
 4.92

  
9.55

  0.02    

34.82 

  
1.10 

  0.05 
  3.92 
  9.18 
  1.71 
  0.35  

16.30 

  
 1.05 
 0.02 
 5.81 
 8.14 
 1.84 
 0.38   

17.25 

6.25
1.87
0.17

(0.60)

-
0.63 
0.60 

41.15

-   

 6.21 
 1.86 
 0.16 

 (0.60)

 -   
 0.62 
 0.60 

 39.09 

-   

  49.95  52.07 

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

4,832,987.46
1,169,667.96

2,271,679.93
4,287.48

8,278,622.84

260,860.95
10,815.18

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

3,850,133.32

250,421.94
5,187.60

1,380,244.91
1,936,228.88
438,399.65
90,321.83

4,100,804.81

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

  -   

1,475,698.77
441,807.17
39,061.75

(142,107.79)

(1,052.99)
148,000.00
142,107.79

9,293,476.99

  -   

11,796,830.26 12,379,427.65

   รวมส่วนของบริษัทใหญ่
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

        รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

11,396,991.68
207.40

11,397,199.09

23,776,626.73

  55.96 
  0.10 

  56.06 

  100.00 

  50.05 
  -  

50.05 

  100.00 

   47.93   
-

  47.93  

  100.00 
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รายได้อ่ืน 
 ร�ยได้อื่น  

   รวมรายได้อื่น
   กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย 
 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

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

   รวมรายได้จากการขายและบริการ

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

   รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

       กำาไรขั้นต้น

การปันส่วนกำาไร 
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 

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

ร�ยละเอียด % % %ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

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 

  
72.61  

4.89 
22.50 

100.00 

58.18 
  1.77
10.10

70.06 
29.94

55.59 
 3.13  
12.37 

71.08 
28.92

 
 9.73 
  0.02 

 
 5.43 

  - 

  1.29 

  1.29 
31.23

  0.50  

0.50 
29.42

 
 5.05 

  11.07 
  0.89 
  0.08 
  1.32 

 
 0.11 

 
  4.79 
 12.76 
 1.28 
 0.19 
 3.40 

 
 0.09 

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

4,044,136.21
272,556.54

1,253,277.92

5,569,970.67

4,283,931.80
130,615.48
743,606.77

5,158,154.05
2,204,676.35

3,096,069.57
174,381.42
688,900.62

3,959,351.61
1,610,619.07

716,345.35
1,410.35

302,337.11
24.02

9,718,205.74
148,000.00
142,107.79

2,035,831.86

9,293,476.99
148,000.00
142,107.79
727,065.86

94,907.58

94,907.58
2,299,583.93

28,075.02

28,075.02
1,638,694.09

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

97,542.30

7,807.20

266,663.05
710,730.48
71,298.77
10,786.04

189,308.00

4,745.14

   รวมค่าใช้จ่าย
 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 

ภ�ษีเงินได้

 กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง

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

 กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

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

22.51 
 6.91 

1.49

5.43

-

5.43

1,364,426.72
935,157.21

217,401.51

717,755.70

17,191.50

734,947.20

1,253,531.48
385,162.61

82,801.48

302,361.13

-

302,361.13
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับงวดก่อนภาษี

 ร�ยก�รปรับปรุงกระทบกำ�ไรสุทธิ 

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

 ต้นทุนท�งก�รเงิน 

 ประม�ณก�รผลประโยชน์พนักง�น 

 ประม�ณก�รเงินช่วยเหลือพนักง�นกรณีฉุกเฉิน 

 ค่�เสื่อมร�ค�สินทรัพย์ดำ�เนินง�นและสินทรัพย์ลงทุน

   และค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  เงินปันผลรับ 

 โอนกลับค่�เผื่อก�รปรับลดมูลค่�สินค้� 

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

  ข�ดทุน (กำ�ไร) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวีธีส่วนได้เสีย 

  ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

  ร�ยได้อื่น 

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินดำาเนินงาน 

สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น 

 ลูกหนี้กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ 

 ที่ดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระผูกพัน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

1,580,678.67

4,316.49

81,184.61

 -   

83,828.33

(2,000.00)

(1,495.93)

2,013.76

6,340.87

(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

97,542.30

70,012.13

2,500.00

93,126.41

 -   

 -   

(7,292.03)

7,807.20

 -   

(8,704.09)

1,190,149.13

385,162.61

189,308.00

53,991.41

 -   

107,162.92

 -   

 -   

(4,230.95)

4,745.14

 -   

 -   

736,139.12

(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

(390,704.99)

(8,826.75)

137,592.89

(300,034.22)

 -   

(4,118.46)

(1,157.58)

(567,249.09)

หน้ีสินจากการดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้หมุนเวียนอื่น 

 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 

 หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน 

   จ่�ยดอกเบี้ย 

   รับคืนภ�ษีเงินได้ 

   จ่�ยภ�ษีเงินได้ 

 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน 

(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)

(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

(101,176.63)

(10,439.01)

12,553.21

(18,742.77)

(117,805.21)

51,084.82

(355,801.59)

695.61

(196,438.73)

(500,459.88)
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งบกระแสเงินสดรวม	(ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินลงทุนในตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตั๋วแลกเงิน 

 เงินสดรับจ�กตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตั๋วแลกเงินครบกำ�หนด 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนอื่น 

 รับเงินจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

 รับเงินปันผล 

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

   เพื่อก�รลงทุน 

 เงินฝ�กติดภ�ระคำ้�ประกัน 

 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน 

 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

(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)

  -   

  -   

(55,750.00)

  -   

  -   

17,705.90

  -   

(33,756.64)

11,786.25

(60,014.49)

  -   

  -   

(77,375.00)

 -   

 -   

 -   

 -   

732.29

377.75

(76,264.97)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  รับ (คืน) เงินเบิกเกินบัญชี 

  รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

  คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

  ดอกเบ้ียจ่�ยล่วงหน้� เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

  รับเงินกู้ยืมระยะย�ว 

  คืนเงินกู้ยืมระยะย�ว 

  รับเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

  คืนเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

  จ่�ยค่�ธรรมเนียมในก�รออกหุ้นกู้ 

  ดอกเบ้ียจ่�ยล่วงหน้�-หุ้นกู้ 

  จ่�ยชำ�ระหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 

  รับ (จ่�ย) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  ซ้ือคืนหุ้นส�มัญ 

  จ่�ยเงินปันผล 

 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 

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

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

(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

412.71

6,966,450.00

(6,729,066.85)

(13,791.25)

705,600.00

(153,051.65)

1,948,000.00

(1,980,000.00)

(12,565.41)

(2,856.25)

(7,294.81)

 -   

 -   

(726,858.77)

(5,022.29)

(581,747.15)

916,701.36

334,954.21
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 เงินกู้ยืมระยะส้ัน
 เงินกู้ยืมระยะย�ว
 หน้ีสินรวม
 หุ้นท่ีออกและเรียกชำ�ระแล้ว
 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน
 ร�ยได้จ�กก�รข�ย
 ร�ยได้รวม
 ต้นทุนข�ย
 กำ�ไรข้ันต้นจ�กก�รข�ย
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ

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

6,797.94
3,302.47

11,540.99
1,475.70

10,155.02

4,858.51
5,187.03
3,526.80
1,331.71
511.20

2,979.07
3,336.57
2,281.24
697.83
121.90

อัตราส่วนทางการเงิน
   * มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)
   * กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐ�น (บ�ท/หุ้น)
 อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม (%)
 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%)
 เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท/หุ้น)

  8.44 
  0.71 

  13.35 
  8.48 
  4.96 
  0.60 

  7.40 
  0.35 
  9.86 
  4.44 
  2.32 
  1.40 

 6.98 
 0.08 
 3.65 
 1.17 
 0.56 
 0.15 

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

สินทรัพย์
 สินทรัพย์รวม
 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง
 สินค้�คงเหลือ
 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รรอก�รพัฒน�
 อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุน

 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : ล้�นบ�ท

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

21,696.01
7,285.42
8,556.02
502.74

3,191.42

อัตราส่วนทางการเงิน

* คิดจ�กจำ�นวนหุ้นถัวเฉล่ีย    

** รอผลก�รอนุมัติจ�กท่ีประชุมใหญ่ส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2565

**
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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 

  สิทธิก�รเช่� 

  สินทรัพย์สิทธิก�รใช้  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

% % %ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

 

1.70

0.88

3.30

35.56

41.35  

82.78 

 

  2.72 

 0.10 

 2.79 

 9.03 

 0.73 

 0.88 

 -   

 0.04 

 0.50 

 0.42 

17.22

100.00 

  3.49 

  0.66 

  1.40

30.14

39.89  

75.58

  0.92 

 1.49 

 1.53 

33.58  

39.44  

76.95

 2.85 

 -   

 4.25  

14.24 

 0.77 

 0.88 

 0.37 

 0.03 

 0.63 

 0.39 

24.42

2.92 

 -   

 2.32  

14.71 

 0.77 

 0.86 

 0.33 

 0.03 

 0.66 

 0.46 

23.05

100.00 100.00 

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

194,162.89

 -   

8,691.84

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

198,641.82

323,187.70

331,675.00

7,285,419.76

8,556,018.49

16,694,942.77

632,595.42

 -   

941,335.40

3,154,553.66

171,509.97

194,162.89

82,704.70

6,800.74

140,114.29

87,323.14

5,411,100.21

632,595.42

 -   

502,738.99

3,191,417.26

166,903.29

186,691.94

71,128.62

5,926.65

144,233.06

99,432.96

5,001,068.19 

22,159,435.16 21,696,010.96   รวมสินทรัพย์



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

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 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

  

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 

  

 

19.19 

 4.19 

 1.85 

 

10.29 

 -  

35.53 

 

 1.18

0.32

4.18

9.78

0.60

0.32

16.37

51.44

 

  1.15 

 0.29 

 6.30     

8.92 

 0.65 

 0.35  

17.67

53.19

6.66

1.99

0.18

(0.64)

0.67

0.64

39.06

-

48.56

100.00

  6.80 

 2.04 

 0.18 

 (0.65)

 0.68 

 0.65 

 37.11 

-

46.81

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

4,164,339.21

909,758.82

402,000.00

2,231,598.33

-

7,707,696.35

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

250,421.94

62,962.07

1,366,244.91

1,936,228.88

141,721.35

75,711.90

3,833,291.05

11,540,987.40

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

1,475,698.77

441,807.17

39,061.75

(142,107.79)

148,000.00

142,107.79

8,050,455.87

-

10,155,023.55

21,696,010.96
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บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และ	กำาไรสะสมเบ็ดเสร็จ	(งบเฉพาะบริษัท)

   รวมค่าใช้จ่าย

 กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 

ภ�ษีเงินได้

 กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง

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

 กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

รายได้ 

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 

 ร�ยได้ค่�เช่�และบริก�ร 

      รวมรายได้จากการขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการ 

 ต้นทุนข�ย 

 ต้นทุนค่�เช่�และบริก�ร 

      รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

          กำาไรขั้นต้น 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 

 ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 

 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 

 ต้นทุนท�งก�รเงิน

การปันส่วนกำาไร 

 ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุม 

 กำ�ไรสะสม 

 สำ�รองต�มกฎหม�ย 

 สำ�รองหุ้นซ้ือคืน 

 เงินปันผลจ่�ย

รายได้อ่ืน

 ร�ยได้อ่ืน 

      รวมรายได้ 

      กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 

ร�ยละเอียด % %ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

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

 91.68 

 8.32 

100.00

  

69.38 

  2.78 

  72.16 

  27.84 

  

 70.21 

 5.20 

  75.41 

 24.59  

  6.08 

  7.64 

  0.77 

  0.12 

  2.13 

 6.07 

 9.01 

 1.35 

 0.33 

 6.01 

  10.06 

  -   

 3.75   

-   

16.74

13.15 

3.09 

  10.06 

  0.17 

  10.23 

 22.77 

 4.51  

 0.76  

   3.75  

 -

 3.75 

  

2.04 

  2.04 

  29.89 

  

2.69 

  2.69

  27.28

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

2,979,072.79

270,227.21

3,249,300.00

3,526,801.57

141,083.73

3,667,885.30

1,415,330.85

2,281,242.17

168,924.11

2,450,166.28

799,133.73

309,083.07

388,352.93

39,121.28

6,210.00

108,069.91

197,174.94

292,735.12

43,999.29

10,751.04

195,252.24

511,195.79

  -   

8,655,619.25

148,000.00

142,107.79

2,035,831.86

121,902.48 

  -   

8,050,455.87

148,000.00

142,107.79

727,065.86

850,837.19

668,302.76

157,106.97

511,195.79

8,660.91

519,856.70

739,912.63

146,492.79

24,590.31

121,902.48

 -   

121,902.48

103,809.10

103,809.10

1,519,139.95

87,271.70

87,271.70

886,405.42

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)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับงวดก่อนภาษี 

 ร�ยก�รปรับปรุงกระทบกำ�ไรสุทธิ 

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

  ต้นทุนท�งก�รเงิน 

  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 

  ข�ดทุน (กำ�ไร) จ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

      กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในทรัพย์สินดำาเนินงาน

สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  

 ลูกหน้ีก�รค้�และลูกหน้ีอ่ืน 

 ลูกหน้ีกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

 สินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ 

 ท่ีดินและต้นทุนโครงก�รระหว่�งก่อสร้�ง 

 เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีภ�ระผูกพัน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

      สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

หน้ีสินจากการดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้�หน้ีก�รค้�และเจ้�หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

 เจ้�หน้ีกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ร�ยได้รับล่วงหน้�ค่�เช่� 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น 

 หน้ีสินจากการดำาเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน 

           จ่�ยดอกเบ้ีย 

           จ่�ยภ�ษีเงินได้ 

 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

1,305,242.91

31,424.52

26,387.31

77,136.70

(5,224.00)

 -   

1,654.34

 -   

(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

108,069.91

24,793.33

89,748.70

 -   

 -   

(7,339.10)

(8,704.09)

 -   

874,871.50

146,492.79

195,252.24

14,214.91

103,997.89

(53,994.06)

 -   

(4,230.95)

 -   

 -   

401,732.82

41,239.83

702.41

(989,279.60)

1,018,632.08

(6,547.63)

13,019.78

77,766.87

(166,248.24)

(15,262.60)

167,756.93

1,920.95

(1,363.94)

2,616.98

(10,579.93)

(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)

(128,195.52)

11,255.16

(10,439.01)

9,829.43

(4,826.97)

(122,376.92)

268,775.97

(346,485.39)

(115,490.14)

(193,199.55)



123

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนอ่ืน 

 รับเงินจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 

 รับเงินปันผล 

 สิทธิก�รเช่� 

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

 กระแสเงินสดจากกิจการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  รับ (คืน) เงินเบิกเกินบัญชี 

  รับ (คืน) เงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกัน 

  รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

  คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจ�กสถ�บันก�รเงิน 

  ดอกเบ้ียจ่�ยล่วงหน้� เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

  รับเงินกู้ยืมระยะย�ว 

  รับเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

  คืนเงินจ�กก�รจำ�หน่�ยหุ้นกู้ 

  จ่�ยค่�ธรรมเนียมในก�รออกหุ้นกู้ 

  ดอกเบ้ียจ่�ยล่วงหน้�-หุ้นกู้ 

  จ่�ยชำ�ระหน้ีสินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 

  ซ้ือคืนหุ้นทุน 

  จ่�ยเงินปันผล 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 

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

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 ร�ยละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย : พันบ�ท

(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

(21,925.00)

 -   

 -   

 -   

53,994.06

 -   

3,202.93

35,271.99

(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

412.71

31,000.00

6,186,000.00

(6,334,371.00)

(13,791.25)

496,600.00

1,948,000.00

(1,980,000.00)

(12,565.41)

(2,856.25)

(9,016.21)

 -   

(726,852.83)

(417,440.25)

(575,367.81)

774,009.62

198,641.82
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รายการกู้ยืม	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

สถาบันการเงินที่ติดต่อ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	

1

2

3

1

รวม

รวม

 (หน่วย : ล้�นบ�ท)

 เงินกู้ยืม สถ�บันก�รเงิน 

 ต๋ัวแลกเงิน 

 หุ้นกู้ 

เงินสดและเงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงิน 

1,422.53

993.91

4,104.23

334.95

6,520.67

334.95

100.00 3.08%

 21.82 

 15.24 

 62.94 

3.01%

2.82%

3.35%

 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 

การกู้ยืมเงินของบริษัท
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทย่อย

บริษัท : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
  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 จำากัด
  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 แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด
  (ชื่อเดิม คือ 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

บริษัท : บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

  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

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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บริษัทย่อย	(ต่อ)
บริษัท : บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด
  (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 จำากัด 
  (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 รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด
  (บริษัทย่อยของบริษัท แอล พี พี พร็อพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด)
  ประกอบธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัยครบวงจร
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บ�ท (บริษัท แอล พี พี 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 :  --

บริษัทร่วมทุน
บริษัท : บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำากัด
  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 จำากัด
  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

127



ผู้สอบบัญชี
บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
ที่ตั้งสำ�นักง�น : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร
ผู้สอบบัญชี : น�ยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 5128
  น�งส�วสมจินตน� พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 5599
โทรศัพท์ : (02) 259-5300
โทรส�ร : (02) 259-8956

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท : สำานักงานกฎหมายเสริมศักดิ์ 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

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
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 ่บรษิทั 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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ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

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 (ภายใน 1 ปี)
ดำ�เนินง�นต�มแผนธุรกิจที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย เป้�หม�ย และตัวชี้วัดหลักด้�นต่�งๆ ทั้งในมิติเงินตร� 
และมิติเชิงคุณค่� โดยเฉพ�ะสถ�นก�รณ์ในปี 2565 ยังคงเป็นปีท่ีธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์เผชิญกับผลกระทบท�งเศรษฐกิจจ�กก�รแพร่ระบ�ด 
ของโคโรน่�ไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงกำ�หนดให้เป็นปีแห่งก�รเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้�วข้�ม
คว�มเสี่ยงและข้อจำ�กัด และว�งพื้นฐ�นและโครงสร้�งท�งธุรกิจเพื่อก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด

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

ระยะกลาง (ภายใน 3 ปี)

ระยะยาว (มากกว่า 3 ปี)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	และบริษัทย่อย
คณะกรรมก�รบรษัิทตระหนกัและใหค้ว�มสำ�คญัในหลกัก�รกำ�กบัก�รดแูลกจิก�รทีด่ ีโดยเน้นคว�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

การกำากับดูแลกิจการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 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.	กรรมการอิสระ

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
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ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงห�คม 2556 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระของบริษัทที่เข้มกว่�
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�ระตอ่อีกฝ�่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

 7. ไมเ่ปน็กรรมก�รที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมก�รของบรษัิท ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูเ้กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ ่
  ของบริษัท

 8. ไมป่ระกอบกจิก�รทีมี่สภ�พอย�่งเดยีวกนัและเปน็ก�รแขง่ขนัทีม่นียักบักจิก�รของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในห�้งหุน้สว่น  
  หรือเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
  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 ทั้งน้ี ในคว�มผิดเก่ียวกับก�รกระทำ�อันไม่เป็นธรรมท่ีเกี่ยวกับก�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 บรษิทัยอ่ย 
  บรษิทัรว่ม บรษัิทยอ่ยลำ�ดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ โดยมกี�รตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้โดยไมถื่อว่� 
  กรรมก�รอิสระเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น
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 1. การสรรหากรรมการบริษัท
  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 
  ถกูเสนอชือ่ใหเ้ข�้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�หน�้ท่ีในก�รพจิ�รณ�สรรห�บคุคลท่ีเหม�ะสมเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 
  คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รบริษัทในตำ�แหน่งที่ว่�งลงได้ต�มข้อบังคับของบริษัท

 2. การสรรหาผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
  ก�รสรรห�และก�รแตง่ตัง้ผูบ้รหิ�ร เชน่  รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร ผูช้ว่ยกรรมก�รผูจ้ดัก�รของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษิทัร่วมทุน 
  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.	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เพ่ือแยกลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจให้ชัดเจน โดยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมีลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 1. บริษัท พรสันติ จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจ�กอ�ค�รชุดพักอ�ศัย

กลุ่มธุรกิจบริการ

 1. บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์แบบครบวงจร
 2. บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รบริห�รง�นก่อสร้�งโครงก�ร
 3. บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รง�นบริก�รด้�นต่�งๆ เป็นวิส�หกิจเพื่อสังคมที่ทำ�ธุรกิจให้บริก�รอย่�งมืออ�ชีพ และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแล 
  สตรีด้อยโอก�สในรูปแบบของก�รอบรมอ�ชีพ สร้�งง�น และดูแลคุณภ�พชีวิต
 4.  บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด 
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รวิจัยและพัฒน� รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�รท�งด้�นอสังห�ริมทรัพย์
 5. บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูซั่นส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
  ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัยแบบครบวงจร

ทั้งนี้ แนวท�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�รบริษัท อย่�งไรก็ดี บริษัทมีก�รปรับโครงสร้�ง โดยแยกธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ กับธุรกิจบริก�รออกจ�กกัน เพื่อให้มีคว�มชัดเจน 
ในก�รบริห�รจัดก�ร และเพื่อประโยชน์ในก�รขย�ยธุรกิจในอน�คต

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)

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



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 หรือ 
  ลูกค้�ทั่วไป
 2. ร�ยก�รสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้ก�รพิจ�รณ�โดยหลักเกณฑ์ท่ีเป็นเงื่อนไขก�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 หรอืบรกิ�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.	อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุน

3.	 นโยบายในการทำารายการที่ เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	พนักงานทั้งในบริษัท 
					และบริษัทย่อย		

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.	นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย	บริษัทในเครือ	และบริษัทร่วมทุน

ดังนั้น ในกรณีที่มีก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงหรือร�ยก�รระหว่�งกันท่ีไม่เป็นไปต�มก�รค้�ทั่วไป 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
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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 2564 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�รเงิน 
  ประจำ�ปี 2564
 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�่ยไปซึง่สินทรพัยข์องบริษัทและบรษัิทย่อย 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 2564 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.	นโยบายในการทำารายการการได้มา	หรือจำาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย		

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
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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�งยั่งยืน 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�รท่ีดีสำ�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

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงประสงค์ที่จะซื้อ 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 2564 บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมก�รบริษัท หรือผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทดำ�เนินก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด
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 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  

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 และบรษิทัในเครอื 
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)

หลักปฏิบัติที่	2	 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	
	 	 (Define	Objectives	that	Promote	Sustainable	Value	Creation)

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

หลักปฏิบัติที่	1	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่า 
	 	 ให้กิจการอย่างยั่งยืน	(Establish	Clear	Leadership	Role	and	Responsibilities	of	the	Board)

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



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	3		เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	(Strengthen	Board	Effectiveness)

 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  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 เปน็ตน้ 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 2564 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

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   การแต่งตั้งและวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

  3.2.1 หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
     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
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     ในปี 2564 ในก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่  
     25 มีน�คม 2564 มีกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระจำ�นวน 4 คน คือ

      1.  น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ
      2.  น�ยวีระศักดิ์ มห�วิศ�ล
      3.  น�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ
      4.  น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์

     ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของจำ�นวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีม�ประชุมและมีสิทธิ 
     ออกเสียงให้ทั้ง 4 คน กลับม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทอีกว�ระหนึ่ง

  3.2.2 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
     บริษัทมิได้กำ�หนดอ�ยุกรรมก�ร และ/หรือจำ�นวนว�ระสูงสุดที่จะดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งต่อเนื่องได้ โดยเชื่อว่�อ�ยุหรือระยะเวล� 
     ดำ�รงตำ�แหนง่มไิดเ้ปน็อปุสรรค ห�กเปรยีบเทียบกบัคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและประสบก�รณอ์นัทรงคณุค�่ทีแ่ตล่ะคนม ีและพรอ้มทีจ่ะ 
     นำ�ม�ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 

 3.3 จำานวนบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง

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

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 2564

2

2

-

3

2

1

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

 3.4 นโยบายการดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (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 คณะกรรมการชุดย่อย
  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
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 3.6 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

  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 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

  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 การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

  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

  ประธานกรรมการบริษัท:

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

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:
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 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

  หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)

  หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer : CSO)

 3.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  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 เพื่อมุ่งสู่ก�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�ที่อย่�งแท้จริง และเป็นต้นแบบในก�รขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำ�ไปสู่ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีโดยมี 
  ร�ยละเอียดดังนี้

น�ยอมรศักดิ์ นพรัมภ�

น�ยวุฒิพล สุริย�ภิวัฒน์

- 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
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แต่ในส่วนของก�รพัฒน�ผู้บริห�รซึ่งมีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัทนั้น ร�ยละเอียดจะปร�กฏอยู่ในหัวข้อนโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

น�ยทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

น�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล

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 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

- 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
 Director 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, 2021 จ�กสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

-  Director Certification Program (DCP 267/2018)
 จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)
- MIT SA+P Commercial Real Estate Analysis Investment
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 3.10  การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และคณะกรรมการชุดย่อย

   ประธ�นกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ 
   คณะกรรมก�รชดุย่อย โดยมวีตัถปุระสงค์ในก�รนำ�ผลก�รประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในก�รปรบัปรุงก�รปฏบิตัหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�รบรษัิท 
   ประธ�นเจ�้หน้�ทีบ่รหิ�ร และคณะกรรมก�รชดุยอ่ยในด�้นต�่งๆ โดยคณะกรรมก�รบรษิทัไดม้อบหม�ยใหค้ณะกรรมก�รสรรห� ค�่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 2564 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 2564 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 

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)

78.47
82.29
81.77
91.96
87.27
86.61

ดี
ดีม�ก
ดีม�ก
ดีม�ก
ดีม�ก
ดีม�ก

1
2
3
4
5
6

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท 

84.73 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

อนึ่ง ผลก�รประเมินผลปฏิบัติง�นคณะกรรมก�รบริษัทในปี 2564 ได้นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันว�คม 
2564 โดยสรุปดังนี้
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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)

90.05

89.24

90.45

92.36

91.36

89.48

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

4

5

6

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

ผลการประเมินไขว้ของกรรมการบริษัท

90.49 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

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

91.11

93.83

96.88

96.03

94.44

91.20

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

4

5

6

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท

93.92 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

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

ผลการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

76.89

76.14

78.41

82.95

81.06

80.45

77.65

69.70

83.52

78.03

ดี

ดี

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดี

พอใช้

ดีม�ก

ดี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

78.48 ดีภาพรวมเฉลี่ย
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3.10.3  ก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อย
     ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อย โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
     คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เป็นผู้ดำ�เนินก�รให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อยทั้งหมด 
     5 คณะ ดังนี้

โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร

ก�รประชุมของกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

100.00

95.31

100.00

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

1. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

 1) ผลก�รประเมนิคณะกรรมก�รตรวจสอบ รายบคุคล

98.44 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

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 รายคณะ

100.00 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

 2) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�ร รายคณะ

2.  การประเมินคณะกรรมการบริหาร

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�ร รายบุคคล

โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร

ก�รประชุมของกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

87.50

93.75

93.33

83.33

79.17

79.17

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดี

ดี

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

91.53

80.56

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย
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3.  การประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล รายบุคคล

โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร

ก�รประชุมของกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

95.00

97.50

96.00

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

 96.17 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

 2)  ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล รายคณะ

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

95.00

100.00

89.55

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

ลำ�ดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ

94.85 ดีมากภาพรวมเฉลี่ย

 2) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รายคณะ

4.  การประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1) ผลก�รประเมินคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง รายบุคคล

โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร

ก�รประชุมของกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

83.33

84.38

80.83

80.00

81.94

85.42

ดีม�ก

ดีม�ก

ดีม�ก

ดี

ดีม�ก

ดีม�ก

1

2

3

1

2

3

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

หัวข้อประเมิน

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ผลประเมิน (ร้อยละ)

ระดับ

ระดับ

82.85

82.45

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย
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5.  การประเมินคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 1) ผลก�รประเมินคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายบุคคล

 2) ผลก�รประเมินคณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รายคณะ

โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร

ก�รประชุมของกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร

โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

ก�รประชุมของคณะกรรมก�ร

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

90.79

83.33

90.00

95.39

89.21

84.87

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

88.04

89.82

ดีมาก

ดีมาก

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

หลักปฏิบัติที่	4	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลากร	
	 	 (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 แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัก�รสบืทอดตำ�แหนง่ในระดบัผูบ้รหิ�รระดบัสงูทุกตำ�แหนง่ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ตำ�แหนง่ผูน้ำ�องค์กร 
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�หน�้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

 4.2 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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 2564 ไม่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่จึงไม่มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่
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หลักปฏิบัติที่	5	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	
	 	 (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�มรบัผิดชอบ 
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�รดแูลคณุภ�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   (5) สังคมและสิ่งแวดล้อม
   (2) พนักง�น   (6) บริษัทคู่ค้�
   (3) ลูกค้�   (7) บ้�นข้�งเคียง
   (4) ผู้พักอ�ศัยในชุมชนที่บริษัทพัฒน�   (8) แรงง�น 

 2. เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจด้�นพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทตระหนักดีว่� บริษัทส�ม�รถมีส่วนสำ�คัญในก�รลดผลกระทบต่อ 
  สิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมอนุรักษ์พลังง�นด้วยวิธีต่�งๆ โดยมีก�รกำ�หนดแผนจัดก�รพลังง�นในระยะย�วเพื่อใช้ประโยชน์ ท้ังก�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�่ให้ผลติภณัฑ ์ 
  รวมถึงกระบวนก�รในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มบทบ�ทของแต่ละบุคคล

  เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นได้ฝึกปฏิบัติในก�รเพ่ิมพูนทักษะคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ โดยเฉพ�ะในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของ 
  แต่ละคน บริษัทได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักง�นทุกคน มีหน้�ท่ีในก�รบันทึกวิธีก�รแก้ไขขั้นตอนก�รทำ�ง�น เมื่อพบว่�ขั้นตอน 
  ทำ�ง�นของตนยังมีข้อที่ส�ม�รถแก้ไขยกระดับต่อไปได้ โดยเข้�บันทึกในระบบ Quality Built-in ซึ่งจะเก็บข้อมูลแยกต�มขั้นตอน 
  ก�รทำ�ง�นในแต่ละง�นของพนักง�นแต่ละคน ซึ่งตลอดปี 2564 มีจำ�นวนก�รบันทึกก�รแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนก�รทำ�ง�นของ 
  พนักง�น รวมทั้งสิ้น 14,920 เรื่อง หรือคิดเป็นอัตร�เฉลี่ย 11 เรื่องต่อคน

  ในด้�นก�รส่งเสริมนวัตกรรมและก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักง�นคิดค้นนวัตกรรม 
  ในก�รทำ�ง�น รวมถึงคิดพัฒน�กระบวนก�รโดยใช้เทคโนโลยีและ Application ท่ีมีอยู่ท่ัวไปม�ใช้เพ่ิมคว�มสะดวก คว�มรวดเร็ว  
  คุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น โดยพนักง�นจะบันทึกไว้ในระบบ Make it Simple แยกต�มเรื่องและต�มข้อมูลของพนักง�น 
  แต่ละคน สำ�หรับปี 2564 มีจำ�นวนก�รบันทึกนวัตกรรมและก�รพัฒน�ข้ันตอนกระบวนก�รทำ�ง�นของพนักง�น รวมท้ังสิ้น 7,331 เรื่อง  
  หรือคิดเป็นอัตร�เฉลี่ย 8 เรื่องต่อคน

  ในแต่ละสัปด�ห์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร (CEO) จะมีก�รสื่อส�รกระตุ้นชมเชย และเลือกเรื่องที่น่�สนใจที่มีก�รบันทึกไว้ในระบบ  
  Make it Simple ม�พูดคุยกับพนักง�นในปี 2564 ด้วยเช่นกัน
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1. ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทเค�รพต่อสิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้นต�มท่ีกำ�หนดไว้โดยกฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�ง 
 เท�่เทยีมกนั บรษิทัมกีลไกทีท่ำ�ให้ผูถื้อหุน้มคีว�มเชือ่มัน่ว�่ จะไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและผลตอบแทนทีเ่หม�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�รท่ีเป็นคว�มลบั และห�้มกรรมก�รและผูบ้รหิ�รทีร่บัทร�บขอ้มลูภ�ยใน ไม่ใหน้ำ�ขอ้มลูภ�ยในของบรษัิท 
 ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน รวมทัง้เพือ่ก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยเฉพ�ะในชว่ง 1 เดอืนกอ่นเผยแพรง่บก�รเงนิแกส่�ธ�รณชน

 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

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�เปรียบหรอืคำ�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. ลูกค้า

บรษิทัได้ใหค้ว�มสำ�คญัและรับผิดชอบตอ่ลกูค�้ทกุร�ยอย�่งสมำ�่เสมอ รวมถงึเชือ่มัน่ในคณุค�่ของก�รสร�้งคว�มพงึพอใจและคว�มมัน่ใจ 
อย�่งตอ่เนือ่งใหก้บัลกูค�้ โดยมุง่มัน่ในก�รพฒัน�ผลติภณัฑ ์รบัผดิชอบตอ่คณุภ�พและม�ตรฐ�นผลติภณัฑต์�มที่ไดโ้ฆษณ�หรอืสญัญ�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�งต่อเนื่อง 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. คู่ค้า  
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4. คู่แข่ง

5. เจ้าหนี้

6. พนักงาน 

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�กน้ัน บริษัทยังได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเพื่อให้พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวท�งปฏิบัติไว้ในจรรย�บรรณท�ง
ธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� รวมทั้งในปี 2564 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�รปรบัเงนิเดอืนแก่พนักง�น 
โดยพิจ�รณ�จ�กข้อมูลเงินเฟ้อ (Inflation) และผลผลิตมวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ์

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�นใหเ้ปน็ไป 
ในทิศท�งเดียวกัน เสริมสร้�งวัฒนธรรมและบรรย�ก�ศที่ดีในก�รทำ�ง�น ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิต สุขภ�พ 
และทรัพย์สินของพนักง�น
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7. สังคมและสิ่งแวดล้อม

คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีบ่รษิทัใหค้ว�มสำ�คญักับทัง้ในกระบวนก�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
- ก�รพัฒน�ชุมชนหรือหน่วยง�นร�ชก�รบริเวณรอบโครงก�ร
- สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิอ�ส�เพื่อสังคมหล�ยมูลนิธิ
- พัฒน�สิ่งแวดล้อมของสถ�นที่ร�ชก�ร โรงเรียน และวัดที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับโครงก�ร
- ก�รดูแลและส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของคนง�นก่อสร้�งในโครงก�รของบริษัทที่อยู่ในระหว่�งก�รก่อสร้�ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมก�ร 
 คัดแยกขยะในหน่วยง�นก่อสร้�ง ก�รตรวจสุขภ�พคนง�นก่อสร้�ง ก�รจัดก�รขยะในบริเวณก่อสร้�ง  
- ก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้ไฟฟ้�ในโครงก�รต่�งๆ ที่บริษัทย่อยรับบริห�รนิติบุคคลอ�ค�รชุด เช่น ก�รรณรงค์ก�รลดปริม�ณก�รใช้ 
 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

(ท้ังน้ี ร�ยละเอียดท้ังหมดปร�กฏอยู่ในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2564 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)

หลักปฏิบัติที่	6	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม	
	 	 (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�รคอรร์ปัชนั 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 2564 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

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

ในช่วงรอบปีที่ผ่�นม� และในปี 2564 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 บรษิทัไมมี่กรณี
ที่กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รล�ออก อันเนื่องม�จ�กประเด็นเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท นอกจ�กน้ี บริษัทไม่มีกรณีที่มีก�ร 
กระทำ�ทีเ่ป็นก�รฝ�่ฝนืกฎหม�ยด�้นแรงง�น ก�รจ�้งง�น กฎหม�ยว�่ดว้ยก�รแขง่ขนัท�งก�รค้� หรอืถูกดำ�เนนิก�รใดๆ อนัเนือ่งม�จ�ก 
ก�รที่บริษัทไม่ได้ประก�ศข้อมูลที่เป็นเหตุก�รณ์สำ�คัญภ�ยในระยะเวล�ที่หน่วยง�นของร�ชก�รกำ�หนด
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  6.2 ก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร

บรษิทัได้กำ�หนดใหก้รรมก�รและผู้บริห�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 2564 ได้มีก�รร�ยง�นก�รถือหุ้นของกรรมก�รบริษัทซึ่งนับรวมถึงก�รถือหุ้นของคู่สมรสและผู้บริห�รเป็นจำ�นวน 
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

 1. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  11  กุมภ�พันธ์ 2564
 2. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  6  พฤษภ�คม  2564
 3. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 4/2564    เมื่อวันที่  5  สิงห�คม  2564
 4. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2564    เมื่อวันที่  4  พฤศจิก�ยน 2564
 5. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 7/2564    เมื่อวันที่  9  ธันว�คม  2564

ทั้งนี้ ก�รถือหุ้นของกรรมก�รบริษัทซึ่งนับรวมถึงก�รถือหุ้นของคู่สมรส และผู้บริห�ร 4 ร�ยแรก ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 2.69 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

1,640,800
-

559,100
20,000

-
2,700,000

14,669,499
18,000,000

50,000
-
-

250,000
-
-
-

15,000
-

109,200
-
-

-
-
-

(2,359,200)
-
-
-
-

(1,300,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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. 2564) 

จำ�นวนหุ้น
(31 ธ.ค. 2564)

เพิ่ม (ลด)
ระหว่�งปี

รวม 43,270,599 39,460,599 -
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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
ของบุคคลที่มีคว�มเก่ียวข้อง 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. ด้านการรายงาน 
  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.  วิธีการรายงาน
  จัดทำ�ร�ยง�นและส่งให้เลข�นุก�รบริษัท รวมถึงในกรณีท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดทำ�ร�ยง�นส่งให้เลข�นุก�รบริษัท 
  ทุกครั้งภ�ยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ร�ยง�นไป

 3. การรายงานคณะกรรมการบริษัท
  เลข�นุก�รบริษัทจะต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทประจำ� 
  ทุกไตรม�สโดยในปี 2564 ได้มีก�รร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�รและผู้บริห�ร จำ�นวน 3 ครั้ง ดังนี้
  1. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  6  พฤษภ�คม  2564
  2. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  5  สิงห�คม  2564
  3. ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2564    เมื่อวันที่  4  พฤศจิก�ยน  2564

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�นใหฝ้�่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�้ใจเกีย่วกับ 
    กฎหม�ย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรย�บรรณท�งธุรกิจ

  6.7 สำ�นักส่งเสริมจริยธรรม (Compliance Unit)

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



 4) ประเมินและระบุถึงคว�มเส่ียงที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  รวมถงึก�รประเมินคว�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

หลักปฏิบัติที่	7	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล	
	 	 (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�รของบรษัิท 
  ทีต่รงกบัคว�มเปน็จรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สมำ�่เสมอ ทนัเวล�อย�่งทัว่ถงึและเท�่เทยีมกนั โดยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูข�่วส�รต�่งๆ เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ 
  นกัลงทนุ นกัวเิคร�ะห ์และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ไดร้บัทร�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

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคร�ะห์ที่ต้องก�รข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทส�ม�รถติดต่อกับเจ้�หน้�ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ของบรษิทัไดโ้ดยตรง ซึง่เปน็ก�รสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัดรีะหว�่งกนั และบรษิทัเชือ่ว�่ในปจัจบุนัผูถ้อืหุน้ร�ยยอ่ยและนักลงทนุทัว่ไป 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�นอื่นๆ ของรัฐอย่�งเคร่งครัด และติดต�มแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่�ง 
 สมำ่�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่�กฎหม�ย กฎเกณฑ์มีคว�มทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งตรงไปตรงม�

 อนึ่ง ในปี 2564 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 50 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) - ไม่มี - 
      - 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 78 ข่�ว
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 2. ลูกค้า
  บริษัทมีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับอ�ค�รชุดพักอ�ศัยและบ้�นพักอ�ศัยในโครงก�รต่�งๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่�นเว็บไซต์ 
  ของบริษัท คือ www.lpn.co.th

  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

 3. พนักงาน
  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. ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นได้เสยีในก�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 2564 บริษัทไม่มีกรณีของก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยแรงง�น 
  ก�รจ้�งง�น ก�รแข่งขันท�งก�รค้� รวมตลอดถึงบริษัทไม่มีกรณีของก�รถูกดำ�เนินก�รใดๆ จ�กหน่วยร�ชก�ร หรือหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแล 
  กฎหม�ย กฎและระเบยีบต�่งๆ อนัเนือ่งม�จ�กก�รทีบ่รษัิทไมไ่ดป้ระก�ศข้อมลูท่ีเปน็เหตกุ�รณส์ำ�คัญภ�ยในระยะเวล�ท่ีหนว่ยร�ชก�รตอ้งก�ร 
  ให้บริษัทต้องดำ�เนินก�ร
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  อนึ่ง บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2564 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

หลักปฏิบัติที่	8	 สนับสนุนการมีส่วนร่วม	และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	
	 	 (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 ี2564 บรษิทัไดก้ำ�หนดใหม้กี�รประชมุผูถ้อืหุน้เปน็จำ�นวน 1 ครัง้ คอื ก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2564 เม่ือวนัที ่25 มนี�คม 
  2564 สถ�นที่ประชุมคือ ห้องประชุมชั้น 11 เลขท่ี 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 และใน 
  ปี 2564 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�รประชมุผู้ถือหุน้ทกุครัง้ 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 เปน็ก�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�รที่อ�จเกิด 
     คว�มขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่�นม� ข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งในกรณีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ
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   - ว�ระพิจ�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�กนี้บริษัทได้ลงประก�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�นที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแสดงก่อนเข้�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 2564 บริษัทได้กำ�หนดวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 25 มีน�คม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
  และเอกส�รประกอบก�รประชุมผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เมื่อวันท่ี 24 กุมภ�พันธ์ 2564 ซึ่งล่วงหน้� 
  ก่อนวันประชุมเป็นเวล� 30 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 พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ว�ระ 
  ที่เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 

  โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2564 บริษัทมอบหม�ยโดยบริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ 
  (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD) ได้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 8 มีน�คม 2564 ซึ่งเป็นก�รส่งล่วงหน้�ก่อน 
  วันประชุม 18 วัน

 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
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 12. ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มก�รประชุมต�มว�ระ ประธ�นกรรมก�รบริษัทซึ่งทำ�หน้�ที่ประธ�นที่ประชุมจะแจ้งให้ท่ีประชุม 
  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 2564 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 ทั้งน้ี 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�ยละเอียดเก่ียวกับค่�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 2564 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

  ทั้งนี้ ในก�รลงทะเบียน บริษัทจัดให้มีก�รลงทะเบียนโดยใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยที่จัดพิมพ์ไว้บน 
  แบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ เพือ่ใหข้ัน้ตอนก�รลงทะเบยีนเป็นไปอย�่งรวดเร็ว โดยในชว่งก�รลงทะเบยีน บรษัิทไดจ้ดัใหมี้จดุตรวจ 
  เอกส�รสำ�หรบัผูถ้อืหุน้ทีม่�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 
  แจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นทร�บลว่งหน�้ ห�กจะมกี�รเพ่ิมว�ระเพือ่พจิ�รณ�เรือ่งอืน่ นอกเหนอืจ�กทีก่ำ�หนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ จะต้องไดร้บั 
  อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 20. ในระหว่�งก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถ�มในว�ระต่�งๆ อย่�งอิสระ 
  ก่อนลงมติ
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 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 2564 ภ�ยหลังก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันท่ี 25 มีน�คม 2564 บริษัทได้ดำ�เนินก�รแจ้งมติท่ีประชุมส�มัญ 
  ผูถ้อืหุน้พรอ้มผลก�รลงคะแนนเสยีง โดยแจง้ไปยงักรรมก�รและผูจ้ดัก�รตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผ�่นระบบข�่วของตล�ดหลกัทรพัย ์
  แห่งประเทศไทยภ�ยในวันประชุม คือ วันที่ 25 มีน�คม 2564 และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีก�รจดบันทึกก�รประชุม 
  ก�รออกเสยีงแตล่ะว�ระ พรอ้มคำ�ถ�มหรอืขอ้คดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่�งครบถว้นไปยงักรรมก�รและผูจ้ดัก�รตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  ภ�ยใน 14 วันนับแต่วันประชุม คือ ในวันที่ 8 เมษ�ยน 2564 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lpn.co.th ท้ังภ�ษ�ไทย 
  และภ�ษ�อังกฤษ รวมทั้งบริษัทได้บันทึกภ�พก�รประชุมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

 22. ภ�ยหลังก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนต�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�ยหลงัที่ไดเ้ร่ิมก�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

  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. คณะกรรมการบริษัทควรกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
     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.  บริษัทควรกำาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
     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.  คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ 
     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
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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

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

1. คำานิยาม

 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. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

 - 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
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3. แนวทางการปฏิบัติและดำาเนินงาน

 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�นที่แจ้งเบ�ะแสเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้ม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน ต�มที่ได้กำ�หนดไว้ใน 

  นโยบ�ยก�รคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน พย�น ผูใ้หข้อ้มลู หรอืแจง้เบ�ะแสเก่ียวกบัก�รทจุรติผดิกฎหม�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

 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�บรรณของพนักง�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 คร้ังที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 ได้ร่วมกันพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติจรรย�บรรณ 

ท�งธุรกิจฉบับใหม่เพ่ือเป็นแนวท�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�รต่อต้�นก�รทุจริตประจำ�ไตรม�สที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2560 ได้มีมติให้ก�รรับรองบริษัทเป็นสม�ชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดยใบรับรองดังกล่�วจะมีอ�ยุ 3 ปี นับจ�กวันที่มีมติให้ก�รรับรอง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2562

ดงันัน้ ในก�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 เมือ่วนัท่ี 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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ตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารภายใน

บรษิทัมวีธิกี�รเพ่ือใหพ้นกัง�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.  คำาจำากัดความ

 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.  ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูล คือ

 -  ด้วยว�จ�หรือล�ยลักษณ์อักษร

 -  ผ่�นท�ง Email ของผู้รับข้อมูล หรือส่งให้ช่องท�ง Director@lpn.co.th

 -  WhatsApp และ LINE

4.  แนวทางการร้องเรียน

 -  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.  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน

 - 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.  การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือให้ข้อมูล

 - 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�มเดือดร้อน เสียห�ย และไม่ปลอดภัย
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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) ซึ่งตั้งภ�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�นทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในปัจจัยคว�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 2564 ไม่มีข้อร้องเรียน ม�ยังสำ�นักส่งเสริมจริยธรรม

ทัง้นี ้บรษัิทไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัขอ้รอ้งเรยีนในทกุชอ่งท�ง มกีระบวนก�รในก�รสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ และนำ�บทสรปุนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร
บริห�รเพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดบทลงโทษ และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ สำ�หรับกรณีที่พบว่�กระทำ�คว�มผิดจริง แต่ห�กดำ�เนินก�รสอบสวน
แลว้ไม่พบก�รกระทำ�คว�มผิด กจ็ะมกี�รสือ่ส�รผลก�รดำ�เนนิก�รในเรือ่งทีร่อ้งเรยีนใหพ้นกัง�นในองค์กรไดร้บัทร�บ รวมถงึมกี�รสือ่ส�รใหพ้นกัง�น 
ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของจรรย�บรรณในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเคร่งครัด
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กรรมการผู้จัดการ

รอง/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการบริษัท

สำานักตรวจสอบ

สายงานบริหารการเงิน

การเงิน สื่อสารองค์กร บริหารงานขาย 1 สำานักกรรมการ

บัญชี บริหารประสบการณ์ลูกค้า

พัฒนาแบรนด์

บริหารงานขาย 2 สำานักกฎหมาย

บริหารงานขาย 3 สำานักสารสนเทศ

ธุรการ

สายงานบริหารการขายสายงานบริหารแบรนด์

สำานักส่งเสริมจริยธรรม

สถาบัน แอล.พี.เอ็น. สำานักกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สายงานสนับสนุน

สังคมและสิ่งแวดล้อม



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 2564 ดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 1. กรรมการอิสระ 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. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 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
 3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25) ประกอบด้วย 
  1)  น�ยโอภ�ส ศรีพยัคฆ์
  2) น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ
  3) น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

คณะกรรมก�รบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จำ�กดั (มห�ชน)  ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2564 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�งเศรษฐกิจให้ 
แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท รวมท้ังมีหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลและติดต�มก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยจัดก�ร ดังน้ัน คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีและ 
คว�มรับผิดชอบต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ย วัตถุประสงค์บริษัท ข้อบังคับบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัท 
และได้รับอนุมัติจ�กท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 21 มิถุน�ยน 2559 

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

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

 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
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 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

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. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  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 ฝ�่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 ซึง่จะเปดิโอก�ส 

   ให้กรรมก�รบริษัท และผู้เข้�ร่วมประชุมได้แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งอิสระ  

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
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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

  - 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

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�ยมือชื่อรับรอง 

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. การประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ 

  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. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

  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. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  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�

  ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รประชุมร่วมกันต�มที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้�จำ�นวน 7 ครั้ง และเข้�ร่วมในก�รประชุมผู้ถือหุ้นจำ�นวน  

  1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564)
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พิจ�รณ�งบก�รเงินประจำ�ปี 2563 แจ้งมติจ่�ยเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รบริษัทดำ�รงตำ�แหน่งต่�งๆ ในคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 1/2564

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 2/2564

พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส 3/2564 

พิจ�รณ�ร่�งแผนธุรกิจปี 2565 - 2570 (5 ปี) ของบริษัท และบริษัทย่อย (ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์)

พิจ�รณ�ร่�งแผนธุรกิจปี 2565 - 2570 (5 ปี) ของบริษัท และบริษัทย่อย 
(ธุรกิจบริก�รท่ีเก่ียวกับอสังห�ริมทรัพย์)

พิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 และอนุมัติแผนธุรกิจปี 2565
พิจ�รณ�แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

11

25

25

6

4

4

11

18

9

กุมภ�พันธ์ 2564

มีน�คม 2564

มีน�คม 2564

พฤษภ�คม 2564

สิงห�คม 2564

พฤศจิก�ยน 2564

พฤศจิก�ยน 2564

พฤศจิก�ยน 2564

ธันว�คม 2564

ประชุม
ครั้งที่

วันประชุม ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

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 กรรมก�รบริห�ร 

และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

กรรมก�รบริษัท กรรมก�รบริห�ร 

และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยมีกรรมก�รบริษัทได้เข้�ร่วมประชุม ดังต่อไปนี้    

1

2

3

4
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9
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12

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

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%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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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 ี2564 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 2564 คณะกรรมก�รบริษัทไม่ได้จัดให้มีก�รประชุมสัญจร เพื่อเยี่ยมชมโครงก�รของบริษัทและให้กรรมก�รบริษัทได้รับทร�บ 

คว�มคืบหน้�ของโครงก�รต่�งๆ ร�ยละเอียดของแต่ละโครงก�ร ทั้งด้�นก�รข�ย ก�รตล�ด ก�รก่อสร้�ง และก�รบริห�รชุมชน นอกเหนือจ�ก 

ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินต�มปกติ ดังเช่นทุกปี เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน่� 2019 (COVID-19)

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�เสนอบุคคล 

ทีเ่หม�ะสมตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษิทั เพ่ือพจิ�รณ�ใหค้ว�มเหน็ชอบกอ่นจะนำ�เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิ�รณ�แตง่ตัง้หรอืเลอืกต้ัง และ 

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทว่�งลง โดยมิใช่เป็นก�รออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล จะทำ�หน้�ที่ใน 

ก�รพิจ�รณ�สรรห�บคุคลทีเ่หม�ะสมเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมก�รบรษัิท เพือ่พจิ�รณ�แตง่ตัง้บคุคลเข้�เปน็กรรมก�รบรษัิทในตำ�แหนง่ทีว่�่งลงได ้

ต�มข้อบังคับของบริษัท

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

ใหใ้ชว้ธิจีบัสล�กกนั สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมก�รคนทีอ่ยู่ในตำ�แหนง่น�นทีส่ดุนัน้เปน็ผูอ้อกจ�กตำ�แหนง่ ห�กมผีูอ้ยู่ในตำ�แหนง่น�นทีสุ่ดม�กกว่�

จำ�นวนที่ต้องออก ให้ใช้วิธีจับสล�กกันระหว่�งผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้น กรรมก�รผู้ออกไปนั้นอ�จได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” 
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ในปี 2564 มีก�รประชุมของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  ในปี 2564 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
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ประธ�นกรรมก�รสรรห�ฯ

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

 2. คณะกรรมการบริหาร
  ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริห�รได้มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ซึ่งเป็นก�รประชุมท่ีกำ�หนดไว้ล่วงหน้� โดยมีกรรมก�รบริห�รเข้�ร่วม 
  ประชุมดังต่อไปนี้

 3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  ในปี 2564 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

24/24

24/24

24/24

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

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ในปี 2564 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
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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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 5. การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (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 ท้ังที่เก่ียวกับ 
  ธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในคว�มสนใจ ทั้งน้ี ในปี 2564 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
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โครงสร้�งก�รจัดก�รในส่วนคณะกรรมก�รของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 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�้ที ่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�รกบัผูส้อบบญัชีของบรษิทั   

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 2564 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 ี2564 มกี�รประชมุของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

กุมภ�พันธ์ 2564
เมษ�ยน  2564
กรกฎ�คม 2564
ตุล�คม 2564

1
2
3
4

4
29
29
28

พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2563
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 1/2564
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 2/2564
พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบรับรองงบก�รเงินไตรม�ส 3/2564

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	
สรุปสาระสำาคัญดังนี้

 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 ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
     ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  2.3 เปน็กรรมก�รทีไ่มม่ผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีสว่นตน ไมว่�่ท�งตรงหรอืท�งออ้ม ทัง้ในด�้นก�รเงนิและก�รบรหิ�รง�นของบรษิทั บรษิทั 
     ในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้ร�ยใหญข่องบรษัิท รวมถงึไม่มผีลประโยชน์ 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. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำาแหน่ง
  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 นับแต่วันท่ีจำ�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

  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�เหตุให้ 
       ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทร�บ
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 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  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�รดแูลให้มกี�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 ให้คำ�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�่บรษิทัมรีะบบต�่งๆ ในก�รต่อต�้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. การประชุม

  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

  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

คณะกรรมก�รบริห�รได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมก�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�รของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบ�ยของคณะกรรมก�รบรษิทั และคำ�นงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัเสมอ  
โดยคณะกรรมก�รบริห�รมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
 1.  น�ยโอภ�ส    ศรีพยัคฆ์     ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 2.  น�ยอภิช�ติ   เกษมกุลศิริ  
 3.  น�ยสุรวุฒิ    สุขเจริญสิน

ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุม รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทย่อย คือ กรรมก�รผู้จัดก�ร และ 
ผู้บริห�รในส�ยง�นต่�งๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเข้�ร่วมประชุมเพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รง�น และรับฟังนโยบ�ยจ�ก 
กรรมก�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

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



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร	
สรุปสาระสำาคัญดังนี้

 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

 2. วาระการดำารงตำาแหน่ง
  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.  อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  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 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�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�ตจัดสรรที่ดิน รวมท้ังก�รจดทะเบียน 
       ต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต�มกฎหม�ย
     (5) ก�รจดทะเบียนภ�รจำ�ยอมเป็นภ�รยทรัพย์และส�มยทรัพย์ และก�รยกท่ีดินให้เป็นส�ธ�รณประโยชน์ และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 
       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.  การประชุม
  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 2564 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 2564 คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 4 ครั้ง โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กุมภ�พันธ์ 2564

เมษ�ยน 2564

1

2

4

29

- พิจ�รณ�เสนอชื่อกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระเพื่อนำ�เสนอ

 ต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

- พิจ�รณ�บำ�เหน็จกรรมก�รบริษัทสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2563

- พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทสำ�หรับปี 2564

- พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

- พิจ�รณ�ก�รจ่�ยร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของพนักง�นสำ�หรับ 

 ผลก�รดำ�เนินง�นกล�งปี 2564

- พิจ�รณ�ก�รจ่�ยร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�นของพนักง�นประจำ�ปี 2564

- พิจ�รณ�ค่�จ้�งบริห�รของกรรมก�รบริห�รปี 2565

- พิจ�รณ�สรุปร�ยง�นผลก�รประเมินกรรมก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

 และคณะกรรมก�รชุดย่อยประจำ�ปี 2564

- พิจ�รณ�เสนอแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท

- พิจ�รณ�ทบทวนก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

กรกฎ�คม 2564

ธันว�คม 2564

3

4

29

2
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
สรุปสาระสำาคัญดังนี้

 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. วาระการดำารงตำาแหน่งและค่าตอบแทน
  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

 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  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� คดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหม�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
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  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. การประชุม
  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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 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 2564 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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมษ�ยน  2564

กรกฎ�คม  2564

ตุล�คม  2564

1

2

3

21

21

4

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สรุปสาระสำาคัญดังนี้

 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

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



 2.  วาระการดำารงตำาแหน่ง
  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

 3.  อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  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.  การประชุม
  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�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทคู่ค้� 
(ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภ�ยใต้ชื่อว่� LPN Team) โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 มีจำ�นวน 20 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�งปนัดด�   ขจรศิลป์  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 4. น�ยธำ�รงค์พล   แดงบุบผ�  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

 5. น�งส�วสุทธิวรรณ เดชแพ  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี ซี วิส�หกิจเพื่อสังคม จำ�กัด

 6. น�งส�วสุวิมล    กรศรี  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 7. น�ยสัมพันธ์   ตั้งถ�วร  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 8. น�งจริย�   น�ทะพันธุ์  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 9.  น�งส�ววศิก�ร  จิรก้องกิจ  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

 10. น�งส�วปทุมพร  เอี่ยมแจ้ง   อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

 11. น�งส�วกุสุม�   น�ระต๊ะ   อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

 12. น�งส�วชลธิช�  นำ้�ดอกไม้  อนุกรรมก�ร บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 13. น�งส�วญ�ณี  อมฤตฤดี  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 14. น�ยสุพัฒน์   พงศ์โชติไพบูลย์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 15. น�งส�วมนพัทธ์ ศุภกิจจ�นุสันติ์ อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
 16. น�งส�วจีรนันท์ ชมบัวทอง  อนุกรรมก�ร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 17. น�ยวัลลภ   วงศ์เมืองแก่น อนุกรรมก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 18. น�ยพูมพงศ์   ภูมมะภูมติ อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 19. น�ยพิชช�กร  เศรษฐภักดี อนุกรรมก�ร LPN Team (บริษัทคู่ค้�)
 20. น�งส�วกุลธีร�  สิรินิธิกร  อนุกรรมก�ร  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) และเลข�นุก�ร

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
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ในปี 2564 คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมี 
ร�ยละเอียดดังนี้ 

กุมภ�พันธ์  2564

เมษ�ยน  2564

ตุล�คม 2564

1

2

3

16

9

15

กำ�กับดูแล ก�รดำ�เนินง�นในด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ส�ระสำ�คัญของก�รประชุม

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
สรุปสาระสำาคัญดังนี้

 1.  ภารกิจ
  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 และบริษัทในเครือท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสม 
     และมีจำ�นวนเท่�ใดขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�ของประธ�นอนุกรรมก�ร

 3.  วาระการดำารงตำาแหน่ง
  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 
     เพื่อทดแทนตำ�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.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  4.1 พิจ�รณ�และใหค้ว�มเหน็ชอบนโยบ�ยและกรอบกจิกรรมด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื 
     และบริษัทร่วมทุน
  4.2 พิจ�รณ�ทรัพย�กรและงบประม�ณสำ�หรับโครงก�รและกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 5.  การประชุม
  5.1 คณะอนุกรรมก�รจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมต�มที่เห็นสมควร โดยประธ�นอนุกรรมก�รเป็นผู้เรียกประชุม
  5.2 ในก�รประชมุคณะอนกุรรมก�ร จะตอ้งมอีนกุรรมก�รเข�้รว่มในก�รประชมุแต่ละครัง้ไมน่อ้ยกว�่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

บริษัทมีผู้บริห�ร 4 ลำ�ดับร�ยแรกรองลงม�จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร รวมตลอดถึงผู้บริห�รในส�ยง�นบัญชีและก�รเงินรวม 8 คน ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2564 

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 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�รแบรนด์

 8. น�งปนัดด� ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นบริห�รก�รเงิน (ก�รเงิน) และ ส�ยง�นบริห�รง�นข�ย

หน�้ทีแ่ละคว�มรบัผิดชอบโดยรวมของผู้บริห�รระดบัสงูของบรษิทั คอื ก�รดำ�เนนิง�นใหเ้ปน็ไปต�มนโยบ�ย วสิยัทศัน ์พันธกจิ กลยทุธ ์และเป้�หม�ย 

ที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนธุรกิจและบริห�รงบประม�ณต�มที่ได้รับ

อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

ทัง้นี ้ผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบริษัทเปน็ไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทนุที ่ทจ. 23/2551 เรือ่งกำ�หนดบทนยิ�มผูบ้รหิ�รเพือ่ก�รปฏบิตัิ
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
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นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายแสงชัย  เหลืองจุฑามาศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนา

โครงการแนวราบ ระดับ Premium

นายนกุล  ตั้งประสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักกฎหมาย

นางปนัดดา  ขจรศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงิน 

(การเงิน) และ สายงานบริหารงานขาย

นางสาวสุภรณ์  ว่องไวไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารการเงิน (บัญชี)

นางสาวนิตยา  วงศ์ทวิลาภ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์

นางสาวสุวัฒนา  แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักสารสนเทศ

นางปิยะนุช  นาวีนวคุณ
ผู้อำานวยการ สำานักตรวจสอบ

นายมณเฑียร  วีโรทัย
ผู้อำานวยการ สถาบันแอล.พี.เอ็น.
และสำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์



ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมก�รสรรห� ค�่ตอบแทน และบรรษทัภบิ�ล เปน็ผูเ้สนอหลกัเกณฑแ์ละแนวท�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 2564 น้ัน คิดคำ�นวณต�มอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่�ยให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่นับรวมยอดเงิน 
ปันผลที่จ่�ยระหว่�งก�ร

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 2564 ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย ประกอบด้วย

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

  ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2564 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 2564 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่�ตอบแทนเป็นเงินต�มตำ�แหน่งจำ�นวน 6,210,000 บ�ท 

  และอนุมัติบำ�เหน็จกรรมก�รปี 2563 ซ่ึงเป็นค่�ตอบแทนจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รบริษัท ในปี 2563 เป็นจำ�นวนเงินรวม 

  4,541,043.11 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
-
-
-
-
-
-

-
60,000
30,000
45,000
35,000
7,500
5,000

4,541,043.11 บ�ท
ลดลงร้อยละ 33.33 จ�กบำ�เหน็จกรรมก�ร

สำ�หรับผลก�รปฏิบัติง�นปี 2562
(จ่�ยในปี 2563)

ตำ�แหน่ง
บำ�เหน็จกรรมก�รสำ�หรับ

ผลก�รปฏิบัติง�นปี 2563 แต่จ่�ยในปี 2564

ค่�ตอบแทน (บ�ท)
ค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน

ค่�ตอบแทน
ประจำ�ตำ�แหน่ง
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลปี	2564

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย	ระหว่างปี	2564
บริษัท	แอล	พี	พี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

หม�ยเหตุ:  1. บำ�เหน็จกรรมก�รปี 2564 เป็นค่�ตอบแทนจ�กผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รบริษัทในปี 2563 ได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
  ประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2564
 2. น�ยโอภ�ส ศรพียคัฆ ์ดำ�รงตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร ประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�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�รอิสระของบรษิทั จำ�นวน 4 คน คอื น�ยอมรศกัดิ ์นพรมัภ� น�ยวฒุพิล สรุยิ�ภวิฒัน ์น�ยขนัธช์ยั วจิกัขณะ และน�ยวีระศกัดิ ์วห�วศิ�ล  
  ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ หรือตำ�แหน่งใดๆ ในบริษัทย่อย ดังนั้นจึงไม่มีค่�ตอบแทนใดๆ นอกเหนือจ�กท่ีได้รับจ�กค่�ตอบแทน 
  ต�มตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และบำ�เหน็จกรรมก�รต�มที่ปร�กฏในต�ร�งค่�ตอบแทนข้�งต้น
 5.  น�ยเกริก วณิกกุล และน�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด (LPP)  
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้รับค่�ตอบแทนปร�กฏต�มต�ร�งค่�ตอบแทนกรรมก�รที่ได้รับจ�กก�รเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อย

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

น�ยเกริก วณิกกุล

น�ยพิเชษฐ ศุภกิจจ�นุสันติ์

น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

น�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ

น�งส�วสมศรี เตชะไกรศรี

1,020,000
1,200,000
660,000
810,000
780,000
780,000
360,000
300,000
300,000

-
-
-

20,000

15,000

-

-

-

ค่�ตอบแทนซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร
ช่วงวันที่ 7 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

ค่�ตอบแทนซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ช่วงวันที่ 7 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

745,871.82
877.496.25
482,622.25
592,309.97
570,372.56
570,372.56
263,248.88
219,374.06
219,374.06

-
-
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

2

3

4

5

ชื่อกรรมก�ร

ชื่อกรรมก�ร

ค่�ตอบแทน
ปี 2564 (บ�ท)

ค่�ตอบแทน
ประจำ�ตำ�แหน่ง/เดือน (บ�ท)

บำ�เหน็จกรรมก�ร
ที่จ่�ยในปี 2564 (บ�ท)

หม�ยเหตุ

ลำ�ดับ

ลำ�ดับ

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  ประกอบด้วยก�รประกันสุขภ�พกลุ่มและก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี โดยเป็นร�ยก�รประกันกลุ่มรวมกับพนักง�นท้ังองค์กร ท้ังนี้ บริษัท 

  ยังไม่มีนโยบ�ยใดๆ เกี่ยวกับ ESOP / EJIP / Warrant 

หม�ยเหตุ:  1. น�ยสุรวุฒิ สุขเจริญสิน และน�ยอภิช�ติ เกษมกุลศิริ เป็นกรรมก�รบริษัทโดยตำ�แหน่งและมีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัท 

    ดังนั้น จึงมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนในฐ�นะกรรมก�รบริษัทย่อย

   2. น�งส�วสมศรี เตชะไกรศรี มีฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด (LPP) 

    ดังนั้น จึงมิได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือนในฐ�นะกรรมก�รบริษัท
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือ ค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - 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. คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ

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 2564 ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รของบริษัท ในที่นี้หม�ยถึง (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564)

 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 2564 ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูงรวม 20 คน มีร�ยละเอียดโดยรวม ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่�ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน

ร�งวัลตอบแทนก�รทำ�ง�น

เงินสะสมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบประกันสังคม

เงินได้อื่นๆ

จำ�นวนเงิน (บ�ท)ร�ยละเอียดค่�ตอบแทน

รวม

60,058,706.67

8,614,306.20

2,307,133.80

96,900

1,630,080

72,707,126.67
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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�รช้ีวัด 
ก�รปฏิบัติง�น กำ�หนด KPIs ของแต่ละส�ยง�น มีตัวช้ีวัดในระดับกลยุทธ์ (Strategy KPIs) ตัวช้ีวัดในระดับปฏิบัติก�ร (Operation KPIs) และเพ่ือเป็น 
ก�รติดต�มก�รปฏิบัติง�นว่�เป็นไปต�มแผนธุรกิจหรือไม่ จะมีก�รประชุมสรุปผลง�นของแต่ละส�ยง�นเป็นร�ยไตรม�ส เพ่ือจะส�ม�รถทบทวน 
แผนง�นได้ทันต่อสถ�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

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
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อนึ่งในช่วงปี 2555-2564 บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�นอย่�งมีนัยสำ�คัญ และไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญ

โดยมีค่�ตอบแทนรวม (รวมผู้บริห�รระดับสูง จำ�นวน 20 คน) ดังนี้

885,222,797
73,745,338
23,755,794
18,552,283

139,663,853

1,140,940,065

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 แอล พี พี 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
    รวม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5
20
27

125
21
29
5
3

10
10

1,401
130

2,398
33
26

295
4,538

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักง�นจำ�นวนทั้งสิ้น 4,538 คน (รวมผู้บริห�รระดับสูงจำ�นวน 20 คน) โดยแยกต�มส�ยง�นดังนี้ (ณ วันที่ 
31 ธันว�คม 2564) 
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ในปี 2564 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�นระดับ 
ปฏิบัติก�ร เพ่ือพัฒน�บุคล�กรให้มีศักยภ�พและคุณภ�พเป็นมืออ�ชีพ ผ่�นรูปแบบก�รเรียนรู้ท่ีหล�กหล�ยท้ังในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  
โดยเช่ือมโยงข้อมูลกับสำ�นักบริห�รทรัพย�กรมนุษย์อย่�งเป็นระบบ ท้ังด้�นก�รว�งแผนก�รเติบโต ก�รสร้�งและสรรห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง ก�รแต่งต้ัง 
โยกย้�ย ก�รประเมินผลง�นประจำ�ปี รวมถึงก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล รวมถึง 
ก�รสร้�งและรักษ�บุคล�กรต่อก�รนำ�พ�องค์กรไปสู่ก�รเป็น “องค์กรคุณค่�” โดยบริษัทได้มี “สถ�บันแอล.พี.เอ็น.” ท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�หนดบทบ�ท 
ก�รพัฒน�และฝึกอบรมอย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พให้บุคล�กรของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

ดังน้ัน ในปี 2564 ผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันแอล.พี.เอ็น. ส�ม�รถจัดอบรมให้แก่พนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทสรุป ดังน้ี

1.	การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	(Competency-Based	Development)
  
สถ�บันแอล.พี.เอ็น. มีภ�รกิจหลักในก�รพัฒน�สมรรถนะร่วมกับผู้บังคับบัญช� เพ่ือส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มกระตือรือร้นในก�รพัฒน�ตนเอง 
ทั้งด้�นคว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะหรือทัศนคติให้ได้ต�มที่องค์กรค�ดหวัง ซึ่งจะมีก�รประเมินสมรรถนะทุกปีในหล�ยรูปแบบ เพื่อวัดพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลที่สะท้อนสมรรถนะแต่ละด้�นว่�แสดงออกม�กน้อยเพียงใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือห�ช่องว่�งและนำ�ม�ว�งแผนพัฒน�ฝึกอบรม 
ร�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 และ 
 คุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำ�เป็นต้องมี โดยก�รทบทวน  
 กระตุ้นให้เกิดก�รนำ�ไปใช้ และวัดผลอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ 
 เกิดพฤติกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้�หม�ย 
 และภ�รกิจต�มวิสัยทัศน์ที่องค์กรกำ�หนด 
2. ก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะ ผู้นำ � (Leadersh ip  
 Competency) หม�ยถึง ก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และ 
 คุณลักษณะของผู้นำ� รวมถึงคว�มรู้ ทักษะ ด้�นก�รบริห�ร 
 จัดก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับระดับบริห�รและหัวหน้�ง�นท่ี 
 มีหน้�ที่ในก�รบริห�รง�นและบริห�รทีม 
3. ก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นคว�มรู้ ในง�น (Functional  
 Competency) หม�ยถึง ก�รพัฒน�คว�มรู้  ทักษะ 
 และคุณลักษณะท่ีบุคล�กรแต่ละส�ยง�นจำ�เป็นต้องมี  
 เพ่ือใชใ้นก�รปฏบิตัหิน้�ทีต่�มลกัษณะง�นใหบ้รรลเุป้�หม�ย 
 ที่ว�งไว้

Core
Competency
CLASSIC (7 ตัว)

Leadership
Competency
Leadership (7 ตัว)

Funtional
Competency

สายงาน
สายงาน

หน่วยงาน
สายงาน

หน่วยงาน

CM
PM
BBD
SM
P&M

ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา

เนื่องจ�กก�รพัฒน�สมรรถนะด้�นภ�วะผู้นำ� มีคว�มสำ�คัญยิ่งประก�รหนึ่งต่อคว�มสำ�เร็จขององค์กร เพร�ะผู้นำ�มีภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ะนำ�ทมีและสร�้งแรงจงูใจใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ย ดังนัน้ สถ�บนัแอล.พ.ีเอ็น. จงึได้ดำ�เนนิก�รพฒัน�สมรรถนะด�้นภ�วะผูน้ำ� 
ให้กับผู้บริห�รระดับกล�งถึงระดับสูง (ระดับ 8-13) ใน Competency 7 ด้�นที่สำ�คัญขององค์กร โดยในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ได้ส่งเสริม 
ก�รสร้�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�งต่อเน่ือง ผ่�นโครงก�ร  
Make It Simple และโครงก�ร Quality Built-in โดยกำ�หนดให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปด�ห์ เป็นช่วงเวล�ของ Development Day หัวหน้�ง�น 
ทุกส่วนง�นจะนำ�ทีมง�นม�ระดมสมอง เพ่ือพัฒน�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีคุณภ�พ และสะดวกสบ�ยเพิ่มขึ้น ซึ่งก�รเรียนรู้ และ
พัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่องทุกสัปด�ห์ ทุกเดือนนี้ทำ�ให้พนักง�นเกิดก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ไปในตัวด้วย ส่งผลให้ผลคะแนน 
ด้�น “คน” ดีขึ้น
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2.	การพัฒนาและฝึกอบรม	

ในปี 2564 บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแผนก�รอบรมที่ได้กำ�หนดไว้ ดังนี้

2.1		 แผนการอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำา	(Managerial	&	Leadership	Course)
  บริษัทกำ�หนดแผนก�รพัฒน�และฝึกอบรมเพ่ือพัฒน�คว�มรู้และทักษะ โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�คว�มรู้ ทักษะ และสมรรถนะใน 
  ด�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร ทัง้ตวับคุคล ทมีง�น และง�น และก�รสร�้งภ�วะผูน้ำ�เพือ่พฒัน�สมรรถนะด�้นภ�วะผูน้ำ�ใหไ้ดต้�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 หลักสูตรด้านบริหารจัดการ (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	 แผนอบรมด้านความรู้ในงาน	
	 	 (Functional	Course)
  แผนก�รอบรมเพื่อพัฒน�คว�มรู้และทักษะต�ม 
  ลักษณะก�รทำ�ง�นของบริษัท มุ่งเน้นเพ่ิมพูน 
  คว�มรู้ ทักษะและคุณลักษณะในง�น โดยวิเคร�ะห์ 
  ต�มจุดอ่อน จุดแข็ง ผลก�รดำ�เนินง�นในปี 
  ที่ผ่�นม�และคว�มจำ�เป็นในวิช�ชีพที่สำ�คัญและ 
  จัดทำ�เป็นแผนอบรม แยกต�มประเภทง�นหลัก  
  ได้แก่ ง�นข�ย-โอน-ฝ�กข�ยฝ�กเช่� ง�นบริห�ร 
  โครงก�ร ง�นบริห�รชุมชน ง�นบำ�รุงรักษ�  
  ง�นบริก�รชุมชน และง�นสนับสนุน

2.3	 หลักสูตรเสริม	(Elective	Course)	
  เป็นหลักสูตรเ พ่ือเสริมคว�มรู้ และทักษะของ 
  พนักง�นทุกส�ยง�นโดยพนักง�นส�ม�รถเลือก 
  เรียนรู้ ในหัวข้อต่�งๆ ที่มี ในหลักสูตรนี้ ได้ต�ม 
  คว�มสนใจ เชน่ หลกัสตูรภ�ษ�องักฤษเพ่ือก�รสือ่ส�ร  
  หลักสูตรด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น หลักสูตร 
  พัฒน�คว�มรู้ทักษะด้�นดิจิทัล (Digital Literacy)  
  เป็นต้น

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
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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

1)  L.8-13
 Leader as Coach
 in Action

2) L.5-7
 Manager as 
 Coach in Action

การอบรม
พัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

20%
Coaching

70% OJT

แนวทางการเรียนรู้ในสัดส่วน	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)

ผลการพัฒนาและฝึกอบรม
ในปี 2564 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 59 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)

339.00

2,734.70

15,592.00

37,857.00

186.00

2,545.00

10,023.00

36,844.00

30.82

59.45

65.24

61.06

18.60

70.69

56.95

56.86

พนักง�นในแต่ละประเภทต�มเพศ

จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้และพัฒน�ตนเอง ทั้งหมด ทั้งหมดเฉลี่ย เฉลี่ย

เพศหญิง เพศช�ย
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11-15

8-9

5-7

2-4

ผู้บริห�รระดับสูง

ผู้บริห�รระดับกล�ง

หัวหน้�ง�นระดับต้น

พนักง�นระดับปฏิบัติก�ร

21

82

415

1,268

25.00

64.39

61.72

58.91

525.00

5,279.70

25,615.40

74,701.80

จำ�นวน (คน)ระดับ จำ�นวนชั่วโมงก�รอบรม 
(เฉลี่ย)

จำ�นวนชั่วโมง
ก�รอบรมทั้งหมด

ประเภท

ช�ย

หญิง

รวม

870

916

1,786

57.01

61.71

49,599.20

56,522.70

จำ�นวน (คน) จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้
และพัฒน�ตนเอง (เฉลี่ย)

จำ�นวนชั่วโมงก�รเรียนรู้
และพัฒน�ตนเอง (สะสม)

เพศ

3.	การส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร	

ในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรอบรมที่จัดสอนโดยวิทย�กรภ�ยในของบริษัทจำ�นวน 60 คน 33 หลักสูตร โดยจะเป็นหลักสูตร เพื่อให้ 
นำ�ม�พัฒน�ใช้ในง�นของบริษัทและเป็นก�รทบทวนทักษะคว�มรู้ โดยหลักสูตรหลักท่ีใช้วิทย�กรภ�ยในแบบเข้มข้น คือ หลักสูตร Signature  
ในแต่ละแขนงง�น อ�ทิ หลักสูตรก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับพนักง�นใหม่ (New Staff) หลักสูตรคว�มรู้เบ้ืองต้นในง�นบริห�รชุมชน 
และง�นบำ�รุงรักษ� (CM/P&M New Staff) หลักสูตรรหัสบริก�ร LPN SERVICES หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้จัดก�รชุมชน (CMTC) หลักสูตร 
บริห�รง�นข�ย (SMTC) หลักสูตรก�รพัฒน�หัวหน้�ง�นในง�นบริก�รชุมชน (SCMTC) หลักสูตรกฎหม�ยอ�ค�รชุมชนในง�นบริห�รชุมชน  
หลักสูตรภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร หลักสูตรด้�นก�รเงินและบัญชี หลักสูตรคว�มรู้ด้�นกฎหม�ยในง�นบริห�รชุมชน หลักสูตรก�รพัฒน� 
พี่เลี้ยง (Mentor) หลักสูตรระบบเทคโนโลยีและส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนง�นข�ยโอน-บริห�รชุมชน และหลักสูตรพัฒน�ต�มส�ยง�น เป็นต้น

4.	การส่งเสริมการเรียนรู้	Self-Learning	ผ่านระบบออนไลน์	(E-Learning)	

ในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. กับสำ�นักส�รสนเทศได้ดำ�เนินก�รพัฒน�เว็บไซต์ LPN Academy อย่�งต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นช่องท�งในก�รเรียนรู้
และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่พนกัง�นในก�รลงทะเบยีนฝกึอบรม รวมถงึเปน็เครือ่งมอืในก�รประเมนิคว�มรูค้ว�มเข�้ใจภ�ยหลงัก�รอบรม นอกจ�กนัน้ 
บริษัทได้พัฒน�ระบบออนไลน์ให้สอดรับก�รบันทึกคว�มรู้และประโยชน์ที่ได้จ�กก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) เพื่อให้พนักง�นได้ใช้เป็น 
ช่องท�งก�รในพัฒน�ตนเองอีกช่องท�งหนึ่งด้วย ตลอดจนมีหลักสูตรด้�น Digital Literacy ให้พนักง�นเข้�เรียนรู้ผ่�นช่องท�งออนไลน์ที่ง่�ย
และพนักง�นส�ม�รถเข้�เรียนรู้ผ่�นบนอุปกรณ์ Smartphone ผ่�น Application Line OA : LPN Friends อ�ทิ ชุดองค์คว�มรู้ในง�นและธุรกิจ
อสงัห�รมิทรพัย ์สือ่ก�รเรยีนรูแ้ละเทคนคิก�รใหบ้รกิ�รเพือ่สร�้งคว�มประทบัใจในก�รทำ�ง�น คว�มรูด้�้นก�รบรหิ�รจดัก�ร และคว�มรูท้ีม่ปีระโยชน์
ต�มลักษณะง�นในแต่ละฟงัก์ชัน่ง�น ซึ่งหลักสูตรต่�งๆ นี้ จะเปน็ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ผ่�นออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเรียนรู้ และช่วยสนับสนุน
ให้พนักง�นเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกขึ้นอีกด้วย
 
5.	การพัฒนาหลักสูตร	Signature	Course	เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพแบบมืออาชีพ

ในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. มีหลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีเป็นหลักสูตรหลัก ในก�รพัฒน�บุคล�กรมืออ�ชีพในแต่ละส�ยง�น เพื่อพัฒน� 
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 2564 สถ�บันได้สร้�งบุคล�กรคุณภ�พรวม 311 คน โดยแบ่งเป็นร�ยหลักสูตร ดังนี้

   - พัฒน�ทีมส่งมอบบริก�รแบบมืออ�ชีพ   ผ่�นหลักสูตร LPN SERVICES จำ�นวน 9 รุ่น  238 คน 

   - พัฒน�ผู้จัดก�รชุมชนมืออ�ชีพ  ผ่�นหลักสูตร CMTC รุ่น 18 จำ�นวน 1 รุ่น   27 คน

   - พัฒน�หัวหน้�ง�นบริก�รชุมชนมืออ�ชีพ ผ่�นหลักสูตร SCMTC รุ่น 6 จำ�นวน 1 รุ่น   10 คน

โดยได้มีก�รเพิ่มเติมก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยให้กับองค์กร มีจัดอบรม ดังนี้

   - หลักสูตรรักษ�คว�มปลอดภัย 40 ชม.     จำ�นวน 3 รุ่น   36 คน
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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 เพ่ือเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ย ลดคว�มกังวลและส่งเสริมคุณภ�พชีวิตท่ีดีในก�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

165,397

อื่นๆ
9.	งบประมาณที่ใช้ ในการพัฒนา	ฝึกอบรม	และสัมมนาต่างๆ	

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทสนับสนุนงบประม�ณสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นพัฒน� 
ฝึกอบรม และสัมมน�ต่�งๆ ผ่�นสถ�บันแอล.พี.เอ็น. เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 
6,384,252 บ�ทโดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  ค่�ใช้จ่�ยในก�รอบรมภ�ยใน 5,241,832 บ�ท
  ค่�ใช้จ่�ยในก�รอบรมภ�ยนอก   977,023 บ�ท
  ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ   165,397 บ�ท

โดยมีค่�ใช้จ่�ยอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กรเท่�กับ 3,575 บ�ท ต่อคน

6.	การส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การศึกษาขั้นสูงในระดับปวส.	 และวิชาชีพเสริม	ของพนักงานบริการชุมชน	 
	 		(กลุ่มสตรีด้อยโอกาส)
  
ในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ร่วมกับ แอล พี ซี วิส�หกิจเพ่ือสังคม ในเครือ LPN ทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ� 
เอี่ยมละออ สร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้พนักง�นบริก�รชุมชนลุมพินี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีท่ีข�ดแคลนโอก�สท�งสังคม เป็นก�รต่อยอด กศน.  
ที่ทำ�อยู่แล้ว ภ�ยใต้หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิช�อุตส�หกรรมก�รท่องเท่ียว ส�ข�วิช�ก�รโรงแรม ส�ข�ง�น 
แม่บ้�นโรงแรม ให้กับพนักง�นบริก�รชุมชนลุมพินีที่จบก�รศึกษ�ต�มโครงก�รที่บริษัทร่วมกับ กศน. รวมถึงจบก�รศึกษ�ในชั้น ม.6 จ�กที่อื่นๆ 
   - หลักสูตร ก�รศึกษ�ขั้นสูงในระดับปวส. จำ�นวน 16 คน
   - หลักสูตร ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (อ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ - ประถมศึกษ� - มัธยมศึกษ�) จำ�นวน 31 คน

7.	การแบ่งปันความรู้	ประสบการณ์สู่สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

บริษัทได้เปิดโอก�สให้สถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นร�ชก�ร องค์กรเอกชนท่ีมีคว�มสนใจได้เข้�ม�ศึกษ�แนวคิด แนวท�งก�รพัฒน�และบริห�ร
โครงก�รเพื่อขย�ยผลสู่ชุมชนรอบข้�งและสังคม ด้วยก�รแบ่งปันประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นโดยตรง ซึ่งในปี 2564 ได้แบ่งปันคว�มรู้ให้กับ 
สถ�บันก�รศึกษ� เป็น องค์กรภ�ครัฐ 2 สถ�บัน คือคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และคณะ Design and Digital  
Innovation มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ สำ�หรับหัวข้อที่คณะเยี่ยมชมง�นแสดงคว�มสนใจเข้�รับฟัง ได้แก่
  - Facility Management & Property Management   จำ�นวน 1 คณะ
  - Business Ethics    จำ�นวน 1 คณะ

อบรมภายใน
5,241,832

อบรมภายนอก
977,023
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บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งมั่นที่จะสร้�งบุคล�กรที่มีคว�มภ�คภูมิใจและเชื่อมั่นในคุณค่� 
องค์กร รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม บริษัทจึงมีนโยบ�ยที่ชัดเจนในก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
แก่พนักง�น ซึ่งแผนพัฒน�และหัวข้อในก�รอบรมในแต่ละปี จะถูกกำ�หนดโดยฝ่�ยบริห�รและมีก�รปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถ�นก�รณ์บ้�นเมือง 
ในปัจจุบัน  

ในปี 2564 สถ�บันแอล.พี.เอ็น. ได้จัดก�รอบรมแก่พนักง�นและผู้บริห�ร ทั้งก�รอบรมโดยตรงและก�รสอดแทรกเรื่องร�วเป็นส่วนหนึ่ง 
ของหลักสูตรอื่นๆ เช่น ก�รอบรมด้�นก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 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�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นกลยุทธ์ที่สำ�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�มรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมต�ม LPN Green Standard 
Checklist ทุกเดือนแล้ว ผู้บริห�รของบริษัทยังมีส่วนร่วมในก�รให้นโยบ�ยและให้คว�มรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแก่พนักง�นในส่วนง�น 
ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รโครงก�รและผู้บริห�รและพนักง�นของ LPN TEAM ด้วย

นโยบายการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
แก่พนักงาน

บรษิทัมนีโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติคอรร์ปัชนั โดยกำ�หนดให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏิบัต ิ
ต�มอย่�งเคร่งครัด และได้ดำ�เนินก�รให้คว�มรู้ ควบคู่ไปกับก�รสื่อส�รกับพนักง�นเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อต่�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�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน พย�น ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริต ผิดกฎหม�ย และจรรย�บรรณ (Whistleblower)  
  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  

ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีก�รอบรมให้คว�มรู้แก่พนักง�นเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชัน และมีระบบสนับสนุนเพื่อทบทวนในระบบ E-Learning และใน 

ส่วนพนักง�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�รบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอล พี พี 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 ที่เก่ียวข้อง 
สนบัสนนุใหด้ำ�เนนิก�รต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีพรอ้มปฏบิติัต�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 นายนกุล 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 นางปิยะนุช นาวีนวคุณ 
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 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบก่อน

เม่ือวันท่ี 1 สิงห�คม 2560 คณะกรรมก�รบริห�ร ได้มีมติแต่งต้ัง นางสาวสุภรณ์ 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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ในปี 2564 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เป็นสำ�นักง�นสอบบัญชีประจำ�ปี 2564 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

1.	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัท พรสันติ จำ�กัด

บริษัท แอล พี พี 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

  255,000   

206,000   

3,412,000 

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 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่�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)

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



รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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198 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความทุ่มเท และ
มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผล เพื่อคงไว้ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการในตำาแหน่งต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง 
และพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีประสิทธิภาพต่อกิจการ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) “(LPN)” ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทจำานวน 5 คน
 1. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 2. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3. นายเกริก  วณิกกุล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 4. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท 
 5.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
โดยมีนายขันธ์ชัย วิจักขณะ  เป็นประธานคณะกรรมการ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ กรรมการทุกท่านให้ความสำาคัญกับการเข้าประชุมตามแผนงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการพิจารณากลั่นกรอง 
เรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง และจัดทำาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา โดยมีสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงาน ดังนี้

1.	ด้านสรรหา
 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา 
 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ  
 ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ การให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 
 อย่างสมำ่าเสมอ เห็นชอบให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คน คือ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ  
 นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายคัมภีร์ จองธุระกิจ และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้ง 4 คน  
 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเหมาะสม ด้วยดีเสมอมา

 นอกจากนี ้ในป ี2564  คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล ไดพ้จิารณาคดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่ 
 เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่ถูกกำาหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรกนก ยิ้มถนอม ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวสมศรี เตชะไกรศรี  
 ซี่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

2.	ด้านค่าตอบแทน
 สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ของธนาคาร 
 แหง่ประเทศไทยประกอบกบัรายงานการสำารวจแนวโนม้อตัราคา่ตอบแทนพนกังานในทกุกลุม่ธรุกจิ รวมถงึขอ้มูลเฉพาะกลุม่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์
 ทีม่ผีลประกอบการใกลเ้คยีงกนั และพจิารณาควบคูก่บัผลการดำาเนนิธรุกจิและผลงานของพนกังานตามขัน้ตอนการประเมนิผลการทำางาน เพือ่ให ้
 ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนตามคุณค่า และยังสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งในปี 2564 ได้มีการพิจารณาดังนี้
  • การจ่ายบำาเหน็จกรรมการบริษัทประจำาปี 2563 ซึ่งจ่ายในปี 2564
  • การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำาปี 2564  
  • การจ่ายรางวัลผลตอบแทนการทำางานของพนักงานจากผลการดำาเนินงานปี 2564
  • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี 2565
  • การจ่ายค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหารประจำาปี 2565
  • การจ่ายเงินรางวัลตอบแทนการทำางานของกรรมการบริหารประจำาปี 2564
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3.		ด้านบรรษัทภิบาล
 3.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้มี 
   ความทันสมัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงานกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   อนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวทุกปี อย่างไรก็ตามสำาหรับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ทบทวน 
   ความเหมาะสมของการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance (GC Code)  
   ไปปรับใช้แล้ว เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม 
   ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่าสอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคม 
   ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในการปรับปรุงด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีจากผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ประเมิน  
   Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
  
   โดยในปี 2564 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลต่างๆ ดังนี้

     •  ได้รับแจ้งผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR)  

    ประจำาปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

      •  ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม 

    ผู้ลงทุนไทย 

     •  ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ้นย่ังยืน” ประจำาปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและก่อสร้าง  

    ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 3.2 การประเมินผลกรรมการประจำาปี คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีการประเมินกรรมการ ประกอบด้วย  
   การประเมินตนเอง  การประเมินแบบไขว้ การประเมินกรรมการทั้งคณะ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการประเมิน 
   คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร  
   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เป็นไป 
   ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสม เพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่ 
   ของกรรมการได้อย่างชัดเจน ซึ่งจากผลการประเมินกรรมการในภาพรวมเกือบทุกประเภทอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา  
   ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความตั้งใจจะนำาผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

4.	การพิจารณาเรื่องอื่นๆ
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2564 กรรมการทุกคนให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วม 
 ประชุม การนำาเสนอความคิดเห็น การเตรียมพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริม 
 การแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อวางมาตรฐานและกำาหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติ 
 ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายขันธ์ชัย วิจักขณะ)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล บริหารจัดการและควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยงข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ธุรกิจส่วนใหญ่ รวมทั้งบริษัทประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด 19 ทำาให้การดำาเนินธุรกิจต้องระมัดระวัง 
อย่างมาก เนื่องมาจากผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภาวะหนี้ภาคครัวเรือน รวมถึงการถดถอยของกำาลังซื้อผู้บริโภค  

ในปี 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มีจำานวนท้ังสิ้น 24 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์  
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณา 
เรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. พิจารณาการวางแผนงาน กำาหนดกลยุทธ์ ในการดำาเนินงานร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของทุกสายงานของบริษัท  
   บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน
 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัท งบประมาณประจำาปี และการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ 
   เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการให้ผลตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานของบริษัทบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
 5. พิจารณาและติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือเป็นรายสัปดาห์
 6. พิจารณากำาหนดบุคคลในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 7. ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อนำาพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร
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(นายโอภาส ศรีพยัคฆ์)

ประธานกรรมการบริหาร

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 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ  
ในหลายมิติ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามที่กำาหนดรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 
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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท  
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการดำาเนินงาน  
ด้านสารสนเทศ  ด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และบริหารให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ หรือ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้และ
ไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

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 เพื่อลดผลกระทบจากการ 
ดำาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และดำาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรายไตรมาส

ตลอดเวลา 33 ปี บริษัทประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการ
ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้ LPN Platform 6-8-10 คือ กลยุทธ์ 6 Green LPN ที่เคารพผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม ในการดำาเนินงาน  
10 กระบวนการ โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ชุมชนน่าอยู่สำาหรับคนทุกวัย”  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการดำาเนินงานของ GRI (Global Reporting Initiative) และเป้าหมาย 
เพื่อความยั่งยืนสหประชาชาติ UNSDGs (United Nation Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ข้อ ท่ีทั่วโลกยอมรับและส่งเสริม 
การดำาเนินธุรกิจและกิจการเพ่ือความย่ังยืนตามเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2539 คือ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและสมาชิกครอบครัวลุมพินี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วย
งานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของหน่วยงานต่างๆ และในปี 2564 นี้ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ระดับสากล ISO 9001:2015 สำาหรับระบบบริหารคุณภาพสำาหรับการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอีกครั้ง ทั้งนี้ แม้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บริษัทยังตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับสตรีด้อยโอกาส โดยรับเข้าทำางานในตำาแหน่งพนักงานบริการชุมชน พร้อมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมวิชาชีพ เพื่อให้สตรี
เหล่านี้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและความสุข โดยบริษัทในเครือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มแรก 
ของประเทศ และปัจจุบันดูแลพนักงานที่เป็นสตรีด้อยโอกาสจำานวนถึง 1,587 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 โดยเฉลี่ยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึง 
ขยายไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรี เพื่อแบ่งเบาภาระและส่งเสริมโอกาสในการทำาความความดีคืนสู่สังคม 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ในภาคแรงงานโดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างจนภาครัฐ 
ต้องมีมาตรการล็อคดาวน์แคมป์แรงงานและโรงงานต่างๆ นั้น บริษัทร่วมกับสำานักงานประกันสังคม กระทรวงพลังงาน และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ในการใช้สำานักงานโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มแรงงานก่อสร้างท้ังสัญชาติไทยและต่างด้าว 
จำานวนกว่า 26,000 ราย อันมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงต่อสุขภาพของผู้ได้รับเช้ือ และยังส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีความพร้อม 
และสามารถกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

ทั้งหมดนี้ นับเป็นคุณค่าของการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางของบริษัท 
โดยมีคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนบริษัท
ไปสู่องค์กรคุณค่าอย่างยั่งยืน

(นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ)

ประธานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายงานคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม



การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมกระบวนการในการดำาเนินงานที่ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกำาหนดขึ้น 
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความสูญเสียจากการดำาเนินธุรกิจภายใต้
สภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้การกำากบัดแูลการดำาเนนิกจิการ ให้เปน็ไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมาย ข้อกำาหนดท่ีเกีย่วขอ้ง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำาหนดให้มี 
การสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินพบว่าการควบคุม
ภายในสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้

1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)	ซึ่งประกอบด้วย

 สภาพแวดล้อมกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรถือเป็นรากฐานที่สำาคัญของการควบคุมภายในเพื่อสร้างระเบียบ

วินัยด้านการควบคุมภายใน และจัดให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 

 - บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   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 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็น 

  ลายลักษณ์อักษรและเป็นธรรม รวมทั้งกำาหนดบทลงโทษทางวินัย

 - สถาบันแอล.พี.เอ็น. มีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อนำาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพร้อมรองรับกับการเติบโตและ 

  ขยายงานของบริษัทในอนาคต 

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment) ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่ 

  กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทุกไตรมาส  

  เพือ่กำาหนดแนวทางบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ โดยเฉพาะในการดำาเนินงานภายใตก้ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา่  

  ที่จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำาธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นตลอด

3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)	ซึ่งประกอบด้วย

 เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กำาหนดขึ้นได้มีการนำาไปปฏิบัติตาม 

 ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกสายงาน เพื่อกำาหนดจุดควบคุม และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร  
  คอยกำากับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 - บริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาธุรการทางการเงิน การจัดซื้อ และอื่นๆ ชัดเจน 
  เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท และเป็นการควบคุมรายการเกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจขัดแย้ง 
  ทางผลประโยชน์



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของสำานักคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องตามหลักการของ COSO ในด้านต่างๆ  

ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและ 

การประเมินผล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ

บคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง และจดัหาอปุกรณเ์ครือ่งมอืตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานเพือ่ทีจ่ะสามารถดำาเนนิการตามเปา้หมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในปี 2564 บริษัทให้พนักงานทุกระดับทบทวนและทำาแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านระบบออนไลน์  

เพือ่ใหส้ามารถนำามาปฏบิตั ิและประยุกต์ใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมเกดิผลไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ซึ่งมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับช่องทางการสื่อสารพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำาหนดเป็นนโยบายการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistleblower) ได้อย่างปลอดภัย

สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดยนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และ 

งบการเงินประจำาปี 2564  ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างไร

(นายอมรศักด์ิ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท
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4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication)	ซึ่งประกอบด้วย

5.	 การติดตามและประเมินผล	(Monitoring	and	Evaluation)	ซึ่งประกอบด้วย

 - บริษัทกำาหนดให้ทุกสายงานมีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และความเสี่ยง 
  ที่เปลี่ยนไปขององค์กร
 - จัดให้มีระบบการสอบทานกระบวนการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำานักตรวจสอบภายใน และมีการปรับปรุง 
  กระบวนการทำางานต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุมขึ้น
 - บริษัทกำาหนดนโยบาย และแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower) เพื่อให้ความคุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส 
  การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเกิดการทุจริต

บริษัทมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัว 
ของบริษัท มีการควบคุมการจ่ายด้วยระบบงบประมาณ และอำานาจอนุมัติ มีการเชื่อมโยงของระบบข้อมูล และการรายงานที่ถูกต้อง  
ครบถว้น เชือ่ถอืได ้รวมทัง้ใหค้วามสำาคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การกำาหนดสทิธิ์ในการเขา้ถงึขอ้มูล การจดัเก็บ
รกัษาฐานขอ้มลู และสำารองขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิส ์โดยจดัใหม้ช่ีองทางการสือ่สารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหพ้นกังานทกุระดบั
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลภายนอก หรือ
แจ้งข้อร้องเรียน ข้อแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lpn.co.th) หรือ Call Center ที่หมายเลข 02-689-6888 

บรษิทักำาหนดใหม้กีารตดิตาม และควบคมุงานอยา่งเปน็ระบบ ตัง้แตร่ะดบัผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยงาน สายงานการบงัคับบญัชา จนถงึผูบ้รหิาร
ระดบัสงูทีด่แูลสายงานเพ่ือใหด้ำาเนนิการไปไดอ้ยา่งครบถว้น เหมาะสม โดยมหีนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทำาหนา้ทีต่รวจสอบ และประเมนิ
ระบบการควบคมุภายใน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ กอ่นนำาเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอกีครัง้ เพือ่ปรกึษาหารอื
ร่วมกัน ในการปรับปรุงแนวทางดำาเนินการตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา



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 2564 และได้เสนอรายงานตรวจสอบลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น สำานักงาน 

ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน 

และผลการดำาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำานักงานได้ศึกษาและประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่เห็นจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำาหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุม

และเหมาะสม ซึ่งสำานักงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 10 กุมภาพันธ์ 2565

206 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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99.99
99.99
99.99
99.95
99.99
49.99

99.99

99.95

25

49.99

49.99
99.99

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

 -   
 120,000.00 

 
26,745,988.26 

 69,920.01 

 2,780,479.53 

 50,000.01 

 -  
 -

 5,064,134.21 

 29,646,387.81 

-

 
120,000.00 

 2,514,854.40 
 838,436.27 
 866,018.72 
 120,000.00 

 14,064,196.45 

 11,402,139.19 

 -   

 3,436,284.16 

 1,698,082.33 

 -  
 -

 18,523,505.84 

 16,536,505.68 

-

 120,000.00 
 1,805,338.40 
 599,560.00 

 1,107,730.80 
 334,838.71 

 -   

 
6,388,552.23 

 -   

 3,652,637.16 

 5,227,329.04 

 
11,543,478.42 
 6,000,000.00 

 3,967,467.91 

 15,268,518.43 

 17,543,478.42 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม

ทั้งหมด
(ร้อยละ)

ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

รายได้จากดอกเบ้ียรับ
บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟว่ิง จำากัด

บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

รายได้จากบริการอ่ืนๆ
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบ
กำาหนด เม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.93 - 3.08 ต่อปี

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบ
กำาหนด เม่ือทวงถาม

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบ
กำาหนด เม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
5 ต่อปี

ต๋ัวสัญญาใช้เงินครบ
กำาหนด เม่ือทวงถาม
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
5 ต่อปี

รวม

รวม

รวม

นโยบาย
การคิดราคา

ในปี 2564 มีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย ท่ีได้ทำาการซ้ือขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน โดยใช้เง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับท่ีทำากับบุคคล
ภายนอก ณ ขณะน้ันๆ สรุป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังน้ีคือ

รายการระหว่างกัน ประจำาปี 2564

มูลค่ารายการระหว่างกัน

2562 2563 2564

รายการระหว่างกัน



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

99.99
99.99
99.95
99.99
99.97

99.99
99.99
99.95
99.97

99.99
99.99
99.95

99.99
99.99
99.99
99.95
99.97

 16,184,240.01  
123,997,626.01 
 5,397,182.15 

 25,179,116.55 
 -   

 7,539,889.63 
 -   

 5,463,072.07 
 -   

 2,865,612.15 
 -   
 -   

 4,440,000.00 
 3,692,766.50 

 -   
 14,968,001.28    

 -   

170,758,164.72 

 13,002,961.70 

 
37,577,680.77 
 71,123,367.10 
 6,066,723.62 

 19,532,000.00 
 294,000.00 

 10,724,248.52 
 69,524.00 

 5,507,398.96 
 -   

 1,288,446.71 
 810,070.00 
 36,074.76 

 4,440,000.00 
 3,628,327.29 

 24,000.00 
 9,304,916.50 
 130,800.00 

134,593,771.49 

 16,301,171.48 

 2,134,591.47 

 17,528,043.79 

 2,865,612.15 

 23,100,767.78 

 
24,220,062.52 
 89,257,882.32 
 4,656,566.34 

 20,000,000.00 
 3,076,000.00 

 8,766,580.44 
 2,308,609.89 
 5,551,808.36 
 6,485,554.52 

 166,637.39 
 -   

 3,271.02 

 4,440,000.00 
 1,062,609.88 

 -   
 8,954,060.08    
 2,666,227.88 

141,210,511.18 

 23,112,553.21 

 169,908.41 

 17,122,897.84 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม

ทั้งหมด
(ร้อยละ)

ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์

รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด
บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส 
 โซลูช่ันส์ จำากัด

รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส 
 โซลูช่ันส์ จำากัด

ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัท พรสันติ จำากัด
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส 
 โซลูชั่นส์ จำากัด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา
ซ่ึงเป็นไปตาม
ราคาตลาด

รวม

รวม

รวม

รวม

นโยบาย
การคิดราคา

มูลค่ารายการระหว่างกัน

2562 2563 2564
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องมีท่ีพักเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ สำาหรับพนักงานท่ีจองซ้ือห้องชุด 
ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยกำาหนดหลักการดังน้ี
 1. เป็นการซ้ือ-ขายในนามพนักงาน หรือ เครือญาติ
 2.  ให้ส่วนลดเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด ในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบท่ัวกันท้ังบริษัทเป็นรายโครงการ
 3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าท่ัวไปทุกประการ

A-1621  3,970,000.00 

 3,970,000.00 

 1,870,000.00 

 1,870,000.00 

โอนเดือน ก.ย. 641

1

ลุมพินี เพลส รัชดา - สาธุ

ชื่อ ยูนิต จำานวนห้องชุด ราคาขายรวม ส่วนลดเมื่อโอน หมายเหตุ

อรพรรณ วีโรทัย

รวม

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

 129,550,000.00 

 75,625,000.00 

 126,500,000.00 

 379,000,000.00 

 23,000,000.00 

3.01 - 3.21

5.00

5.00

0.93 - 0.99

0.99

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

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

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

บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 



งบการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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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. 2564 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 2564 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล 

ต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)

ประธานกรรมการบริษัท
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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. 2564 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  
สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท แอล.พี.เอ็น.
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 และผลการดำาเนินงานรวม และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ 

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยา

บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า 

ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

1.	 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญมากที่สุดในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัท มีจำานวนโครงการพัฒนา 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เป็นจำานวนมากและมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่างๆ  

 รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้า จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

 ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

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

สำาหรับปี 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย

 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

  โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ 

  ระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

 • สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้อง 

  กับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 • สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอื่น ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการ 

  บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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2.	 การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 กลุ่มบริษัท มีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 จำานวน 8,838.04 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 8,556.02 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธ ี

 ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมาก 

 อาจได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ที่มีความต้องการ 

 ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอาคารชุด ส่งผลให้การแสดงมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะรับแล้วแต่ 

 มูลค่าใดจะตำ่ากว่าต้องใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย  

 การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมุติฐาน 

 ที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าว จะส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่า 

 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเข้าใจเก่ียวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไป 

  ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรียบเทียบราคาขายของกลุ่มบริษัท กับราคาขายของคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันซ่ึงเชื่อได้ว่าพ้ืนที่ใกล้เคียงดังกล่าว 

  มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในปัจจุบันของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

3.	 การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 และข้อ 9 กลุ่มบริษัท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

 จำานวน 3,140.45 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,191.42 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน โดยมูลค่าตามบัญชีแสดงด้วย 

 ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า  

 โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม  

 ซ่ึงการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมุติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจของทั้งฝ่าย 

 บริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย

 • พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย

 • วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่

 • ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

 • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บรษิทั หากขา้พเจ้าสรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจ้าตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพจิารณาวา่จำาเป็นเพื่อให้สามารถจดัทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงาน

ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด 

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะ 

  เกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบ 

  บญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไมพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ข้อเทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั 

  ซึง่เปน็ผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผิดพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสาร 

  หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปดิเผยข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  

  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 

  ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ 

  ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้า 

  การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

  จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด 

  การดำาเนินงานต่อเนื่อง

  • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม 

  และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท 

  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  

  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ที่ในการกำากบัดแูลในเรือ่งตา่ง ๆ  ทีส่ำาคัญ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็

ท่ีมีนยัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร 

กับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ 

ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ 

การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่ 

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 

เรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
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สำาหรับปี 2563 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

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 ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์

 ของกลุ่มบริษัทว่าสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดย

 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์โดยการ 

  สอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะ 

  เวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

 • สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้อง 

  กับนโยบายการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
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 • สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอื่น ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญช ี

  ที่รับรองทั่วไปหรือไม่

 • สุม่ตรวจสอบรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบา้นจดัสรร ว่าบรษิทัได้มกีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัทีก่ำาหนดไวใ้นสญัญาครบถว้นหรอืไม่ 

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) ซึง่เปน็จำานวนทีมี่นยัสำาคญัในงบการเงนิ ได้ถกูแสดงมูลคา่ตามวิธรีาคาทนุ 

 หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ซึ่งโครงการบางโครงการของบริษัทเป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ่มีจำานวนยูนิตมากอาจได้รับ 

 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ทีส่ถาบนัการเงินมคีวามเข้มงวดมากข้ึนในการใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย (ผูซ้ือ้) ทีมี่ความต้องการซือ้อสังหารมิทรพัย ์

 โดยเฉพาะอาคารชุด สง่ผลให้การแสดงมลูค่าสนิค้าสำาเรจ็รปูคงเหลอืตามวธิรีาคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะรบัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำา่กวา่ตอ้งใช้ดุลยพนิิจ 

 และประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณ 

 ในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดข้ึนเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าว 

 จะส่งผลต่อการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (ถ้ามี) 

 ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัแผนการขายและนโยบายการตัง้ราคาขายของฝ่ายบรหิาร และนโยบายสง่เสรมิการขายทีจ่ะผลกัดนัการขายใหเ้ปน็ไปตาม 

  เป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรียบเทียบราคาขายของบริษัทฯ กับราคาขายของคู่แข่งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งเชื่อได้ว่าพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวมีผล 

  ต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในปัจจุบันของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

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 

 แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 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 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีทีอ่ยู่ในรายงานนัน้) ขา้พเจ้าคาดวา่ขา้พเจ้าจะไดร้บัรายงานประจำาปภีายหลงัวนัที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุ่มบรษัิท หากข้าพเจ้าสรปุไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ขา้พเจ้าตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงาน

ต่อเนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เว้นแตผู่บ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

  การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

  อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 

  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การบันทกึรายการหรอืแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง 

  การควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช ่

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปดิเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วข้อง 

  ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

  สรุปว่ามีความไม่แน่นอน ที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 

  ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว 

  ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 

  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 ท่ีมีนัยสำาคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร 

เรือ่งดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทำาดงักลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ 

ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดย

 • ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

  โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

 • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

  โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทำาผ่านใบสำาคัญท่ัวไป

 • สุ่มตัวอย่างสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาขายของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย 

  การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

 • สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
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 • สุ่มทดสอบการกระตุ้นยอดขาย เช่น การให้ส่วนลดหรือแนวทางและวิธีการกระตุ้นยอดขายอ่ืน ว่ามีการบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักการบัญชี 

  ท่ีรับรองท่ัวไปหรือไม่

 • สุ่มตรวจสอบรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่ 

2.	การแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 7 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จำานวน 9,429.68 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ จำานวน 9,089.96 ลา้นบาท) ซึง่เป็นจำานวนท่ีมนียัสำาคญัในงบการเงนิ ได้ถูกแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ 

 หรอืมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำา่กว่า ซึง่โครงการบางโครงการของบรษิทัเปน็โครงการทีม่ขีนาดใหญม่จีำานวนยนูติมากอาจไดร้บัผลกระทบ 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากข้ึนในการให้สินเชื่อรายย่อย (ผู้ซื้อ) ท่ีมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

 โดยเฉพาะอาคารชดุ สง่ผลให้การแสดงมลูคา่สนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืตามวธีิราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธิท่ีจะรบัแลว้แตมู่ลคา่ใดจะตำา่กวา่ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ 

 และประมาณการที่สำาคัญของฝ่ายบริหารในการวัดมูลค่า ซึ่งดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารประกอบด้วย การตั้งราคาขาย การประมาณในการ 

 ให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายที่จะเกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่งข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผล 

 ตอ่การแสดงมลูคา่ของสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอืและคา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากประมาณคา่เผือ่การลดมลูค่าสนิคา้สำาเรจ็รปูคงเหลอื (ถา้ม)ี ในงบกำาไรขาดทุน 

 เบ็ดเสร็จ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ โดย

 • ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริมการขายท่ีจะผลักดันการขายให้เป็นไป 

  ตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ไว้

 • ประเมินดุลยพินิจที่สำาคัญของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต

 • เปรยีบเทยีบราคาขายของบรษิทักบัราคาขายของคูแ่ขง่ทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ซึง่เชือ่ไดว่้าพืน้ทีใ่กลเ้คยีงดงักลา่วมผีลตอ่การตดัสนิใจ 

  ของผู้ซื้อ

 • ตรวจสอบราคาขายจริงในอดีตของโครงการดังกล่าวแล้วนำามาเปรียบเทียบกับราคาขายในปัจุบัน

 • ตรวจสอบราคาขายของยูนิตที่ขายได้แล้วที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินรวมถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

3.	การแสดงมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 10 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 จำานวน 1,928.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 1,985.61 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจำานวนที่มีนัยสำาคัญในงบการเงิน โดยมูลค่า 

 ตามบัญชีแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ 

 จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ว่าตำ่ากว่าราคาตามบัญชีหรือไม่ โดยผู้บริหารจะจัดให้มีการประเมิน 

 มูลค่ายุติธรรม ซึ่งการประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการท่ีต้องคำานวณภายใต้ข้อสมมติฐาน การเปรียบเทียบราคาตลาด และการใช้ดุลยพินิจ 

 ของทั้งฝ่ายบริหารและผู้ประเมินอิสระ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย

 • พิจารณาข้อบ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของแต่ละหน่วย

 • วิเคราะห์และสุ่มทดสอบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ว่าจะครอบคลุมมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่

 • ประเมินความรู้ ความสามารถความเป็นอิสระของผู้ประเมินอิสระ

 • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ผู้ประเมินอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

 • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ผู้บริหารและผู้ประเมินอิสระใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 

มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจำาปขีองกลุม่บริษทั หากขา้พเจา้สรปุไดว้า่มกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญั ข้าพเจา้ตอ้งสือ่สาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงาน

ตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • 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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งบการเงิน

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 334,954,207.74             916,701,355.67             198,641,816.87             774,009,624.46             

ลูกหนี7การค้าและลูกหนี7หมุนเวยีนอื=น 5 748,451,587.60             357,036,682.11             323,187,700.49             146,935,135.60             

เงินให้ก ู้ยมืระยะสั7 นแก่กิจการที=เกี=ยวข้องกัน 8.2 202,125,000.00             124,750,000.00             331,675,000.00             309,750,000.00             

ที=ดินและต้นทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 3.5, 6.1 9,027,772,425.67          8,074,947,642.95          7,285,419,757.69          6,678,559,106.95          

สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 3.6, 7 8,838,037,982.85          9,090,758,661.10          8,556,018,492.13          8,839,081,084.23          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,151,341,203.86       18,564,194,341.83       16,694,942,767.18       16,748,334,951.24       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 3.7, 8.4 55,768,128.83                60,513,265.62                632,595,422.15             632,595,422.15             

ที=ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา   3.8, 6.2 537,144,083.07             1,004,435,493.15          502,738,991.70             941,335,401.78             

อสังหาริมทรัพยเ์พื=อการลงทุน 3.10, 9 3,140,450,567.23          3,099,674,939.09          3,191,417,262.05          3,154,553,660.01          

ที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.11, 10 280,176,425.24             291,267,642.40             166,903,286.65             171,509,970.45             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - สิทธิการเช่า 3.9, 11 186,691,940.42             194,162,892.90             186,691,940.42             194,162,892.90             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3.16, 20.1 13,587,577.67                21,266,582.22                71,128,616.83                82,704,696.69                

ค่าความนิยม 3.13 32,763,266.27                32,763,266.27                -                                     -                                     

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื=น 3.14, 12 7,612,465.81                  8,916,515.20                  5,926,647.26                  6,800,743.59                  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.18, 13 193,949,389.36             185,780,994.03             144,233,058.61             140,114,285.50             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื=น

ภาษีถูกหัก ณ ที=จ่าย 56,350,889.43                39,871,574.54                13,362,866.57                -                                     

อื=น ๆ 120,790,796.25             115,892,508.80             86,070,097.26                87,323,137.32                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,625,285,529.58          5,054,545,674.22          5,001,068,189.50          5,411,100,210.39          

รวมสินทรัพย์ 23,776,626,733.44       23,618,740,016.05       21,696,010,956.68       22,159,435,161.63       

สินทรัพย์

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

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

งบแสดงฐานะการเงิน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563

หนี*สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก ู้ยมืระยะสั9 นจาก 

สถาบันการเงิน    14 4,832,987,459.99          4,601,278,346.34          4,164,339,209.99          4,318,384,246.34          

เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9หมุนเวยีนอื?น 15 1,169,667,961.50          1,266,633,210.09          909,758,815.85             1,019,854,803.53          

เงนิกูยื้มระยะสั /นกจิการที4เกี4ยวขอ้งกัน 8.6 -                                     -                                     402,000,000.00             371,000,000.00             

เงินก ู้ยมืระยะยาว - ส่วนที?ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ? งปี 17 97,548,350.00                -                                     55,600,000.00                -                                     

หุ้นก ู้ - ส่วนที?ถึงกําหนดชําระภายในหนึ? งปี 18 2,168,000,000.00          1,980,000,000.00          2,168,000,000.00          1,980,000,000.00          

หนี9 สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที?ถึงกําหนด

ชําระในหนึ? งปี 20.2 6,131,581.36                  6,607,061.41                  7,998,325.73                  8,491,946.55                  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,287,482.45                  92,178,320.18                -                                     73,418,185.10                

รวมหนี*สินหมุนเวยีน 8,278,622,835.30          7,946,696,938.02          7,707,696,351.57          7,771,149,181.52          

หนี*สินไม่หมุนเวยีน

รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า 16 250,421,940.26             260,860,954.46             250,421,940.26             260,860,954.46             

เงินก ู้ยมืระยะยาว 17 455,000,000.00             -                                     441,000,000.00             -                                     

หุ้นก ู้ 18 1,936,228,882.10          2,168,000,000.00          1,936,228,882.10          2,168,000,000.00          

หนี9 สินจากสัญญาขายทรัพยสิ์นที?ให้

สิทธิลูกค้าขายคืน 19 925,244,914.00             925,244,914.00             925,244,914.00             925,244,914.00             

หนี9 สินตามสัญญาเช่า 3.16, 20.2 5,187,595.53                  10,815,179.98                62,962,070.42                71,484,658.31                

ประมาณการหนี9 สินไม่หมุนเวยีนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 3.21.2, 21 438,399,647.26             403,151,006.30             141,721,346.76             132,333,410.30             

หนี9 สินไม่หมุนเวยีนอื?น

เงินมัดจําค่าเช่าและบริการ 45,653,281.78                44,820,757.73                44,956,892.78                44,022,368.73                

อื?น ๆ 44,668,550.54                37,240,509.25                30,755,006.69                26,152,737.58                

รวมหนี*สินไม่หมุนเวยีน 4,100,804,811.47          3,850,133,321.72          3,833,291,053.01          3,628,099,043.38          

รวมหนี*สิน 12,379,427,646.77       11,796,830,259.74       11,540,987,404.58       11,399,248,224.90       

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ จํานวน 1,475,698,768 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          

ทุนที<ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ จํานวน 1,475,698,768 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          1,475,698,768.00          

หุ้นทุนซืAอคืน 24 (142,107,790.01)            (142,107,790.01)            (142,107,790.01)            (142,107,790.01)            

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 441,807,166.00             441,807,166.00             441,807,166.00             441,807,166.00             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซืAอคืน 39,061,748.24                39,061,748.24                39,061,748.24                39,061,748.24                

กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี<ยนแปลงสัดส่วน

การถือหุ้นในบริษัทยอ่ย (1,052,991.24)                 (1,052,991.24)                 -                                     -                                     

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สํารองตามกฎหมาย 26.1 148,000,000.00             148,000,000.00             148,000,000.00             148,000,000.00             

สํารองสําหรับหุ้นที<บริษัทฯซืAอคืน 26.2 142,107,790.01             142,107,790.01             142,107,790.01             142,107,790.01             

ยงัไม่ได้จัดสรร 9,293,476,993.89          9,718,205,744.41          8,050,455,869.86          8,655,619,254.49          

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 11,396,991,684.89       11,821,720,435.41       10,155,023,552.10       10,760,186,936.73       

ส่วนที<เป็นของส่วนได้เสียที<ไม่มีอํานาจควบคุม 207,401.78                      189,320.90                      -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,397,199,086.67       11,821,909,756.31       10,155,023,552.10       10,760,186,936.73       

รวมหนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,776,626,733.44       23,618,740,016.05       21,696,010,956.68       22,159,435,161.63       

หนี<สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขาย 4,044,136,211.41        6,001,264,208.39        2,979,072,793.09        4,858,508,947.98        

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ 272,556,538.85            225,189,955.55            270,227,211.73            224,707,200.55            

รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ 1,253,277,924.66        1,136,376,230.27        -                                    -                                    

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,569,970,674.92        7,362,830,394.21        3,249,300,004.82        5,083,216,148.53        

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขาย (3,096,069,574.47)       (4,283,931,795.65)       (2,281,242,173.29)       (3,526,801,568.14)       

ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ (174,381,416.09)          (130,615,478.53)          (168,924,106.09)          (141,083,729.77)          

ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ (688,900,619.24)          (743,606,774.72)          -                                    -                                    

รวมต้นทุนจากการขายและบริการ (3,959,351,609.80)       (5,158,154,048.90)       (2,450,166,279.38)       (3,667,885,297.91)       

กําไรขั>นต้น 1,610,619,065.12        2,204,676,345.31        799,133,725.44            1,415,330,850.62        

รายได้อืAน

ดอกเบี> ยรับ 10,781,279.32              8,839,649.25                 16,878,129.22              19,957,927.11              

เงินปันผลรับ -                                    -                                    53,994,060.00              -                                    

รายได้จากการเปลีAยนแปลงสัญญา 1,254,772.88                 51,017,908.79              74,672.88                       49,611,738.79              

กําไรจากการจําหน่ายทรัพยสิ์น 3,194,228.20                 7,362,184.45                 3,194,228.20                 7,354,806.24                 

อืAนๆ 12,844,744.35 27,687,840.94 13,130,606.71 26,884,624.54

รวมรายได้อืAน 28,075,024.75              94,907,583.43              87,271,697.01              103,809,096.68            

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (266,663,046.87)          (371,986,382.53)          (197,174,935.46)          (309,083,070.93)          

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (710,730,478.62)          (815,041,496.50)          (292,735,122.84)          (388,352,927.64)          

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (71,298,774.62)             (65,803,341.93)             (43,999,286.42)             (39,121,284.29)             

ค่าตอบแทนกรรมการ (10,786,043.11)             (6,246,000.00)               (10,751,043.11)             (6,210,000.00)               

ต้นทุนทางการเงิน (189,307,998.31)          (97,542,295.56)             (195,252,244.70)          (108,069,907.60)          

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8.4 (4,745,136.79)               (7,807,203.95)               -                                    -                                    

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 385,162,611.55            935,157,208.27            146,492,789.92            668,302,756.84            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.18, 13 (82,801,477.19)             (217,401,506.08)          (24,590,310.55)             (157,106,969.16)          

กําไรสําหรับปี 302,361,134.36            717,755,702.19            121,902,479.37            511,195,787.68            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืAน :

รายการทีAจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

     กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอืAน -                                    (1,579,923.49)               -                                    (1,579,923.49)               

     ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีAกําหนดไว้ -                                    18,771,418.64              -                                    10,240,836.00              

รวมรายการทีAจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                                    17,191,495.15              -                                    8,660,912.51                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืAนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                                    17,191,495.15              -                                    8,660,912.51                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 302,361,134.36            734,947,197.34            121,902,479.37            519,856,700.19            

การปันส่วนกําไร

ส่วนทีAเป็นของบริษัทใหญ่ 302,337,113.48            716,345,353.79            121,902,479.37            511,195,787.68            

ส่วนทีAเป็นของส่วนได้เสียทีAไม่มีอํานาจควบคุม 24,020.88                       1,410,348.40                 -                                    -                                    

302,361,134.36            717,755,702.19            121,902,479.37            511,195,787.68            

การปันส่วนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีAเป็นของบริษัทใหญ่ 302,337,113.48            733,536,878.11            121,902,479.37            519,856,700.19            

ส่วนทีAเป็นของส่วนได้เสียทีAไม่มีอํานาจควบคุม 24,020.88                       1,410,319.23                 -                                    -                                    

302,361,134.36            734,947,197.34            121,902,479.37            519,856,700.19            

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั>นพื>นฐาน 3.20 0.21 0.49 0.08 0.35 

จํานวนหุ้นถัวเฉลีAย 1,454,198,768 1,454,198,768 1,454,198,768 1,454,198,768 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)

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

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรสําหรับปี 302,361,134.36            717,755,702.19            121,902,479.37            511,195,787.68            

ปรับรายการที.กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 82,801,477.19              217,401,506.08            24,590,310.55              157,106,969.16            

ต้นทุนทางการเงิน 189,307,998.31            97,542,295.56              195,252,244.70            108,069,907.60            

ประมาณการหนีC สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 53,991,406.00              70,012,133.00              14,214,910.00              24,793,333.00              

ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน -                                    2,500,000.00                 -                                    -                                    

ค่าเสื.อมราคาสินทรัพยด์ําเนินงานและสินทรัพยล์งทุน

     และค่าตัดจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื.น สิทธิการเช่า 107,162,918.76            93,126,414.64              103,997,889.53            89,748,697.83              

เงินปันผลรับ -                                    -                                    (53,994,060.00)             -                                    

รายได้อื.น -                                    (8,704,090.90)               -                                    (8,704,090.90)               

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายทรัพยสิ์น (4,282,152.62)               (7,485,355.48)               (4,282,152.62)               (7,501,212.36)               

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพยสิ์นสูญหาย/บริจาค 51,204.16                       193,321.82                    51,203.16                       162,109.18                    

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นในบริษัทร่วม 4,745,136.79                 7,807,203.95                 -                                    -                                    

          กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลง

         ในสินทรัพยแ์ละหนีC สินดาํเนินงาน 736,139,122.95            1,190,149,130.86        401,732,824.69            874,871,501.19            

สินทรัพยจ์ากการดําเนินงาน (เพิ.มขึCน) ลดลง

ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCหมุนเวยีนอื.น (390,704,991.08)          (29,462,741.57)             (166,248,244.06)          41,239,833.03              

ลูกหนีCการค้าและลูกหนีCหมุนเวยีนอื.นกิจการที.เกี.ยวข้องกัน (8,826,747.02)               (5,134,366.49)               (15,262,600.83)             702,409.27                    

สินค้าคงเหลือ 137,592,894.97            (901,233,909.68)          167,756,931.35            (989,279,600.21)          

ที.ดินและต้นทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง (300,034,217.91)          1,410,520,979.30        1,920,945.12                 1,018,632,076.33        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื.น -                                    3,686,968.65                 -                                    -                                    

เงินฝากธนาคารที.มีภาระผูกพัน (4,118,456.88)               (6,182,381.77)               (1,363,936.16)               (6,547,627.86)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื.น (1,157,575.57)               13,215,483.82              2,616,976.22                 13,019,775.19              

         สินทรัพยจ์ากการดําเนินงาน (เพิ.มขึCน) ลดลง (567,249,093.49)          485,410,032.26            (10,579,928.36)             77,766,865.75              

หนีC สินจากการดําเนินงาน เพิ.มขึCน (ลดลง)

เจ้าหนีCการค้าและเจ้าหนีCหมุนเวยีนอื.น (101,176,634.17)          (576,437,886.08)          (128,195,524.10)          (589,106,991.23)          

เจ้าหนีCการค้าและเจ้าหนีCหมุนเวยีนอื.นกิจการที.เกี.ยวข้องกัน -                                    -                                    11,255,155.52              (13,030,373.49)             

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

หนีC สินไม่หมุนเวยีนอื.น 12,553,205.34              9,473,579.39                 9,829,433.16                 9,691,579.96                 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (18,742,765.04)             (8,792,042.70)               (4,826,973.54)               (2,897,498.70)               

        หนีC สินจากการดําเนินงาน เพิ.มขึCน (ลดลง) (117,805,208.07)          (586,223,963.63)          (122,376,923.16)          (605,810,897.70)          

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 51,084,821.39              1,089,335,199.49        268,775,973.17            346,827,469.24            

        จ่ายดอกเบีC ย (355,801,585.60)          (321,687,675.98)          (346,485,387.50)          (312,199,992.34)          

        รับคืนภาษีเงินได้ 695,608.76                    16,745,835.52              -                                    -                                    

        จ่ายภาษีเงินได้ (196,438,728.54)          (290,464,061.71)          (115,490,135.33)          (234,377,095.19)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (500,459,883.99)          493,929,297.32            (193,199,549.66)          (199,749,618.29)          

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน -                                    17,705,895.64              -                                    17,705,895.64              

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม -                                    -                                    -                                    (34,159,985.00)             

เงินให้ก ู้ยมืระยะสั> นแก่กิจการที@เกี@ยวข้องกัน (เพิ@มขึ>น) ลดลง (77,375,000.00)             (55,750,000.00)             (21,925,000.00)             415,250,000.00            

รับเงินปันผล -                                    -                                    53,994,060.00              -                                    

ซื>อสินทรัพยถ์าวร (13,148,145.95)             (56,798,940.86)             (10,702,500.73)             (52,704,427.42)             

ซื>อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื@น (1,246,515.21)               (698,068.00)                   (1,221,515.21)               (698,068.00)                   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,126,947.05                 485,607.49                    1,126,947.05                 472,710.28                    

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุน 14,000,000.00              23,254,766.36              14,000,000.00              23,254,766.36              

เงินฝากติดภาระคํ> าประกัน 377,745.00                    11,786,252.00              -                                    -                                    

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน (76,264,969.11)             (60,014,487.37)             35,271,991.11              369,120,891.86            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี 412,708.65                    (7,284,538.48)               412,708.65                    (7,284,538.48)               

รับเงินก ู้ยมืระยะสั> นจากกิจการที@เกี@ยวข้องกัน -                                    -                                    31,000,000.00              107,200,000.00            

รับเงินก ู้ยมืระยะสั> นจากสถาบันการเงิน 6,966,450,000.00        10,297,000,000.00      6,186,000,000.00        10,039,000,000.00      

คืนเงินก ู้ยมืระยะสั> นจากสถาบันการเงิน (6,729,066,850.00)       (9,156,860,400.00)       (6,334,371,000.00)       (8,789,629,000.00)       

ดอกเบี> ยจ่ายล่วงหน้า เงินก ู้ยมืระยะสั> น (13,791,250.00)             -                                    (13,791,250.00)             -                                    

รับเงินก ู้ยมืระยะยาว 705,600,000.00            -                                    496,600,000.00            -                                    

คืนเงินก ู้ยมืระยะยาว (153,051,650.00)          -                                    -                                    -                                    

รับเงินจากหุ้นก ู้ 1,948,000,000.00        -                                    1,948,000,000.00        -                                    

คืนเงินหุ้นก ู้ (1,980,000,000.00)       -                                    (1,980,000,000.00)       -                                    

จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นก ู้ (12,565,413.07)             -                                    (12,565,413.07)             -                                    

ดอกเบี> ยจ่ายล่วงหน้า-หุ้นก ู้ (2,856,253.44)               -                                    (2,856,253.44)               -                                    

รับเงินหนี> สินจากสัญญาขายทรัพยสิ์นที@ให้สิทธิลูกค้าขายคืน -                                    925,244,914.00            -                                    925,244,914.00            

จ่ายชําระหนี> สินตามสัญญาเช่า (7,294,814.50)               (7,169,353.90)               (9,016,208.71)               (9,012,389.66)               

รับ(จ่าย)เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                                    (34,159,985.00)             -                                    -                                    

จ่ายเงินปันผล (726,858,772.47)          (2,035,285,978.69)       (726,852,832.47)          (2,035,285,978.69)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (5,022,294.83)               (18,515,342.07)             (417,440,249.04)          230,233,007.17            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ@มขึ>น (ลดลง) สุทธิ (581,747,147.93)          415,399,467.88            (575,367,807.59)          399,604,280.74            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที@ 1 มกราคม 916,701,355.67            501,301,887.79            774,009,624.46            374,405,343.72            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 334,954,207.74            916,701,355.67            198,641,816.87            774,009,624.46            

   งบการเงินรวม (บาท)     งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)จาก องค์ประกอบอื9นของส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี9ยนแปลง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น รวมส่วนของ

สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตาม สํารองสําหรับ กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า ผู้ถือหุ้น รวม

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นซืHอคืน หุ้นทุนซืHอคืน ในบริษัทยอ่ย กฎหมาย หุ้นที9บริษัทฯ ซืHอคืน ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนระยะยาวอื9น บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม

ยอดยกมา ณ วนัที9 1 มกราคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             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 

ซืHอเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ทําให้สัดส่วน

     การถือหุ้นเปลี9ยน -                                      -                                      -                                      -                                      (11,238,876.06)               -                                      -                                      -                                      -                                                                         (11,238,876.06)               (25,065,964.38)               (36,304,840.44)               

เงินปันผลจ่าย 25.4 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (581,662,787.20)             -                                                                         (581,662,787.20)             -                                      (581,662,787.20)             

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.3 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (1,454,169,068.00)         -                                                                         (1,454,169,068.00)         -                                      (1,454,169,068.00)         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      716,345,353.79              -                                                                         716,345,353.79              1,410,348.40                   717,755,702.19              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      18,771,447.81                 (1,579,923.49)                                                     17,191,524.32                 (29.17)                                17,191,495.15                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      735,116,801.60              (1,579,923.49)                                                     733,536,878.11              1,410,319.23                   734,947,197.34              

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (1,835,283.49)                  1,835,283.49                                                      -                                      -                                      -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             (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        

บริษัทยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                         -                                      (5,940.00)                          (5,940.00)                          

เงินปันผลจ่าย 25.2 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (581,667,847.20)             -                                                                         (581,667,847.20)             -                                      (581,667,847.20)             

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.1 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (145,398,016.80)             -                                                                         (145,398,016.80)             -                                      (145,398,016.80)             

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      302,337,113.48              -                                                                         302,337,113.48              24,020.88                         302,361,134.36              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                         -                                      -                                      -                                      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      302,337,113.48              -                                                                         302,337,113.48              24,020.88                         302,361,134.36              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2564 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             (1,052,991.24)                  148,000,000.00              142,107,790.01              9,293,476,993.89           -                                                                         11,396,991,684.89        207,401.78                       11,397,199,086.67        

กําไรสะสม

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนได้เสียที9ไม่มี

จัดสรรแล้ว

งบการเงินรวม

                                                                                                                       ส่วนของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)จาก องค์ประกอบอื9นของส่วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี9ยนแปลง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น รวมส่วนของ

สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตาม สํารองสําหรับ กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า ผู้ถือหุ้น รวม

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นซืHอคืน หุ้นทุนซืHอคืน ในบริษัทยอ่ย กฎหมาย หุ้นที9บริษัทฯ ซืHอคืน ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนระยะยาวอื9น บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม

ยอดยกมา ณ วนัที9 1 มกราคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             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 

ซืHอเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ทําให้สัดส่วน

     การถือหุ้นเปลี9ยน -                                      -                                      -                                      -                                      (11,238,876.06)               -                                      -                                      -                                      -                                                                         (11,238,876.06)               (25,065,964.38)               (36,304,840.44)               

เงินปันผลจ่าย 25.4 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (581,662,787.20)             -                                                                         (581,662,787.20)             -                                      (581,662,787.20)             

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.3 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (1,454,169,068.00)         -                                                                         (1,454,169,068.00)         -                                      (1,454,169,068.00)         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      716,345,353.79              -                                                                         716,345,353.79              1,410,348.40                   717,755,702.19              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      18,771,447.81                 (1,579,923.49)                                                     17,191,524.32                 (29.17)                                17,191,495.15                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      735,116,801.60              (1,579,923.49)                                                     733,536,878.11              1,410,319.23                   734,947,197.34              

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (1,835,283.49)                  1,835,283.49                                                      -                                      -                                      -                                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             (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        

บริษัทยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                         -                                      (5,940.00)                          (5,940.00)                          

เงินปันผลจ่าย 25.2 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (581,667,847.20)             -                                                                         (581,667,847.20)             -                                      (581,667,847.20)             

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.1 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (145,398,016.80)             -                                                                         (145,398,016.80)             -                                      (145,398,016.80)             

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      302,337,113.48              -                                                                         302,337,113.48              24,020.88                         302,361,134.36              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื9น -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                                                         -                                      -                                      -                                      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      302,337,113.48              -                                                                         302,337,113.48              24,020.88                         302,361,134.36              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2564 1,475,698,768.00           441,807,166.00              39,061,748.24                 (142,107,790.01)             (1,052,991.24)                  148,000,000.00              142,107,790.01              9,293,476,993.89           -                                                                         11,396,991,684.89        207,401.78                       11,397,199,086.67        

กําไรสะสม

ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนได้เสียที9ไม่มี

จัดสรรแล้ว

งบการเงินรวม

                                                                                                                       ส่วนของบริษัทใหญ่

(บาท)
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หมายเหตุ องค์ประกอบอื2นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น

สํารองตาม สํารองสําหรับ กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่า-หุ้นซืFอคืน หุ้นทุนซืFอคืน กฎหมาย หุ้นที2บริษัทฯ ซืFอคืน ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนระยะยาวอื2น รวม

ยอดยกมา ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 10,171,849,769.50           (255,360.00)                                                        12,276,162,091.74 

เงินปันผลจ่าย 25.4 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (581,662,787.20)                -                                                                         (581,662,787.20)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.3 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (1,454,169,068.00)            -                                                                         (1,454,169,068.00)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         511,195,787.68                 -                                                                         511,195,787.68 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         10,240,836.00                    (1,579,923.49)                                                     8,660,912.51 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         521,436,623.68                 (1,579,923.49)                                                     519,856,700.19                 

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (1,835,283.49)                     1,835,283.49                                                      -                                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 8,655,619,254.49              -                                                                         10,760,186,936.73           

เงินปันผลจ่าย 25.2 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (581,667,847.20)                -                                                                         (581,667,847.20)                

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.1 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (145,398,016.80)                -                                                                         (145,398,016.80)                

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         121,902,479.37                 -                                                                         121,902,479.37                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         -                                         -                                                                         -                                         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         121,902,479.37                 -                                                                         121,902,479.37                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2564 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 8,050,455,869.86              -                                                                         10,155,023,552.10           

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนเกินส่วนเกิน

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุ องค์ประกอบอื2นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น

สํารองตาม สํารองสําหรับ กําไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า

ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่า-หุ้นซืFอคืน หุ้นทุนซืFอคืน กฎหมาย หุ้นที2บริษัทฯ ซืFอคืน ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนระยะยาวอื2น รวม

ยอดยกมา ณ วนัที2 1 มกราคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 10,171,849,769.50           (255,360.00)                                                        12,276,162,091.74 

เงินปันผลจ่าย 25.4 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (581,662,787.20)                -                                                                         (581,662,787.20)

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.3 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (1,454,169,068.00)            -                                                                         (1,454,169,068.00)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         511,195,787.68                 -                                                                         511,195,787.68 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         10,240,836.00                    (1,579,923.49)                                                     8,660,912.51 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         521,436,623.68                 (1,579,923.49)                                                     519,856,700.19                 

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (1,835,283.49)                     1,835,283.49                                                      -                                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2563 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 8,655,619,254.49              -                                                                         10,760,186,936.73           

เงินปันผลจ่าย 25.2 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (581,667,847.20)                -                                                                         (581,667,847.20)                

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25.1 -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         (145,398,016.80)                -                                                                         (145,398,016.80)                

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         121,902,479.37                 -                                                                         121,902,479.37                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื2น -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         -                                         -                                                                         -                                         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                                       -                                     -                                      -                                     -                                         -                                         121,902,479.37                 -                                                                         121,902,479.37                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2564 1,475,698,768.00           441,807,166.00             39,061,748.24                (142,107,790.01)           148,000,000.00                 142,107,790.01                 8,050,455,869.86              -                                                                         10,155,023,552.10           

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนเกินส่วนเกิน

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

(บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 อตัราการถือหุน้ 

ร้อยละ 

  

ประเภทธุรกิจ 

  

ความสมัพนัธ์ 

 2564  2563     

บริษทัย่อย        

1. บริษทั พรสนัติ จาํกดั 99.99  99.99  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 

2. บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

3. บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์

เซอร์วสิ จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

4. บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจ 

เพืAอสงัคม จาํกดั 

99.95  99.95  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

5. บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์

โซลูชัAน จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้ทางออ้มผา่น

บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์

เซอร์วสิ จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

6. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

แอลเอสเอส โซลูชัAนส์ จาํกดั 

99.97  99.97  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้ทางออ้มผา่น

บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

บริษทัร่วม        

1. บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 25.00  25.00  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัร่วม 

2. บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 49.99  49.99  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัร่วม 

 

เมืAอวนัทีA 5 เมษายน 2564 บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ตีV  มาเนจเมนท ์จาํกดั ไดเ้ปลีAยนชืAอเป็น บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

การรวมธุรกจิ 
บริษทัฯ บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซืVอ เมืAอการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีAเป็นการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ เพืAอใหไ้ดม้าซึA งประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนัVน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม บริษทัฯ ตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีAเกิดขึVนมารวมในการพิจารณา 

วนัทีAซืVอกิจการ คือ วนัทีAอาํนาจในการควบคุมนัVนไดถู้กโอนไปยงัผูซื้Vอ การกาํหนดวนัทีAซืVอกิจการและการระบุเกีAยวกบัการโอนอาํนาจ

ควบคุมจากฝ่ายหนึAงไปยงัอีกฝ่ายหนึAง ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกีAยวขอ้ง 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัซืVอ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิAงตอบแทนทีAโอนให ้ซึA งรวมถึงการรับรู้คาํนวณส่วนไดเ้สีย

ทีAไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซืVอ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์Aระบุไดที้Aไดม้าและหนีV สินทีAรับมาซึA งวดัมูลค่า  

ณ วนัทีAซืVอ 

1. การดำาเนินงานของบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2537 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานที่ตั้งของบริษัท 1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินและนำาเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

  งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิติัทางการบญัชท่ีีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี

  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดทำา 

  และสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 โดยรปูแบบการนำาเสนองบการเงนิ 

  ไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

  งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการ 

  ที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2 ในการจัดทำางบการเงินรวมสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

  ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ดังนี้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอก ทำาให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจ

กำาลงัฟืน้ตวั และมผีลกระทบต่อหลายธรุกจิและอตุสาหกรรมสว่นใหญ ่เชน่ ระบบห่วงโซอ่ปุทาน การใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค การจำากดัหรอืหยุดชะงกั

การผลิต การดำาเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็นต้น

สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด  

ฝา่ยบรหิารของกจิการมกีารตดิตามความคบืหนา้ของสถานการณด์งักลา่วและประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูคา่ของสนิทรพัย ์ประมาณ

การหนีส้นิและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งต่อเนือ่ง โดยฝา่ยบรหิารไดใ้ช้ประมาณการและดลุยพนิจิในประเดน็ตา่งๆ เมือ่สถานการณม์กีารเปลีย่นแปลง
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 อตัราการถือหุน้ 

ร้อยละ 

  

ประเภทธุรกิจ 

  

ความสมัพนัธ์ 

 2564  2563     

บริษทัย่อย        

1. บริษทั พรสนัติ จาํกดั 99.99  99.99  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ย 

2. บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

3. บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์

เซอร์วสิ จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

4. บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจ 

เพืAอสงัคม จาํกดั 

99.95  99.95  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย 

5. บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์

โซลูชัAน จาํกดั 

99.99  99.99  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้ทางออ้มผา่น

บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์

เซอร์วสิ จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

6. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

แอลเอสเอส โซลูชัAนส์ จาํกดั 

99.97  99.97  ใหบ้ริการ  บริษทัยอ่ย (ถือหุน้ทางออ้มผา่น

บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

บริษทัร่วม        

1. บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 25.00  25.00  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัร่วม 

2. บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 49.99  49.99  อสงัหาริมทรัพย ์  บริษทัร่วม 

 

เมืAอวนัทีA 5 เมษายน 2564 บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ตีV  มาเนจเมนท ์จาํกดั ไดเ้ปลีAยนชืAอเป็น บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

การรวมธุรกจิ 
บริษทัฯ บนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซืVอ เมืAอการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีทีAเป็นการรวม

ธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึง อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการ เพืAอใหไ้ดม้าซึA งประโยชน์จาก

กิจกรรมของกิจการนัVน ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม บริษทัฯ ตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงทีAเกิดขึVนมารวมในการพิจารณา 

วนัทีAซืVอกิจการ คือ วนัทีAอาํนาจในการควบคุมนัVนไดถู้กโอนไปยงัผูซื้Vอ การกาํหนดวนัทีAซืVอกิจการและการระบุเกีAยวกบัการโอนอาํนาจ

ควบคุมจากฝ่ายหนึAงไปยงัอีกฝ่ายหนึAง ตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเกีAยวขอ้ง 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัซืVอ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิAงตอบแทนทีAโอนให ้ซึA งรวมถึงการรับรู้คาํนวณส่วนไดเ้สีย

ทีAไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซืVอ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์Aระบุไดที้Aไดม้าและหนีV สินทีAรับมาซึA งวดัมูลค่า  

ณ วนัทีAซืVอ 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

การรวมธุรกิจ

บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน

การควบคุม หมายถึง อำานาจในการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของ 

กิจการนั้น ในการพิจารณาอำานาจในการควบคุม บริษัทฯ ต้องนำาสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการ คือ วันท่ี

อำานาจในการควบคุมน้ันได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำาหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง  

ต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่งรวมถึงการรับรู้คำานวณส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

ในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
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สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป หนี้สินท่ีบริษัทฯ ก่อข้ึนเพื่อจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย 

ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยบริษัทฯ ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทฯ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ 

การดำาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจาก 

การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำานาจเหนือกิจการนั้น ทำาให้เกิดผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนของบริษัทฯ  

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

ณ วันที่วันซื้อกิจการ บริษัทฯ วัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ซื้อ การเปลี่ยนแปลง 

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ที่ไม่ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียอำานาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำารายการภายหลัง 

การรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะถูกบันทึก

ในงบการเงินรวมจนถึงวันที่บริษัทฯ สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญหรือการควบคุมร่วม

การสูญเสียความควบคุม

เมื่อบริษัทฯ สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

ควบคมุและสว่นประกอบอืน่ในสว่นของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทยอ่ยนัน้ กำาไรหรอืขาดทุนท่ีเกดิข้ึนจากการสญูเสยีการควบคมุในบรษิทัยอ่ย

รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

2.3 รายการบัญชีระหว่างกัน 

  ในการจัดทำางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำาคัญได้ตัดออกในการทำางบการเงินรวมแล้ว

2.4 งบการเงินรวมน้ีจัดทำาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดำาเนินงานรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด  

  (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่าน้ัน การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน อาจมีข้อจำากัดด้านลักษณะท่ีค่อนข้างแตกต่างกัน 

  ในบรรดาบริษัทย่อยท่ีนำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

  ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำานวน 

  หลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน 

  การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

  โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขหลักการดังต่อไปน้ี

   - การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   - คำานิยามของธุรกิจ

   - คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ และ

   - การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง

  การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

  สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุหลายฉบบั ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้สำาหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา 

  บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

  การปรบัปรงุหรือจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การอธบิายให้ชดัเจน 

  เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับ 

  ผู้ใช้มาตรฐาน

  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางการดำาเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเริ่มนำา 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3.1.1 บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามสัญญาที่ทำากับลูกค้าเมื่อบริษัทฯ ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นโดยรายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุด 

 และบา้นพรอ้มทีด่นิ) รบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่ไดโ้อนอำานาจควบคมุของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ รายได ้จากการขายแสดงมลูคา่ตามสัญญาหลงั 

 หักส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่าง ๆ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ จำานวนเงิน 

 ที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระท่ีต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาในงบแสดงฐานะ 

 การเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

3.1.2 รายได้จากการให้เช่าช่วงของสัญญาดำาเนินงาน รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาในสัญญาเช่า

3.1.3 รายได้ค่าเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ให้บริการ

3.1.4 รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้นลง

3.1.5 ดอกเบ้ียรับ รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ท่ีจะนำามูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

 ของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.1.6 เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

3.1.7 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.1.8 บริษัทฯ คำานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน และอาคารชุดพักอาศัย ตามเกณฑ์พื้นที่ และตามเกณฑ์ราคาขาย

3.1.9 ตน้ทนุทางการเงนิจากหนีส้นิทางการเงินทีว่ดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุตดัจำาหนา่ยคำานวณโดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิและรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

3. สรุปนโยบายบัญชีที่สำาคัญ
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ถึงกำาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน  

  3 เดือน และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

  กลุม่บรษิทั รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม และบวกดว้ยตน้ทนุการทำารายการเฉพาะในกรณทีีเ่ปน็สนิทรพัย ์

  ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ 

  การจัดหาเงินท่ีมีนัยสำาคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเร่ือง 

  การรับรู้รายได้

237



3.3.1 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

 สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนีว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำาไรหรอืขาดทนุ มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่  

 หรือราคาทุนตัดจำาหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของ 

 กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร หรือขาดทุน หรือผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย

3.3.2 การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

 สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบัญช ีเมือ่สทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ไดส้ิน้สดุลง หรอืไดม้กีารโอนสทิธ ิ

 ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอน 

 การควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

 กลุ่มบริษัท ตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้นหรือ 

 มกีารสิน้สดุลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหนีส้นิทางการเงนิท่ีมอียู่ให้เปน็หนีส้นิใหมจ่ากผูใ้ห้กูร้ายเดยีวกนั ซึง่มข้ีอกำาหนด 

 ที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำาหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสำาคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิม 

 และรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

3.3.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร  

 หรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบกำาหนดชำาระตามสัญญา 

 กบักระแสเงนิสด ทัง้หมดทีก่ลุม่บรษิทัคาดวา่จะไดร้บัชำาระ และคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิโดยประมาณของสนิทรพัยท์างการเงนิ  

 ณ วันที่ได้มา

 ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัท วัดมูลค่า 

 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยง 

 ด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัท วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำานวนเงิน 

 ที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

 กลุม่บรษัิท ใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการคำานวณผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกดิข้ึนสำาหรบัลกูหนีก้ารคา้และสนิทรพัยท่ี์เกดิจากสญัญา  

 ดังน้ันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา โดยอ้างอิง 

 จากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้น 

 และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

3.3.4 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการ 

 มีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำานวนเงินที่รับรู้และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะ 

 รับสินทรัพย์และชำาระหนี้สินพร้อมกัน
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3.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  กลุม่บรษิทั กำาหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกบัการวดัมลูคา่ยตุธิรรม กรอบแนวคดินีร้วมถึงกลุม่ ผู้ประเมนิมลูคา่ ซึง่มคีวามรบัผดิชอบ 

  โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
 

  กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล 

  จากบุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลท่ีสาม 

  ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน 

  ทางการเงินอย่างเหมาะสม

  ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

  เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน กลุ่มบริษัท ได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ 

  ถูกจัดประเภทในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
 
  • ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

  • ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ถ้าสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

    นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

  • ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

  หากข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า 

  ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับตำ่าสุดที่มีนัยสำาคัญ 

  สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

3.5 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า  

  ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุด 

  บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา

3.6 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย อาคารห้องชุดและบ้านพร้อมท่ีดินที่สร้างเสร็จในส่วนท่ียังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ บริษัทฯ แสดงไว้ใน 

  ราคาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

  และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

3.8 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึง ท่ีดินและต้นทุนโครงการที่ถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุน 

  หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและต้นทุนโครงการ 

  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา

3.9 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า

  บริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้-สิทธิการเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการเช่าที่ระบุในสัญญาเช่าจำานวน 30 ปี
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3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน / ค่าเสื่อมราคา

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า 

 ของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของ 

 กิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี ค่าเสื่อมราคา 

 คำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

3.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ / ค่าเสื่อมราคา

 -  ที่ดิน แสดงไว้ในราคาทุน

 -  อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 -  ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 

  ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี

 - ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

3.12 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน ในการทำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

 หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุน 

 การกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

3.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น กลุ่มบริษัท ตัดจำาหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมิน 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่าย และวิธีการ 

 ตดัจำาหนา่ยของสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปเีปน็อยา่งนอ้ย คา่ตดัจำาหนา่ยรบัรู้เปน็คา่ใช้จา่ยในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน คา่ตดัจำาหนา่ย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

3.13 ค่าความนิยม

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ 

 ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไร 

 หรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าค่าเผ่ือการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่ 

 มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 บรษิทัฯ จะปนัสว่นคา่ความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการให้กบัหนว่ยสนิทรพัยท่ี์กอ่ให้เกดิเงนิสด ท่ีคาดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์พิม่ข้ึนจากการ 

 รวมกิจการ และบริษัทฯ จะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ี 

 คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไร 

 หรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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จำานวนปี

จำานวนปี

อาคารชุด (สำานักงานและที่อยู่อาศัย) และ ลานจอดรถ

ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

อาคารชุด - สำานักงาน
ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

40

5 - 10

40
10
5
5



3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

 บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

 หากมีราคาตำ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 และบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าและจะประมาณ 

 จากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

3.16 สัญญาเช่า

 ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่า  

 หรอืประกอบดว้ยสญัญาเชา่ กต็อ่เมือ่สญัญานัน้มกีารให้สทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรพัยท่ี์ระบไุดส้ำาหรบัชว่งเวลาหนึง่เพือ่เปน็การแลกเปลีย่น 

 กับสิ่งตอบแทน

 บรษิทัฯ ใชวิ้ธกีารบญัชเีดยีวสำาหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมลูคา่สญัญาเชา่ทกุสญัญา เวน้แตส่ญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่ทีส่นิทรพัย ์

 อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิ 

 ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิง และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า

ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และ

ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการ

วัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าใดๆ ท่ีจ่ายชำาระ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญา 

เริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัท เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ

เลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำานวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใด

จะตำ่ากว่า ดังต่อไปนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันท่ีสญัญาเชา่เริม่มผีล กลุ่มบรษิทั รบัรูห้นีส้นิตามสญัญาเชา่ด้วยมลูคา่ปจัจบุนัของจำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้

ตามนยัของสญัญาเชา่หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูยื้มสว่นเพิม่ของกลุม่บรษิทั หลงัจากวนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล มลูคา่ตามบญัชขีองหนีส้นิตามสญัญา

เช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชำาระแล้ว นอกจากนี้มูลค่า 

ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำ่า

จำานวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่ 12 เดอืน หรอืนอ้ยกวา่นบัตัง้แตว่นัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีล หรอืสญัญาเชา่ซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิ

มีมูลค่าตำ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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ผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัท จะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ในการจัดประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท จะทำาการประเมินว่าสัญญาเช่านั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่

ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับและจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน หากสัญญาเช่านั้นไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังคำานึงถึงข้อบ่งชี้อื่น เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุ 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าช่วง

ในฐานะผู้ให้เช่าช่วง กลุ่มบริษัท จะพิจารณาสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึง

สินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลักแทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง หากสัญญาเช่าหลักเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้

ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน

กลุ่มบริษัท จะรับรู้รายการสำาหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภทดังนี้

- สำาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน กลุ่มบริษัท จะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิ 

 การใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรือ

- สำาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัท จะตัดรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก ณ วันท่ี 

 สัญญาเช่าช่วงเริ่มมีผล แต่จะยังคงรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป

3.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น 

 โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม 

 และบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีง โดยทางตรงหรอืทางออ้มซ่ึงทำาใหม้อิีทธิพลอย่างเปน็สาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสำาคญั กรรมการหรอืพนกังาน 

 ของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

3.18 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.18.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำานวณภาษีเงินได้ตามที่กำาหนดไว้ 

 ในประมวลรัษฎากร

3.18.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันส้ินรอบ 

 ระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กลุ่มบริษัท รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

 รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ 

 ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราว ท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน 

 ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 กลุ่มบริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่า 

 ตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

 รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 กลุม่บรษิทั จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุ้นหากภาษีท่ีเกดิข้ึนเกีย่วข้องกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรง 

 ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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3.19 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน 

 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 เพื่อจ่ายชำาระ ภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายชำาระไปตาม 

 ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวน 

 ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

3.20 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของ 

 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

3.21 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน

4.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ 

 ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต  

 อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกันเป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผลขาดทุน 

 ดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณส์ภาวะเศรษฐกจิของกลุม่บรษัิทอาจไมไ่ดบ่้งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ในอนาคต

4.2 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

 กลุม่บรษิทั ตัง้คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้คา้งนานโดยประมาณการมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั ซึง่คำานวณจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกจิหักดว้ย 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย การคำานวณดังกล่าวต้องอาศัยการคาดการณ์ของผู้บริหารโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผู้บริหาร 

 ในธุรกิจและแนวโน้มของตลาดในอนาคต

3.21.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

 กลุ่มบริษัท จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ 

 ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุน 

 สำารองเลีย้งชพีดังกลา่วไดร้บัเงนิสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบรษิทัฯ เงนิจา่ยสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชพีบนัทกึ 

 เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.21.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 กลุ่มบริษัท จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงาน หลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบัน 

 ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต 

 ทีบ่รษิทัฯ กำาหนดขึน้อยา่งเหมาะสม สมมตฐิานท่ีใชใ้นการประเมนิคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังานสทุธปิระจำาปไีด้รวมถงึอตัราสว่น 

 ลดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผล 

 ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี กลุ่มบริษัท ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม  

 ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียที่ควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายให้ 

 กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงิน 

 ที่ได้รับประโยชน์

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผลประโยชน์ 

 หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำานวนในกำาไร หรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการ หรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ 

 ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน 

เสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
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ในการคาํนวณค่าเสืAอมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน ์

และมูลค่าคงเหลือเมืAอเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ 

หากมีการเปลีAยนแปลงเกิดขึVน 

นอกจากนีV ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีAดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีAคาดว่าจะไดรั้บคืนตํAากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัVน ในการนีV ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีAเกีAยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึAงเกีAยวเนืAองกบัสินทรัพยน์ัVน 

4.4 การประมาณการตน้ทุนทัVงหมดทีAจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์

ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมทีAดินและอาคารชุด กลุ่มบริษทั ตอ้งประมาณตน้ทุนทัVงหมดทีAจะใชใ้นการพฒันา

โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ซึA งตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนทีAดินและการปรับปรุงทีAดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง

ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้ืมเพืAอใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอืAนทีAเกีAยวขอ้ง ทัVงนีV ฝ่ายบริหารได้

ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขึVนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็น

ระยะ ๆ หรือเมืAอตน้ทุนทีAเกิดขึVนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

4.5 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึVนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึA งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน

ต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึVนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลีAยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน เป็นตน้ 

 

5. ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวยีนอืBน 
ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

5.1 ลูกหนีVการคา้ - กิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 

 ลูกหนีVการคา้ – กิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 19,705,672.98  14,140,573.21  35,067,198.28  19,804,597.45 

 รวมลูกหนีVการคา้ – กิจการ 

ทีAเกีAยวขอ้งกนั – สุทธิ 

 

19,705,672.98 

  

14,140,573.21 

  

35,067,198.28 

  

19,804,597.45 

5.2 ลูกหนีVหมุนเวยีนอืAน 

 เงินมดัจาํค่าสินคา้ 404,738,185.00  96,041,370.00  213,579,085.00  60,086,250.00 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 28,505,395.11  14,290,620.43  10,725,443.10  11,074,293.56 

 รายไดค้า้งรับ 141,844,975.67  129,398,078.89  49,193.91  49,193.91 

 เงินทดรองจ่าย 59,244,499.71  42,283,594.61  12,730,187.36  9,581,214.09 

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 46,138,633.30  30,966,121.69  20,157,450.72  27,546,439.18 

 อืAน ๆ 48,274,225.83  29,916,323.28  30,879,142.12  18,793,147.41 

 ลูกหนีVหมุนเวยีนอืAน 728,745,914.62  342,896,108.90  288,120,502.21  127,130,538.15 

 รวมลูกหนีVการคา้และลูกหนีVหมุนเวยีนอืAน 748,451,587.60  357,036,682.11  323,187,700.49  146,935,135.60 

  

4.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ 

 เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 

 หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ 

 การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

4.4 การประมาณการต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 ในการคำานวณต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุด กลุ่มบริษัท ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  

 ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงท่ีดิน ต้นทุนค่าออกแบบและก่อสร้างต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุนการกู้ยืม 

 เพ่ือใชใ้นการกอ่สรา้งโครงการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท้ังนีฝ่้ายบรหิารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักลา่วข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบ 

 ธรุกจิโดยจะมกีารทบทวนการประมาณการดงักลา่วเปน็ระยะ ๆ  หรอืเมือ่ตน้ทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิแตกตา่งจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมสีาระสำาคญั

4.5 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่ง ๆ  ในการประมาณการ  

 เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

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



- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำานวน 24 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำานวน 
 13 โครงการ) และจำานวน 18 โครงการ (เฉพาะกิจการ จำานวน 12 โครงการ)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วนจำานวน 8,261.52 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 
 จำานวน 6,984.25 ล้านบาท) และจำานวน 6,971.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 5,800.75 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทฯ ได้นำา 
 ไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นทุนโครงการจำานวน 188.65 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน  
 170.19 ล้านบาท) และจำานวน 215.46 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 206.85 ล้านบาท) ตามลำาดับ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ด้วยยอดสุทธิ จำานวน 471.95 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  
 จำานวน 443.25 ล้านบาท) เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 4.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  
 จำานวน 4.63 ล้านบาท) และจำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) ตามลำาดับ เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการ 
 รอการพัฒนา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน จำานวน 42.12 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 42.12 ล้านบาท)  
 และจำานวน 631.18 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 602.48 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทฯ ได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็น 
 หลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ด้วยยอดสุทธิ จำานวน 471.95 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  
 จำานวน 443.25 ล้านบาท) เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 4.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  
 จำานวน 4.63 ล้านบาท) และจำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) ตามลำาดับ เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการ 
 รอการพัฒนา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1

6.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

6.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

6. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา6. ทีBดนิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และทีBดนิและต้นทุนโครงการรอการพฒันา 
6.1 ทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 ทีAดิน 6,363,876,102.23  5,865,308,822.82  5,030,874,293.24  4,844,342,852.22 

 ค่าก่อสร้างและออกแบบ 2,187,076,505.30  1,819,651,302.15  1,831,356,467.85  1,500,931,568.59 

 ค่าใชจ่้ายอืAนในโครงการ 97,601,860.72  65,724,680.33  94,759,176.92  68,689,114.90 

 ดอกเบีVยจ่าย 379,217,957.42  324,262,837.65  328,429,819.68  264,595,571.24 

 รวม 9,027,772,425.67  8,074,947,642.95  7,285,419,757.69  6,678,559,106.95 

 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ เหลือโครงการทีAอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จาํนวน 24 โครงการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน  

13 โครงการ) และจาํนวน 18 โครงการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12 โครงการ) 

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างบางส่วนจาํนวน 8,261.52 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการจาํนวน 

6,984.25 ลา้นบาท) และจาํนวน 6,971.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 5,800.75 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอ

เป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดมี้การบนัทึกดอกเบีV ยเขา้เป็นตน้ทุนโครงการจาํนวน 188.65 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

170.19 ลา้นบาท) และจาํนวน 215.46 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 206.85 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ดว้ยยอดสุทธิ จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 

จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

4.63 ลา้นบาท) และจาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการ

พฒันา ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

 

6.2 ทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 ทีAดิน 828,128,353.33  1,283,809,306.04  807,378,121.37  1,234,364,074.08 

 ค่าก่อสร้างและออกแบบ 41,436,390.44  97,920,877.09  30,092,915.70  86,577,402.35 

 ค่าใชจ่้ายอืAนในโครงการ 1,670,813.79  1,713,096.33  323,957.29  366,239.83 

 ดอกเบีVยจ่าย 14,206,038.77  12,825,816.10  13,241,510.60  11,861,287.93 

 รวม 885,441,596.33  1,396,269,095.56  851,036,504.96  1,333,169,004.19 

 หกั ค่าเผืAอการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (348,297,513.26)  (391,833,602.41)  (348,297,513.26)  (391,833,602.41) 

 ทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา - สุทธิ 537,144,083.07  1,004,435,493.15  502,738,991.70  941,335,401.78 

 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทีAดินรอการพฒันาบางส่วน จาํนวน 42.12 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 42.12 ลา้นบาท) และ

จาํนวน 631.18 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 602.48 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอเป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั  

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ดว้ยยอดสุทธิ จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 

จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.1 

6. ทีBดนิและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และทีBดนิและต้นทุนโครงการรอการพฒันา 
6.1 ทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 ทีAดิน 6,363,876,102.23  5,865,308,822.82  5,030,874,293.24  4,844,342,852.22 

 ค่าก่อสร้างและออกแบบ 2,187,076,505.30  1,819,651,302.15  1,831,356,467.85  1,500,931,568.59 

 ค่าใชจ่้ายอืAนในโครงการ 97,601,860.72  65,724,680.33  94,759,176.92  68,689,114.90 

 ดอกเบีVยจ่าย 379,217,957.42  324,262,837.65  328,429,819.68  264,595,571.24 

 รวม 9,027,772,425.67  8,074,947,642.95  7,285,419,757.69  6,678,559,106.95 

 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ เหลือโครงการทีAอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จาํนวน 24 โครงการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน  

13 โครงการ) และจาํนวน 18 โครงการ (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12 โครงการ) 

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างบางส่วนจาํนวน 8,261.52 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการจาํนวน 

6,984.25 ลา้นบาท) และจาํนวน 6,971.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 5,800.75 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอ

เป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดมี้การบนัทึกดอกเบีV ยเขา้เป็นตน้ทุนโครงการจาํนวน 188.65 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

170.19 ลา้นบาท) และจาํนวน 215.46 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 206.85 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ดว้ยยอดสุทธิ จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 

จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

4.63 ลา้นบาท) และจาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการ

พฒันา ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2 

 

6.2 ทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 ทีAดิน 828,128,353.33  1,283,809,306.04  807,378,121.37  1,234,364,074.08 

 ค่าก่อสร้างและออกแบบ 41,436,390.44  97,920,877.09  30,092,915.70  86,577,402.35 

 ค่าใชจ่้ายอืAนในโครงการ 1,670,813.79  1,713,096.33  323,957.29  366,239.83 

 ดอกเบีVยจ่าย 14,206,038.77  12,825,816.10  13,241,510.60  11,861,287.93 

 รวม 885,441,596.33  1,396,269,095.56  851,036,504.96  1,333,169,004.19 

 หกั ค่าเผืAอการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (348,297,513.26)  (391,833,602.41)  (348,297,513.26)  (391,833,602.41) 

 ทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา - สุทธิ 537,144,083.07  1,004,435,493.15  502,738,991.70  941,335,401.78 

 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทีAดินรอการพฒันาบางส่วน จาํนวน 42.12 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 42.12 ลา้นบาท) และ

จาํนวน 631.18 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 602.48 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอเป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั  

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ดว้ยยอดสุทธิ จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 

จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.1 
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- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

4.63 ลา้นบาท) และจาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการ

พฒันา ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.1 

 

7. สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 
ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 อาคารชุดพกัอาศยั 5,991,683,199.55  7,996,012,463.74  5,991,683,199.55  7,996,012,463.74 

 อาคารสาํนกังาน 1,888,626,724.82  -  1,888,626,724.82  - 

 ทาวนโ์ฮม 957,728,058.48  1,094,746,197.36  675,708,567.76  843,068,620.49 

 รวม สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ - สุทธิ 8,838,037,982.85  9,090,758,661.10  8,556,018,492.13  8,839,081,084.23 

 

- ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ ได้โอนสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 131.08 ลา้นบาท และจาํนวน 1,240.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุน ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 570.39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 490.40 ลา้นบาท)และ 541.54  

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 479.35 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ไดท้าํสญัญาจะซืVอจะขายแลว้ แต่ยงัไม่โอนกรรมสิทธิs  

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 1,481.49 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 1,253.61 ลา้นบาท) และ 1,595.36 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 1,388.65 ลา้นบาท) บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอเป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 22 

 

8. รายการบัญชีทีBเกีBยวข้องกนั 

กจิการ 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

1. บริษทั พรสนัติ จาํกดั A - บริษทัฯ เช่าอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีV สิน 

ตามสญัญาเช่า) 

ราคาตามสญัญา 

     

   - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้งกนั) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 3.01 - 3.21 ต่อปี 

 

 

 

 

 

    

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนทีAดินตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

4.63 ลา้นบาท) และจาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นทีAดินและตน้ทุนโครงการรอการ

พฒันา ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.1 

 

7. สินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 
ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 อาคารชุดพกัอาศยั 5,991,683,199.55  7,996,012,463.74  5,991,683,199.55  7,996,012,463.74 

 อาคารสาํนกังาน 1,888,626,724.82  -  1,888,626,724.82  - 

 ทาวนโ์ฮม 957,728,058.48  1,094,746,197.36  675,708,567.76  843,068,620.49 

 รวม สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ - สุทธิ 8,838,037,982.85  9,090,758,661.10  8,556,018,492.13  8,839,081,084.23 

 

- ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ ได้โอนสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 131.08 ลา้นบาท และจาํนวน 1,240.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุน ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

- ณ วนัทีA 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 570.39 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 490.40 ลา้นบาท)และ 541.54  

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 479.35 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ไดท้าํสญัญาจะซืVอจะขายแลว้ แต่ยงัไม่โอนกรรมสิทธิs  

- ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 1,481.49 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 1,253.61 ลา้นบาท) และ 1,595.36 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 1,388.65 ลา้นบาท) บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอเป็นหลกัทรัพยค์ ํVาประกนั ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 22 

 

8. รายการบัญชีทีBเกีBยวข้องกนั 

กจิการ 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

1. บริษทั พรสนัติ จาํกดั A - บริษทัฯ เช่าอาคารสาํนกังานของบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีV สิน 

ตามสญัญาเช่า) 

ราคาตามสญัญา 

     

   - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้งกนั) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 3.01 - 3.21 ต่อปี 

 

 

 

 

 

    

7. สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ

8. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

- ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ ได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 131.08 ล้านบาท และจำานวน 1,240.16 ล้านบาท ตามลำาดับ  
 ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 570.39 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 490.40 ล้านบาท)และ  
 541.54 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 479.35 ล้านบาท) ตามลำาดับ ได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 1,481.49 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 1,253.61 ล้านบาท) และ  
 1,595.36 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 1,388.65 ล้านบาท) บริษัทฯ ได้นำาไปจดจำานองเพ่ือเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามท่ีกล่าวไว้ 
 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

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



8. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
8. รายการบัญชีทีBเกีBยวข้องกนั (ต่อ) 

กจิการ 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

2. บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

A - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ไดรั้บบริการ บริหารงานระบบการ 

จดัการสินทรัพยใ์หเ้ช่า, วางระบบ – บริหาร 

จดัการอาคารชุดจากบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายจ่ายตน้ทุนจากธุรกิจใหเ้ช่า 

และบริการ และรายจ่ายตน้ทุนในการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย)์ 

ค่าบริการเรียกเกบ็ตามสญัญา ซึAงเป็นไป 

ตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ กูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น เงินกูย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้งกนั) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม 

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 0.93 - 0.99 ต่อปี 

     

3. บริษทั ลุมพินี โปรเจค 

มาเนจเมนท ์เซอร์วสิ จาํกดั 

A - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ไดรั้บบริการ บริหารงานก่อสร้างจาก 

บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย)์ 

ค่าบริการเรียกเกบ็ตามสญัญา ซึAงเป็นไป 

ตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ กูย้มืเงินจากบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น เงินกูย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้งกนั) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 0.99 ต่อปี 

     

4. บริษทั แอล พี ซี 

วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั 

A - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   -บริษทัฯไดรั้บบริการทาํความสะอาดและบริการ 

พนกังานตอ้นรับจากบริษทัยอ่ย 

(แสดงเป็น รายจ่ายตน้ทุนจากธุรกิจใหเ้ช่า 

และบริการ, รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

ค่าบริการเรียกเกบ็ตามสญัญา ซึAงเป็นไป 

ตามราคาตลาด 
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8. รายการบัญชีทีBเกีBยวข้องกนั (ต่อ) 

กจิการ 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ นโยบายราคา 

     

5. บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์

โซลูชัAน จาํกดั 

A - บริษทัฯ ไดรั้บบริการใหค้าํปรึกษาและ บริหาร 

จดัการเพืAอพฒันาโครงการ 

(แสดงเป็น รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย)์ 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

6. บริษทั รักษาความปลอดภยั 

แอลเอสเอส โซลูชัAนส์ จาํกดั 

A - บริษทัฯ ไดรั้บบริการ รักษาความปลอดภยั 

(แสดงเป็น รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

ค่าบริการเรียกเกบ็ตามสญัญา ซึAงเป็นไป 

ตามราคาตลาด 

     

7. บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั B - บริษทัฯ ใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัร่วม 

(แสดงเป็น เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้ง) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 5 ต่อปี 

     

8. บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 

B - บริษทัฯ ใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานแก่บริษทัร่วม 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ใหบ้ริการ บริหารงานก่อสร้าง และ 

งานส่วนกลาง 

(แสดงเป็น รายไดจ้ากงานบริการอืAน) 

ราคาตามสญัญา ซึAงเป็นไปตามราคาตลาด 

     

   - บริษทัฯ ใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัร่วม 

(แสดงเป็น เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนกิจการทีA 

เกีAยวขอ้ง) 

ตัqวสญัญาใชเ้งินครบกาํหนดเมืAอทวงถาม

อตัราดอกเบีVยร้อยละ 5 ต่อปี 

     

 A = เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 B = เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ  

  

8. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
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8.1 ลูกหนีV กิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

15,060,025.86 

  

8,617,081.42 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

1,374,387.00 

  

1,374,387.00 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  1,047,973.19  1,055,063.82 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 10,662,620.03  7,009,982.87  10,662,620.03  7,009,982.87 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 9,043,052.95  7,130,590.34  6,922,192.20  1,748,082.34 

 รวม 19,705,672.98  14,140,573.21  35,067,198.28  19,804,597.45 

 

8.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนแก่กิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 1 มกราคม 2564  เพิAมขึVน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2564 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 70,750,000.00  4,875,000.00  -  75,625,000.00 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 54,000,000.00  83,000,000.00  (10,500,000.00)  126,500,000.00 

 รวม 124,750,000.00  87,875,000.00  (10,500,000.00)  202,125,000.00 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 1 มกราคม 2564  เพิAมขึVน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2564 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั 185,000,000.00  225,000,000.00  (280,450,000.00)  129,550,000.00 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 70,750,000.00  4,875,000.00  -  75,625,000.00 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 54,000,000.00  83,000,000.00  (10,500,000.00)  126,500,000.00 

 รวม 309,750,000.00  312,875,000.00  (290,950,000.00)  331,675,000.00 

 

8.3 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  59,935,278.11  63,265,015.80 

 รวม -  -  59,935,278.11  63,265,015.80 

 

8.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  ร้อยละของการถือหุน้  ราคาวธีิส่วนไดเ้สีย  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัร่วม 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 25.00   25.00  7,021,636.55  11,103,299.15  (4,081,662.60)  (7,845,733.30) 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 49.99   49.99  48,746,492.28  49,409,966.47  (663,474.19)  38,529.35 

 รวม      55,768,128.83  60,513,265.62  (4,745,136.79)  (7,807,203.95) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 ร้อยละของการถือหุน้  ราคาทุน 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทัย่อย         

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั 99.99   99.99  473,037,237.15  473,037,237.15 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  มาเนจเมนท ์จาํกดั 

(และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั รักษา

ความปลอดภยั แอลเอสเอส โซลูชัAนส์ จาํกดั 

ในสดัส่วนร้อยละ 100) 

99.99   99.99  9,998,800.00  9,998,800.00 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอร์วสิ จาํกดั 

(และเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั 

ลุมพินี วสิดอม แอนด ์โซลูชัAน จาํกดั ในสดัส่วน 

ร้อยละ 100) 

99.99   99.99  73,559,985.00  73,559,985.00 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั 99.95   99.95  999,500.00  999,500.00 

บริษทัร่วม         

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 25.00   25.00  25,000,000.00  25,000,000.00 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 49.99   49.99  49,999,900.00  49,999,900.00 

 รวม      632,595,422.15  632,595,422.15 

บริษทัย่อย 
เมืAอวนัทีA 10 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ซืVอหุ้นสามญั 3.7 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.30 บาท, 9.30 บาท และ 12.80 บาท ของบริษทั 

ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์เซอร์วสิ จาํกดั จากผูถื้อหุน้รายยอ่ยอืAน ทาํใหเ้งินลงทุนจาก 39.40 ลา้นบาท เป็นเงินลงทุน 73.56 ลา้นบาท 

สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 100 มีผลทาํให้มีขาดทุนจากการเปลีAยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย จาํนวน 

11.24 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

เมืAอวนัทีA 13 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ขายหุ้นสามญั 3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท ของบริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ 

เซอร์วสิ จาํกดั ใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยอืAน ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 99.99 

เมืAอวนัทีA 8 ตุลาคม 2563 บริษทั ลุมพินี พรอพเพอร์ตีV  มาเนจเมนท ์จาํกดั ซึA งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทาํการลงทุนในบริษทั 

รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชัAนส์ จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นเงินลงทุน 999,700 บาท โดยบริษทัดังกล่าว 

ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั ทัVงนีV เพืAอเป็นการขยายฐานธุรกิจ 

 

  

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ 3.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.30 บาท, 9.30 บาท และ 12.80 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค 

มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้เงินลงทุนจาก 39.40 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 73.56 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 100 มีผลทำาให้มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย จำานวน 11.24 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ 3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท ของบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด  

ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 99.99

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำาการลงทุนในบริษัท รักษาความปลอดภัย 

แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เป็นเงินลงทุน 999,700 บาท โดยบริษัทดังกล่าว ดำาเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจ
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8.5 เจา้หนีV กิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  1,016.00  2,932.00 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

619,207.76 

  

2,997,372.61 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

13,061,820.02 

  

- 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  1,616,866.00  1,960,103.84 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั แอลเอสเอส  

โซลูชัAนส์ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

1,371,190.19 

  

454,536.00 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 123,360.00  243,360.00  123,360.00  243,360.00 

 รวม 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 
 

8.6 เงินกูย้มืระยะสัVนกิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 1 มกราคม 2564  เพิAมขึVน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2564 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

333,000,000.00 

  

103,000,000.00 

  

(57,000,000.00) 

  

379,000,000.00 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

38,000,000.00 

  

- 

  

(15,000,000.00) 

  

23,000,000.00 

 รวม 371,000,000.00  103,000,000.00  (72,000,000.00)  402,000,000.00 
 

8.7 หนีV สินตามสญัญาเช่า 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  61,593,858.04  64,132,012.22 

 รวม -  -  61,593,858.04  64,132,012.22 
 

8.8 รายการธุรกิจกบักิจการทีAเกีAยวขอ้งกนั 

8.8.1 รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  120,000.00  120,000.00 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

1,805,338.40 

  

2,514,854.40 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

599,560.00 

  

838,436.27 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  1,107,730.80  866,018.72 

 บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์โซลูชัAน  

จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

334,838.71 

  

120,000.00 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั -  14,064,196.45  -  14,064,196.45 

 รวม -  14,064,196.45  3,967,467.91  18,523,505.84 
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8.8.2 รายไดจ้ากดอกเบีVยรับ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  6,388,552.23  11,402,139.18 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 3,652,637.16  3,436,284.16  3,652,637.16  3,436,284.16 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 5,227,329.04  1,698,082.33  5,227,329.04  1,698,082.33 

 รวม 8,879,966.20  5,134,366.49  15,268,518.43  16,536,505.67 

 

8.8.3 รายไดจ้ากงานบริการอืAน 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 11,543,478.42  -  11,543,478.42  - 

 รวม 11,543,478.42  -  11,543,478.42  - 

 

8.8.4 รายไดเ้บด็เตลด็ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

6,000,000.00 

  

- 

 รวม -  -  6,000,000.00  - 

 

8.8.5 รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

24,220,062.52 

  

37,577,680.77 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

89,257,882.32 

  

71,123,367.10 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  4,656,566.34  6,066,723.62 

 บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์โซลูชัAน  

จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

20,000,000.00 

  

19,532,000.00 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั แอลเอสเอส  

โซลูชัAนส์ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

3,076,000.00 

  

294,000.00 

 รวม -  -  141,210,511.18  134,593,771.49 
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8.8.2 รายไดจ้ากดอกเบีVยรับ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  6,388,552.23  11,402,139.18 

 บริษทั กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิAง จาํกดั 3,652,637.16  3,436,284.16  3,652,637.16  3,436,284.16 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 5,227,329.04  1,698,082.33  5,227,329.04  1,698,082.33 

 รวม 8,879,966.20  5,134,366.49  15,268,518.43  16,536,505.67 

 

8.8.3 รายไดจ้ากงานบริการอืAน 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั ดลศิริ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 11,543,478.42  -  11,543,478.42  - 

 รวม 11,543,478.42  -  11,543,478.42  - 

 

8.8.4 รายไดเ้บด็เตลด็ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

6,000,000.00 

  

- 

 รวม -  -  6,000,000.00  - 

 

8.8.5 รายจ่ายตน้ทุนในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

24,220,062.52 

  

37,577,680.77 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

89,257,882.32 

  

71,123,367.10 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  4,656,566.34  6,066,723.62 

 บริษทั ลุมพินี วสิดอม แอนด ์โซลูชัAน  

จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

20,000,000.00 

  

19,532,000.00 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั แอลเอสเอส  

โซลูชัAนส์ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

3,076,000.00 

  

294,000.00 

 รวม -  -  141,210,511.18  134,593,771.49 

 

  

8.8.6 รายจ่ายตน้ทุนจากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

8,766,580.44 

  

10,724,248.52 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

2,308,609.89 

  

69,524.00 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  5,551,808.36  5,507,398.96 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั แอลเอสเอส  

โซลูชัAนส์ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

6,485,554.52 

  

- 

 รวม -  -  23,112,553.21  16,301,171.48 

 

8.8.7 ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

166,637.39 

  

1,288,446.71 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

- 

  

810,070.00 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  3,271.02  36,074.76 

 รวม -  -  169,908.41  2,134,591.47 

 

8.8.8 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

 บริษทั พรสนัติ จาํกดั -  -  4,440,000.00  4,440,000.00 

 บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตีV  

มาเนจเมนท ์จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

1,062,609.88 

  

3,628,327.29 

 บริษทั ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท ์ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

- 

  

24,000.00 

 บริษทั แอล พี ซี วสิาหกิจเพืAอสงัคม จาํกดั -  -  8,954,060.08  9,304,916.50 

 บริษทั รักษาความปลอดภยั แอลเอสเอส  

โซลูชัAนส์ จาํกดั 

 

- 

  

- 

  

2,666,227.88 

  

130,800.00 

 รวม -  -  17,122,897.84  17,528,043.79 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพืBอการลงทุน 
ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  
อาคารชุด  

ค่าตกแต่งอาคารและ

เฟอร์นิเจอร์ 
 รวม 

ราคาทุน      

 ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 2,083,851,656.02  63,045,969.14  2,146,897,625.16 

 จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (17,700,500.00)  (2,233,636.08)  (19,934,136.08) 

 โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 1,240,158,171.99  -  1,240,158,171.99 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 3,306,309,328.01  60,812,333.06  3,367,121,661.07 

 โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 131,079,917.95  -  131,079,917.95 

 จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (12,148,830.42)  (1,449,687.54)  (13,598,517.96) 

 อืAน ๆ (19,900,254.39)  1,199,893.10  (18,700,361.29) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 3,405,340,161.15  60,562,538.62  3,465,902,699.77 

ค่าเสืAอมราคาสะสม      

 ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 196,023,482.93  22,787,690.13  218,811,173.06 

 ค่าเสืAอมราคาสาํหรับปี 46,825,566.12  5,631,826.77  52,457,392.89 

 ค่าเสืAอมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (1,629,316.34)  (2,192,527.63)  (3,821,843.97) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 241,219,732.71  26,226,989.27  267,446,721.98 

 ค่าเสืAอมราคาสาํหรับปี 58,078,833.97  5,925,684.87  64,004,518.84 

 ค่าเสืAอมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (3,086,831.75)  (702,363.22)  (3,789,194.97) 

 อืAน ๆ (2,209,913.31)  -  (2,209,913.31) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 294,001,821.62  31,450,310.92  325,452,132.54 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 3,111,338,339.53  29,112,227.70  3,140,450,567.23 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 3,065,089,595.30  34,585,343.79  3,099,674,939.09 

ค่าเสืAอมราคา สาํหรับปี สิVนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564     64,004,518.84 

ค่าเสืAอมราคา สาํหรับปี สิVนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2563     52,457,392.89 

 
  

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  
อาคารชุด  

ค่าตกแต่งอาคารและ

เฟอร์นิเจอร์ 
 รวม 

ราคาทุน      

 ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 2,148,745,620.54  73,847,001.13  2,222,592,621.67 

 จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (17,700,500.00)  (2,233,636.08)  (19,934,136.08) 

 โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 1,240,158,171.99  -  1,240,158,171.99 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 3,371,203,292.53  71,613,365.05  3,442,816,657.58 

 โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 131,079,917.95  -  131,079,917.95 

 จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (12,148,830.42)  (1,449,687.54)  (13,598,517.96) 

 อืAน ๆ (17,956,622.57)  -  (17,956,622.57) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 3,472,177,757.49  70,163,677.51  3,542,341,435.00 

ค่าเสืAอมราคาสะสม      

 ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 207,196,437.16  29,786,088.39  236,982,525.55 

 ค่าเสืAอมราคาสาํหรับปี 48,395,544.79  6,706,771.20  55,102,315.99 

 ค่าเสืAอมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (1,629,316.34)  (2,192,527.63)  (3,821,843.97) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 253,962,665.61  34,300,331.96  288,262,997.57 

 ค่าเสืAอมราคาสาํหรับปี 62,505,723.17  6,154,560.49  68,660,283.66 

 ค่าเสืAอมราคาจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (3,086,831.75)  (702,363.22)  (3,789,194.97) 

 อืAน ๆ (2,209,913.31)  -  (2,209,913.31) 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 311,171,643.72  39,752,529.23  350,924,172.95 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 3,161,006,113.77  30,411,148.28  3,191,417,262.05 

 ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 3,117,240,626.92  37,313,033.09  3,154,553,660.01 

ค่าเสืAอมราคา สาํหรับปี สิVนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564     68,660,283.66 

ค่าเสืAอมราคา สาํหรับปี สิVนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2563     55,102,315.99 

 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ จาํนวน 131.08 ลา้นบาท และจาํนวน 1,240.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มาเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุน ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุน จาํนวน 765.95 ลา้นบาท และจาํนวน 775.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ทีAติดภาระผกูพนัตามสญัญาขายทรัพยสิ์น ทีAใหสิ้ทธิลูกคา้ขายคืน ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุน จาํนวน 603.83 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 596.69 ลา้นบาท) 

และจาํนวน 634.41 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 626.92 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัฯไดน้าํไปจดจาํนองเพืAอเป็นหลกัทรัพยค์ ํV าประกนั  

ตามทีAกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีอสังหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุนทีAคิดค่าเสืAอมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู ่คิดเป็น

มูลค่าตน้ทุนเป็นจาํนวน 12.61 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12.61 ลา้นบาท) และจาํนวน 5.80 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 5.80 ลา้นบาท) 

ตามลาํดบั 

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พืAอการลงทุนราคาตามบญัชี จาํนวน 3,140.45ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 

3,191.42 ลา้นบาท) และจาํนวน 3,099.67 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 3,154.55 ลา้นบาท) ตามลาํดบั มีราคายติุธรรม จาํนวน 5,037.87 ลา้น

บาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 5,564.85 ลา้นบาท) และจาํนวน 4,977.33 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 5,206.23 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ ได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ จำานวน 131.08 ล้านบาท และจำานวน 1,240.16 ล้านบาท ตามลำาดับ มาเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 765.95 ล้านบาท และจำานวน 775.75 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นอาคาร

ชุดพักอาศัย ที่ติดภาระผูกพันตามสัญญาขายทรัพย์สิน ที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 603.83 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 596.69 ล้านบาท) และ

จำานวน 634.41 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 626.92 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทฯ ได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุน

เป็นจำานวน 12.61 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 12.61 ล้านบาท) และจำานวน 5.80 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 5.80 ล้านบาท) ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาตามบัญชี จำานวน 3,140.45ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,191.42 

ล้านบาท) และจำานวน 3,099.67 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 3,154.55 ล้านบาท) ตามลำาดับ มีราคายุติธรรม จำานวน 5,037.87 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ จำานวน 5,564.85 ล้านบาท) และจำานวน 4,977.33 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 5,206.23 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที(ดินและอาคาร จาํนวน 78.28 ลา้นบาท และ จาํนวน 81.42 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้

นาํไปจดจาํนองเพื(อเป็นหลกัทรัพยค์ ํNาประกนั ตามที(กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรที(คิดค่าเสื(อมราคาเตม็มูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่คิดเป็นมูลค่า

ตน้ทุนจาํนวน 88.80 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 55.63 ลา้นบาท) และ จาํนวน 78.72 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 48.68 

ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สิทธิการเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้– สิทธิการเช่า ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีN  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สิทธิการเช่า 194,162,892.90  201,654,313.74 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สิทธิการเช่าในระหวา่งปี (7,470,952.48)  (7,491,420.84) 

สุทธิ 186,691,940.42  194,162,892.90 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 7.47 ลา้นบาท 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 7.49 ลา้นบาท 

 

ในปี 2558 บริษทัฯ ทาํสญัญาเช่าที(ดินกบัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(ผูใ้หเ้ช่า) เพื(อก่อสร้างอาคารพกัอาศยัให้

เช่า เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที(การก่อสร้างอาคารและสิ(งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ

เกิดขึNนก่อน และผูใ้หเ้ช่าไดส่้งมอบที(ดินใหก้บับริษทัฯ เมื(อวนัที( 1 มีนาคม 2558 โดยบริษทัฯ มีสิทธิขอต่อสญัญาเช่าไดอี้กสองคราว 

ๆ ละ 30 ปี โดยแจง้ความประสงคที์(จะต่อสัญญาเช่าใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในปีที( 25 และปีที( 55 รวมทัNงลงนาม

ในสญัญาต่ออายหุรือสญัญาเช่าใหม่ในปีที( 28 และปีที( 58 ซึ( งทัNง 2 ฝ่าย ตอ้งจา้งผูป้ระเมินอิสระฝ่ายละ 1 ราย เพื(อประเมินมูลค่าของ

สินทรัพยที์(เช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าที(เหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดช้าํระค่าเช่าทัNงจาํนวนในวนัทาํสญัญาเช่า

แลว้ โดยบริษทัฯ ถือเป็นเงินมดัจาํค่าสิทธิการเช่าทัNงจาํนวน ทัNงนีN เมื(อสัญญาเช่าสิNนสุดลงและไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าขา้งตน้ 

กรรมสิทธิr ในอาคารและสิ(งปลูกสร้างจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่าทนัทีโดยปราศจากภาระติดพนัใด ๆ และบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวขอ้งเกี(ยวกบัการโอนกรรมสิทธิr ทัNงหมด 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทําการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที(  บริษัทฯ ทําสัญญาเช่าที( ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริย ์แลว้เสร็จพร้อมใหเ้ช่าช่วงโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ( งจะสิNนสุดสญัญาเช่าช่วงวนัที( 22 ธนัวาคม 2589 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ดินและอาคาร จำานวน 78.28 ล้านบาท และ จำานวน 81.42 ล้านบาท บริษัทฯ ได้นำาไปจดจำานอง 

เพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน  

88.80 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 55.63 ล้านบาท) และ จำานวน 78.72 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 48.68 ล้านบาท) ตามลำาดับ

ในปี 2558 บริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่า เป็นระยะเวลา  

30 ปี นับจากวันที่การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือไม่เกิน 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบที่ดิน

ให้กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยบริษัทฯ มีสิทธิขอต่อสัญญาเช่าได้อีกสองคราวๆ ละ 30 ปี โดยแจ้งความประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่า

ให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีที่ 25 และปีที่ 55 รวมทั้งลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ในปีที่ 28 และปีที่ 58 ซึ่งทั้ง 

2 ฝ่าย ต้องจ้างผู้ประเมินอิสระฝ่ายละ 1 ราย เพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่เช่าตามราคาตลาด (Market Value) และมูลค่าค่าเช่าที่เหมาะสม  

โดยบริษัทฯ ได้ชำาระค่าเช่าท้ังจำานวนในวันทำาสัญญาเช่าแล้ว โดยบริษัทฯ ถือเป็นเงินมัดจำาค่าสิทธิการเช่าท้ังจำานวน ท้ังนี้เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

และไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่าข้างต้น กรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันทีโดยปราศจากภาระติดพันใดๆ และบริษัทฯ  

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ บริษัทฯ ทำาสัญญาเช่าที่ดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แล้วเสร็จพร้อมให้

เช่าช่วงโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สิทธิการเช่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื:น 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานระหวา่งพฒันาโปรแกรม  รวม 

ราคาทุน      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 74,394,239.48  3,707,408.54  78,101,648.02 

 ซืNอเพิ(ม 98,868.00  599,200.00  698,068.00 

 อื(น ๆ 13,440.00  (13,440.00)  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 74,506,547.48  4,293,168.54  78,799,716.02 

 ซืNอเพิ(ม 134,247.00  1,112,268.21  1,246,515.21 

 อื(น ๆ 536,093.00  (536,093.00)  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 75,176,887.48  4,869,343.75  80,046,231.23 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 66,592,142.11  -  66,592,142.11 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,291,058.71  -  3,291,058.71 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 69,883,200.82  -  69,883,200.82 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,550,564.60  -  2,550,564.60 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 72,433,765.42  -  72,433,765.42 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 2,743,122.06  4,869,343.75  7,612,465.81 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 4,623,346.66  4,293,168.54  8,916,515.20 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  2,550,564.60 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  3,291,058.71 

  

12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานระหวา่งพฒันาโปรแกรม  รวม 

ราคาทุน      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 65,395,292.02  2,164,845.12  67,560,137.14 

 ซืNอเพิ(ม 98,868.00  599,200.00  698,068.00 

 อื(น ๆ -  -  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 65,494,160.02  2,764,045.12  68,258,205.14 

 ซืNอเพิ(ม 109,247.00  1,112,268.21  1,221,515.21 

 อื(น ๆ 536,093.00  (536,093.00)  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 66,139,500.02  3,340,220.33  69,479,720.35 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 58,868,296.02  -  58,868,296.02 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,589,165.53  -  2,589,165.53 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 61,457,461.55  -  61,457,461.55 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,095,611.54  -  2,095,611.54 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 63,553,073.09  -  63,553,073.09 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 2,586,426.93  3,340,220.33  5,926,647.26 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 4,036,698.47  2,764,045.12  6,800,743.59 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  2,095,611.54 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  2,589,165.53 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที(คิดค่าเสื(อมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู ่คิดเป็น

มูลค่าตน้ทุนจาํนวน 64.71 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 56.21 ลา้นบาท) และจาํนวน 60.11 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 54.46 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

13. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ / ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีN  

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 92,015,324.70  255,303,333.57  29,865,901.76  189,735,347.16 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลปีก่อน (1,045,452.18)  (283,977.13)  (1,156,818.10)  (238,880.64) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างชั(วคราว (8,168,395.33)  (37,617,850.36)  (4,118,773.11)  (32,389,497.36) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที:แสดงอยู่ใน        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 82,801,477.19  217,401,506.08  24,590,310.55  157,106,969.16 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  งานระหวา่งพฒันาโปรแกรม  รวม 

ราคาทุน      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 65,395,292.02  2,164,845.12  67,560,137.14 

 ซืNอเพิ(ม 98,868.00  599,200.00  698,068.00 

 อื(น ๆ -  -  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 65,494,160.02  2,764,045.12  68,258,205.14 

 ซืNอเพิ(ม 109,247.00  1,112,268.21  1,221,515.21 

 อื(น ๆ 536,093.00  (536,093.00)  - 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 66,139,500.02  3,340,220.33  69,479,720.35 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 58,868,296.02  -  58,868,296.02 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,589,165.53  -  2,589,165.53 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 61,457,461.55  -  61,457,461.55 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,095,611.54  -  2,095,611.54 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 63,553,073.09  -  63,553,073.09 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 2,586,426.93  3,340,220.33  5,926,647.26 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 4,036,698.47  2,764,045.12  6,800,743.59 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  2,095,611.54 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  2,589,165.53 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที(คิดค่าเสื(อมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู ่คิดเป็น

มูลค่าตน้ทุนจาํนวน 64.71 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 56.21 ลา้นบาท) และจาํนวน 60.11 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 54.46 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

13. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ / ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันีN  

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 92,015,324.70  255,303,333.57  29,865,901.76  189,735,347.16 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลปีก่อน (1,045,452.18)  (283,977.13)  (1,156,818.10)  (238,880.64) 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด        

ผลแตกต่างชั(วคราว (8,168,395.33)  (37,617,850.36)  (4,118,773.11)  (32,389,497.36) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที:แสดงอยู่ใน        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 82,801,477.19  217,401,506.08  24,590,310.55  157,106,969.16 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน 

64.71 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 56.21 ล้านบาท) และจำานวน 60.11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 54.46 ล้านบาท) ตามลำาดับ

13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
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จาํนวนภาษีที(เกี(ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จอื(น สําหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันีN  
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีที:เกี:ยวข้อง:        

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        

ระยะยาวอื(น -  (394,980.87)  -  (394,980.87) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ        

ผลประโยชนพ์นกังานที(กาํหนดไว ้ -  4,617,690.80  -  2,560,209.00 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที(ใชส้าํหรับปี สิNนสุด

วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 385,162,611.55  935,157,208.27  146,492,789.92  668,302,756.84 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

คูณอตัราภาษี 77,032,522.31  194,179,546.53  29,298,557.98  133,660,551.37 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลปีก่อน (1,045,452.18)  (283,977.13)  (1,156,818.10)  (238,880.64) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :        

รายจ่ายอื(นที(เกณฑบ์ญัชีต่างจาก 

เกณฑภ์าษี 

 

(2,954,015.77) 

  

(4,605,838.24) 

  

(1,459,816.05) 

  

(3,860,822.05) 

รายไดอื้(นที(เกณฑบ์ญัชีต่างจาก 

เกณฑภ์าษี 

 

(1,915,973.44) 

  

(692,912.72) 

  

(1,016,694.16) 

  

(692,912.72) 

รายไดที้(ตอ้งรับรู้ภาษีเพิ(มเติม 7,493,486.40  25,679,569.66  7,326,566.40  25,512,649.66 

เงินปันผลรับที(ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี -  -  (10,798,812.00)  - 

รายจ่ายที(ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 2,748,291.08  3,125,117.98  2,397,326.48  2,726,383.54 

อื(น ๆ 1,442,618.79  -  -  - 

รวม 6,814,407.06  23,505,936.68  (3,551,429.33)  23,685,298.43 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที:แสดงอยู่ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

82,801,477.19 

  

217,401,506.08 

  

24,590,310.55 

  

157,106,969.16 

อตัราภาษีเงินไดที้(แทจ้ริง 21.50%  23.25%  16.79%  23.51% 

 

 

  

จาํนวนภาษีที(เกี(ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จอื(น สําหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งันีN  
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีที:เกี:ยวข้อง:        

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน        

ระยะยาวอื(น -  (394,980.87)  -  (394,980.87) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของ        

ผลประโยชนพ์นกังานที(กาํหนดไว ้ -  4,617,690.80  -  2,560,209.00 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที(ใชส้าํหรับปี สิNนสุด

วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งันีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 385,162,611.55  935,157,208.27  146,492,789.92  668,302,756.84 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

คูณอตัราภาษี 77,032,522.31  194,179,546.53  29,298,557.98  133,660,551.37 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

นิติบุคคลปีก่อน (1,045,452.18)  (283,977.13)  (1,156,818.10)  (238,880.64) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :        

รายจ่ายอื(นที(เกณฑบ์ญัชีต่างจาก 

เกณฑภ์าษี 

 

(2,954,015.77) 

  

(4,605,838.24) 

  

(1,459,816.05) 

  

(3,860,822.05) 

รายไดอื้(นที(เกณฑบ์ญัชีต่างจาก 

เกณฑภ์าษี 

 

(1,915,973.44) 

  

(692,912.72) 

  

(1,016,694.16) 

  

(692,912.72) 

รายไดที้(ตอ้งรับรู้ภาษีเพิ(มเติม 7,493,486.40  25,679,569.66  7,326,566.40  25,512,649.66 

เงินปันผลรับที(ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี -  -  (10,798,812.00)  - 

รายจ่ายที(ไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 2,748,291.08  3,125,117.98  2,397,326.48  2,726,383.54 

อื(น ๆ 1,442,618.79  -  -  - 

รวม 6,814,407.06  23,505,936.68  (3,551,429.33)  23,685,298.43 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที:แสดงอยู่ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

82,801,477.19 

  

217,401,506.08 

  

24,590,310.55 

  

157,106,969.16 

อตัราภาษีเงินไดที้(แทจ้ริง 21.50%  23.25%  16.79%  23.51% 

 

 

  

จำานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรเบ็ดเสร็จอื่น สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

การรับรู้รายไดจ้ากการขาย        

อสงัหาริมทรัพยต์ามเกณฑภ์าษี 31,858,661.05  29,898,391.66  31,858,661.05  29,898,391.66 

ค่าเผื(อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 78,366,720.48  78,366,720.48  78,366,720.48  78,366,720.48 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ        

พนกังาน 76,866,337.84  70,831,528.40  28,344,269.35  26,466,682.06 

ประมาณการค่าใชจ่้าย 5,939,135.21  5,944,135.21  4,544,386.35  4,544,386.35 

สญัญาเช่า 918,534.78  740,218.28  1,119,021.38  838,104.95 

 193,949,389.36  185,780,994.03  144,233,058.61  140,114,285.50 

 
14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัLนจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 425,954.99  13,246.34  425,954.99  13,246.34 

เงินกูย้มืระยะสัNนจากสถาบนัการเงิน 4,838,648,250.00  4,601,265,100.00  4,170,000,000.00  4,318,371,000.00 

หกั ดอกเบีNยจ่ายล่วงหนา้ (6,086,745.00)  -  (6,086,745.00)  - 

รวม 4,832,987,459.99  4,601,278,346.34  4,164,339,209.99  4,318,384,246.34 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน ค ํNาประกนัโดยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

 

  

 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

การรับรู้รายไดจ้ากการขาย        

อสงัหาริมทรัพยต์ามเกณฑภ์าษี 31,858,661.05  29,898,391.66  31,858,661.05  29,898,391.66 

ค่าเผื(อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย ์ 78,366,720.48  78,366,720.48  78,366,720.48  78,366,720.48 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ        

พนกังาน 76,866,337.84  70,831,528.40  28,344,269.35  26,466,682.06 

ประมาณการค่าใชจ่้าย 5,939,135.21  5,944,135.21  4,544,386.35  4,544,386.35 

สญัญาเช่า 918,534.78  740,218.28  1,119,021.38  838,104.95 

 193,949,389.36  185,780,994.03  144,233,058.61  140,114,285.50 

 
14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัLนจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 425,954.99  13,246.34  425,954.99  13,246.34 

เงินกูย้มืระยะสัNนจากสถาบนัการเงิน 4,838,648,250.00  4,601,265,100.00  4,170,000,000.00  4,318,371,000.00 

หกั ดอกเบีNยจ่ายล่วงหนา้ (6,086,745.00)  -  (6,086,745.00)  - 

รวม 4,832,987,459.99  4,601,278,346.34  4,164,339,209.99  4,318,384,246.34 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน ค ํNาประกนัโดยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

 

  

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น คำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
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15. เจ้าหนีLการค้าและเจ้าหนีLหมุนเวยีนอื:น 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

15.1 เจา้หนีNการคา้ 

 เจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

 รวมเจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

15.2 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 8.5) 

 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

 รวมเจา้หนีNการคา้ - กิจการที(        

 เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

15.3 เจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 

 เงินปันผลคา้งจ่าย 4,234,214.96  4,021,183.43  4,234,214.96  4,021,183.43 

 เงินรับล่วงหนา้ 179,785,919.40  107,927,157.95  158,450,169.40  98,183,512.91 

 เงินประกนัผลงาน 78,165,644.61  107,608,485.97  61,413,696.54  91,192,044.35 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 163,744,397.37  170,055,664.19  112,927,540.77  134,384,847.80 

 อื(น ๆ 128,718,034.07  116,342,266.74  64,688,632.25  53,576,472.81 

 รวมเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 554,648,210.41  505,954,758.28  401,714,253.92  381,358,061.30 

 รวมเจา้หนีNการคา้และเจา้หนีN         

 หมุนเวยีนอื(น 1,169,667,961.50  1,266,633,210.09  909,758,815.85  1,019,854,803.53 

 

16. รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเช่า 271,299,968.66  281,767,582.90  271,299,968.66  281,767,582.90 

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

หกั รายไดรั้บล่วงหนา้ที(จะรับรู้        

เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20) 

สุทธิ 250,421,940.26  260,860,954.46  250,421,940.26  260,860,954.46 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทําการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบนที( ดินตามสัญญาเช่าที( ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยแ์ลว้เสร็จ พร้อมใหเ้ช่าช่วง โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ( งจะสิNนสุดสญัญาเช่าช่วงวนัที( 22 ธนัวาคม 2589 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีค่าเช่ารับล่วงหนา้ที(จะรับรู้เป็นรายไดใ้นอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ซึ(งมีรายละเอียดดงันีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84 

เกิน 5 ปี 208,637,283.42  219,076,297.62  208,637,283.42  219,076,297.62 

15. เจ้าหนีLการค้าและเจ้าหนีLหมุนเวยีนอื:น 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

15.1 เจา้หนีNการคา้ 

 เจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

 รวมเจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

15.2 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 8.5) 

 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

 รวมเจา้หนีNการคา้ - กิจการที(        

 เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

15.3 เจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 

 เงินปันผลคา้งจ่าย 4,234,214.96  4,021,183.43  4,234,214.96  4,021,183.43 

 เงินรับล่วงหนา้ 179,785,919.40  107,927,157.95  158,450,169.40  98,183,512.91 

 เงินประกนัผลงาน 78,165,644.61  107,608,485.97  61,413,696.54  91,192,044.35 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 163,744,397.37  170,055,664.19  112,927,540.77  134,384,847.80 

 อื(น ๆ 128,718,034.07  116,342,266.74  64,688,632.25  53,576,472.81 

 รวมเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 554,648,210.41  505,954,758.28  401,714,253.92  381,358,061.30 

 รวมเจา้หนีNการคา้และเจา้หนีN         

 หมุนเวยีนอื(น 1,169,667,961.50  1,266,633,210.09  909,758,815.85  1,019,854,803.53 

 

16. รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเช่า 271,299,968.66  281,767,582.90  271,299,968.66  281,767,582.90 

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

หกั รายไดรั้บล่วงหนา้ที(จะรับรู้        

เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20) 

สุทธิ 250,421,940.26  260,860,954.46  250,421,940.26  260,860,954.46 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทําการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบนที( ดินตามสัญญาเช่าที( ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยแ์ลว้เสร็จ พร้อมใหเ้ช่าช่วง โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ( งจะสิNนสุดสญัญาเช่าช่วงวนัที( 22 ธนัวาคม 2589 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีค่าเช่ารับล่วงหนา้ที(จะรับรู้เป็นรายไดใ้นอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ซึ(งมีรายละเอียดดงันีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84 

เกิน 5 ปี 208,637,283.42  219,076,297.62  208,637,283.42  219,076,297.62 

15. เจ้าหนีLการค้าและเจ้าหนีLหมุนเวยีนอื:น 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

15.1 เจา้หนีNการคา้ 

 เจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

 รวมเจา้หนีNการคา้ 614,896,391.09  760,435,091.81  491,251,101.96  632,838,437.78 

15.2 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง (ดูหมายเหตุ ขอ้ 8.5) 

 เจา้หนีNการคา้ - กิจการที(เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

 รวมเจา้หนีNการคา้ - กิจการที(        

 เกี(ยวขอ้ง 123,360.00  243,360.00  16,793,459.97  5,658,304.45 

15.3 เจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 

 เงินปันผลคา้งจ่าย 4,234,214.96  4,021,183.43  4,234,214.96  4,021,183.43 

 เงินรับล่วงหนา้ 179,785,919.40  107,927,157.95  158,450,169.40  98,183,512.91 

 เงินประกนัผลงาน 78,165,644.61  107,608,485.97  61,413,696.54  91,192,044.35 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 163,744,397.37  170,055,664.19  112,927,540.77  134,384,847.80 

 อื(น ๆ 128,718,034.07  116,342,266.74  64,688,632.25  53,576,472.81 

 รวมเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น 554,648,210.41  505,954,758.28  401,714,253.92  381,358,061.30 

 รวมเจา้หนีNการคา้และเจา้หนีN         

 หมุนเวยีนอื(น 1,169,667,961.50  1,266,633,210.09  909,758,815.85  1,019,854,803.53 

 

16. รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าเช่า 271,299,968.66  281,767,582.90  271,299,968.66  281,767,582.90 

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

หกั รายไดรั้บล่วงหนา้ที(จะรับรู้        

เป็นรายไดภ้ายใน 1 ปี (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20)  (10,439,014.20) 

สุทธิ 250,421,940.26  260,860,954.46  250,421,940.26  260,860,954.46 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทําการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบนที( ดินตามสัญญาเช่าที( ดินกับสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยแ์ลว้เสร็จ พร้อมใหเ้ช่าช่วง โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ( งจะสิNนสุดสญัญาเช่าช่วงวนัที( 22 ธนัวาคม 2589 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีค่าเช่ารับล่วงหนา้ที(จะรับรู้เป็นรายไดใ้นอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ซึ(งมีรายละเอียดดงันีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20  10,439,014.20 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84  41,784,656.84 

เกิน 5 ปี 208,637,283.42  219,076,297.62  208,637,283.42  219,076,297.62 

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

16. รายได้รับล่วงหน้าค่าสิทธิการเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำาการก่อสร้างอาคารพักอาศัยบนที่ดินตามสัญญาเช่าท่ีดินกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเสร็จ พร้อมให้ 
เช่าช่วง โดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าเช่ารับล่วงหน้าที่จะรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

265



17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 552,548,350.00  -  496,600,000.00  - 

หกั เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - ส่วนที(        

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (97,548,350.00)  -  (55,600,000.00)  - 

รวม 455,000,000.00  -  441,000,000.00  - 

 
การเปลี(ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันีN  

  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2564  -  -  

     กูเ้พิ(ม  705,600,000.00  496,600,000.00  

     จ่ายคืนเงินกู ้  (153,051,650.00)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564  552,548,350.00  496,600,000.00  

 

 

รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกตามแต่ละสถาบนัการเงินแสดงไดด้งันีN  

  ยอดคงเหลือของ       
สถาบนัการเงิน  เงินกูย้มืระยะยาว  อตัราดอกเบีNยตามสญัญา  เงื(อนไขการจ่ายชาํระ 

  2564  2563  2564  2563   
  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี   
           

แห่งที( 1  14.00  -  MLR – 2.75  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 2  41.95  -  MLR – 2.00  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 3  496.60  -  MLR – 1.75  -  ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ รวม 48 งวด โดย
งวดที( 1-12 จะจ่ายชาํระเพียงดอกเบีN ย 

งวดที(  13 – 48 จ่ายชําระไม่น้อยกว่า
งวดละ 13.90 ลา้นบาท 

รวม   552.55  -       

17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 552,548,350.00  -  496,600,000.00  - 

หกั เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - ส่วนที(        

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (97,548,350.00)  -  (55,600,000.00)  - 

รวม 455,000,000.00  -  441,000,000.00  - 

 
การเปลี(ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันีN  

  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2564  -  -  

     กูเ้พิ(ม  705,600,000.00  496,600,000.00  

     จ่ายคืนเงินกู ้  (153,051,650.00)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564  552,548,350.00  496,600,000.00  

 

 

รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกตามแต่ละสถาบนัการเงินแสดงไดด้งันีN  

  ยอดคงเหลือของ       
สถาบนัการเงิน  เงินกูย้มืระยะยาว  อตัราดอกเบีNยตามสญัญา  เงื(อนไขการจ่ายชาํระ 

  2564  2563  2564  2563   
  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี   
           

แห่งที( 1  14.00  -  MLR – 2.75  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 2  41.95  -  MLR – 2.00  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 3  496.60  -  MLR – 1.75  -  ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ รวม 48 งวด โดย
งวดที( 1-12 จะจ่ายชาํระเพียงดอกเบีN ย 

งวดที(  13 – 48 จ่ายชําระไม่น้อยกว่า
งวดละ 13.90 ลา้นบาท 

รวม   552.55  -       

17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 552,548,350.00  -  496,600,000.00  - 

หกั เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - ส่วนที(        

ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (97,548,350.00)  -  (55,600,000.00)  - 

รวม 455,000,000.00  -  441,000,000.00  - 

 
การเปลี(ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันีN  

  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2564  -  -  

     กูเ้พิ(ม  705,600,000.00  496,600,000.00  

     จ่ายคืนเงินกู ้  (153,051,650.00)  -  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2564  552,548,350.00  496,600,000.00  

 

 

รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกตามแต่ละสถาบนัการเงินแสดงไดด้งันีN  

  ยอดคงเหลือของ       
สถาบนัการเงิน  เงินกูย้มืระยะยาว  อตัราดอกเบีNยตามสญัญา  เงื(อนไขการจ่ายชาํระ 

  2564  2563  2564  2563   
  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี   
           

แห่งที( 1  14.00  -  MLR – 2.75  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 2  41.95  -  MLR – 2.00  -  ชําระคืนเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคาร
เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ร า ค า ข า ย  แ ล ะ ต้อ ง ชํา ร ะ คื น ต า ม
เงื(อนไขในสัญญา เงินกูย้มืระยะยาวคํNา

ประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

22 

แห่งที( 3  496.60  -  MLR – 1.75  -  ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ รวม 48 งวด โดย
งวดที( 1-12 จะจ่ายชาํระเพียงดอกเบีN ย 

งวดที(  13 – 48 จ่ายชําระไม่น้อยกว่า
งวดละ 13.90 ลา้นบาท 

รวม   552.55  -       

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจำาแนกตามแต่ละสถาบันการเงินแสดงได้ดังนี้

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



 
18. หุ้นกู้ 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

หุน้กู ้ 4,116,000,000.00  4,148,000,000.00  4,116,000,000.00  4,148,000,000.00 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (9,996,484.46)  -  (9,996,484.46)  - 

หกั ดอกเบีNยจ่ายล่วงหนา้ (1,774,633.44)  -  (1,774,633.44)  - 

หกั หุน้กูส่้วนที(ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,168,000,000.00)  (1,980,000,000.00)  (2,168,000,000.00)  (1,980,000,000.00) 

สุทธิ 1,936,228,882.10  2,168,000,000.00  1,936,228,882.10  2,168,000,000.00 

 

รายละเอียดการออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื(อผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดงันีN  

  2564  2563     

วนัที(ออกหุน้กู ้  มูลค่า (ลา้นบาท)  มูลค่า (ลา้นบาท) อตัราดอกเบีNย อายหุุน้กู ้(ปี) ครบกาํหนดไถ่ถอน การชาํระดอกเบีNย 

17 ก.ย. 64  400.00   คงที( 3.95% 3 17 ก.ย. 67 ทุก 6 เดือน 

12 พ.ค. 64  1,500.00   คงที( 3.95% 3 13 พ.ค. 67 ทุก 3 เดือน 

2 เม.ย. 64  48.00   คงที( 3.00% 2 24 เม.ย. 66 เมื(อครบกาํหนด 

10 ต.ค. 62  554.70  554.70 คงที( 2.70% 3 10 ต.ค. 65 ทุก 6 เดือน 

10 ต.ค. 62  445.30  445.30 คงที( 2.70% 3 10 ต.ค. 65 ทุก 6 เดือน 

12 เม.ย. 62  1,168.00  1,168.00 คงที( 2.95% 3 12 เม.ย. 65 ทุก 6 เดือน 

26 ต.ค. 61    480.00 คงที( 3.95% 3 26 ต.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

17 ส.ค. 61    500.00 คงที( 3.95% 3 17 ส.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

15 ธ.ค. 60    300.00 คงที( 3.75% 4 15 ธ.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

27 ก.ค. 60    300.00 คงที( 3.75% 4 27 ก.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

20 ม.ค. 60    400.00 คงที( 3.75% 4 20 ม.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

รวม  4,116.00  4,148.00     

 

19. หนีLสินจากสัญญาขายทรัพย์สินที:ให้สิทธิลูกค้าขายคืน 
บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากบัลูกคา้หลายราย โดยรับเงินตามราคาขายและโอนกรรมสิทธิr หอ้งชุดใหลู้กคา้ โดยตกลงวา่บริษทัฯ 

ยงัคงใชป้ระโยชน์จากหอ้งชุดโดยการใหเ้ช่า หรือหาประโยชน์อื(นใด เป็นเวลา 36 เดือน นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธิr  โดยบริษทัฯ จะ

ชาํระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ห้องชุดให้แก่ลูกคา้ตลอดเวลา 36 เดือนในอตัราคงที(ทุกเดือน นอกจากนีNสัญญาดงักล่าวยงัได้

กาํหนดเงื(อนไขใหลู้กคา้ มีสิทธิขายคืนหอ้งชุดหลงัจากเดือนที( 36 ตามราคาซืNอคืนที(ระบุไวใ้นสญัญา ซึ( งเท่ากบัราคาโอนขายใหก้บั

ลูกคา้ครัN งแรก หากลูกคา้มีความประสงคที์(จะขายคืนตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบ ตัNงแต่เดือนที( 25 และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการ

ขายหอ้งชุดใหแ้ก่บุคคลอื(นต่อไป 

  

 
18. หุ้นกู้ 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

หุน้กู ้ 4,116,000,000.00  4,148,000,000.00  4,116,000,000.00  4,148,000,000.00 

หกั ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (9,996,484.46)  -  (9,996,484.46)  - 

หกั ดอกเบีNยจ่ายล่วงหนา้ (1,774,633.44)  -  (1,774,633.44)  - 

หกั หุน้กูส่้วนที(ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,168,000,000.00)  (1,980,000,000.00)  (2,168,000,000.00)  (1,980,000,000.00) 

สุทธิ 1,936,228,882.10  2,168,000,000.00  1,936,228,882.10  2,168,000,000.00 

 

รายละเอียดการออกหุน้กู ้ชนิดระบุชื(อผูถื้อไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดงันีN  

  2564  2563     

วนัที(ออกหุน้กู ้  มูลค่า (ลา้นบาท)  มูลค่า (ลา้นบาท) อตัราดอกเบีNย อายหุุน้กู ้(ปี) ครบกาํหนดไถ่ถอน การชาํระดอกเบีNย 

17 ก.ย. 64  400.00   คงที( 3.95% 3 17 ก.ย. 67 ทุก 6 เดือน 

12 พ.ค. 64  1,500.00   คงที( 3.95% 3 13 พ.ค. 67 ทุก 3 เดือน 

2 เม.ย. 64  48.00   คงที( 3.00% 2 24 เม.ย. 66 เมื(อครบกาํหนด 

10 ต.ค. 62  554.70  554.70 คงที( 2.70% 3 10 ต.ค. 65 ทุก 6 เดือน 

10 ต.ค. 62  445.30  445.30 คงที( 2.70% 3 10 ต.ค. 65 ทุก 6 เดือน 

12 เม.ย. 62  1,168.00  1,168.00 คงที( 2.95% 3 12 เม.ย. 65 ทุก 6 เดือน 

26 ต.ค. 61    480.00 คงที( 3.95% 3 26 ต.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

17 ส.ค. 61    500.00 คงที( 3.95% 3 17 ส.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

15 ธ.ค. 60    300.00 คงที( 3.75% 4 15 ธ.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

27 ก.ค. 60    300.00 คงที( 3.75% 4 27 ก.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

20 ม.ค. 60    400.00 คงที( 3.75% 4 20 ม.ค. 64 ทุก 6 เดือน 

รวม  4,116.00  4,148.00     

 

19. หนีLสินจากสัญญาขายทรัพย์สินที:ให้สิทธิลูกค้าขายคืน 
บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากบัลูกคา้หลายราย โดยรับเงินตามราคาขายและโอนกรรมสิทธิr หอ้งชุดใหลู้กคา้ โดยตกลงวา่บริษทัฯ 

ยงัคงใชป้ระโยชน์จากหอ้งชุดโดยการใหเ้ช่า หรือหาประโยชน์อื(นใด เป็นเวลา 36 เดือน นบัแต่วนัโอนกรรมสิทธิr  โดยบริษทัฯ จะ

ชาํระค่าตอบแทนการใชป้ระโยชน์ห้องชุดให้แก่ลูกคา้ตลอดเวลา 36 เดือนในอตัราคงที(ทุกเดือน นอกจากนีNสัญญาดงักล่าวยงัได้

กาํหนดเงื(อนไขใหลู้กคา้ มีสิทธิขายคืนหอ้งชุดหลงัจากเดือนที( 36 ตามราคาซืNอคืนที(ระบุไวใ้นสญัญา ซึ( งเท่ากบัราคาโอนขายใหก้บั

ลูกคา้ครัN งแรก หากลูกคา้มีความประสงคที์(จะขายคืนตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบ ตัNงแต่เดือนที( 25 และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการ

ขายหอ้งชุดใหแ้ก่บุคคลอื(นต่อไป 

  

18. หุ้นกู้

19. หนี้สินจากสัญญาขายทรัพย์สินที่ให้สิทธิลูกค้าขายคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับลูกค้าหลายราย โดยรับเงินตามราคาขายและโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้ลูกค้า โดยตกลงว่าบริษัทฯ ยังคงใช้ประโยชน์ 

จากห้องชุดโดยการให้เช่า หรือหาประโยชน์อื่นใด เป็นเวลา 36 เดือน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะชำาระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ 

ห้องชุดให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา 36 เดือนในอัตราคงที่ทุกเดือน นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวยังได้กำาหนดเงื่อนไขให้ลูกค้า มีสิทธิขายคืนห้องชุดหลังจาก 

เดือนที่ 36 ตามราคาซื้อคืนที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเท่ากับราคาโอนขายให้กับลูกค้าครั้งแรก หากลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะขายคืนต้องแจ้งให้ 

บริษัทฯ ทราบ ตั้งแต่เดือนที่ 25 และยินยอมให้บริษัทฯ ดำาเนินการขายห้องชุดให้แก่บุคคลอื่นต่อไป
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20. สัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทั เขา้ทาํสญัญาเช่าที(เกี(ยวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังาน การเช่ายานพาหนะ 

20.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  คอมพิวเตอร์  เครื(องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 1,485,900.00  2,209,720.56  47,673,500.00  51,369,120.56 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) (1,485,900.00)  -  (6,570,600.00)  (8,056,500.00) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 -  2,209,720.56  41,102,900.00  43,312,620.56 

 ซืNอเพิ(ม -  -  1,589,000.00  1,589,000.00 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,250.55)  (5,615,900.00)  (5,910,150.55) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 -  1,915,470.01  37,076,000.00  38,991,470.01 

ค่าเสื(อมราคาสะสม        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 1,115,035.64  1,229,951.91  17,718,524.40  20,063,511.95 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี 147,778.03  441,944.13  9,226,215.90  9,815,938.06 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) (1,262,813.67)  -  (6,570,598.00)  (7,833,411.67) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 -  1,671,896.04  20,374,142.30  22,046,038.34 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี -  411,874.80  7,752,113.57  8,163,988.37 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,249.55)  (4,511,884.82)  (4,806,134.37) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 -  1,789,521.29  23,614,371.05  25,403,892.34 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 -  125,948.72  13,461,628.95  13,587,577.67 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 -  537,824.52  20,728,757.70  21,266,582.22 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  8,163,988.37 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  9,815,938.06 

 

  

20. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัท เข้าทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน การเช่ายานพาหนะ

20.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

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



  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  อาคาร  เครื(องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 66,594,753.47  1,252,970.25  44,871,500.00  112,719,223.72 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  -  (6,570,600.00)  (6,570,600.00) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 66,594,753.47  1,252,970.25  38,300,900.00  106,148,623.72 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,250.55)  (5,615,900.00)  (5,910,150.55) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 66,594,753.47  958,719.70  32,685,000.00  100,238,473.17 

ค่าเสื(อมราคาสะสม        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 -  718,811.36  17,049,566.04  17,768,377.40 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี 3,329,737.67  250,594.08  8,665,815.88  12,246,147.63 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  -  (6,570,598.00)  (6,570,598.00) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 3,329,737.67  969,405.44  19,144,783.92  23,443,927.03 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี 3,329,737.69  220,524.75  6,921,801.24  10,472,063.68 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,249.55)  (4,511,884.82)  (4,806,134.37) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 6,659,475.36  895,680.64  21,554,700.34  29,109,856.34 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 59,935,278.11  63,039.06  11,130,299.66  71,128,616.83 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 63,265,015.80  283,564.81  19,156,116.08  82,704,696.69 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  10,472,063.68 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  12,246,147.63 

 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่าที(หมดอาย ุและไดรั้บโอนกรรมสิทธิr ในสินทรัพย ์

ที(เช่า บริษทัฯ จึงโอนจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าว เป็นที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

20.2 หนีLสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีN สินตามสญัญาเช่า และการเคลื(อนไหว ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัที( 1 มกราคม 17,422,241.39  24,591,595.29  79,976,604.86  88,988,994.52 

เพิ(มขึNนระหวา่งปี 1,191,750.00  -  -  - 

จ่ายชาํระ (7,294,814.50)  (7,169,353.90)  (9,016,208.71)  (9,012,389.66) 

รวม 11,319,176.89  17,422,241.39  70,960,396.15  79,976,604.86 

หกั ส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระในหนึ(งปี (6,131,581.36)  (6,607,061.41)  (7,998,325.73)  (8,491,946.55) 

หนีN สินตามสญัญาเช่า – สุทธิจาก        

ส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระในหนึ(งปี 5,187,595.53  10,815,179.98  62,962,070.42  71,484,658.31 

 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  อาคาร  เครื(องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 66,594,753.47  1,252,970.25  44,871,500.00  112,719,223.72 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  -  (6,570,600.00)  (6,570,600.00) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 66,594,753.47  1,252,970.25  38,300,900.00  106,148,623.72 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,250.55)  (5,615,900.00)  (5,910,150.55) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 66,594,753.47  958,719.70  32,685,000.00  100,238,473.17 

ค่าเสื(อมราคาสะสม        

 ณ วนัที( 1 มกราคม 2563 -  718,811.36  17,049,566.04  17,768,377.40 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี 3,329,737.67  250,594.08  8,665,815.88  12,246,147.63 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  -  (6,570,598.00)  (6,570,598.00) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 3,329,737.67  969,405.44  19,144,783.92  23,443,927.03 

 ค่าเสื(อมราคาสาํหรับปี 3,329,737.69  220,524.75  6,921,801.24  10,472,063.68 

 โอนจดัประเภท (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) -  (294,249.55)  (4,511,884.82)  (4,806,134.37) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 6,659,475.36  895,680.64  21,554,700.34  29,109,856.34 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 59,935,278.11  63,039.06  11,130,299.66  71,128,616.83 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 63,265,015.80  283,564.81  19,156,116.08  82,704,696.69 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2564  10,472,063.68 

ค่าเสื(อมราคา สาํหรับปี สิNนสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2563  12,246,147.63 

 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่าที(หมดอาย ุและไดรั้บโอนกรรมสิทธิr ในสินทรัพย ์

ที(เช่า บริษทัฯ จึงโอนจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าว เป็นที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

20.2 หนีLสินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหนีN สินตามสญัญาเช่า และการเคลื(อนไหว ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัที( 1 มกราคม 17,422,241.39  24,591,595.29  79,976,604.86  88,988,994.52 

เพิ(มขึNนระหวา่งปี 1,191,750.00  -  -  - 

จ่ายชาํระ (7,294,814.50)  (7,169,353.90)  (9,016,208.71)  (9,012,389.66) 

รวม 11,319,176.89  17,422,241.39  70,960,396.15  79,976,604.86 

หกั ส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระในหนึ(งปี (6,131,581.36)  (6,607,061.41)  (7,998,325.73)  (8,491,946.55) 

หนีN สินตามสญัญาเช่า – สุทธิจาก        

ส่วนที(ถึงกาํหนดชาํระในหนึ(งปี 5,187,595.53  10,815,179.98  62,962,070.42  71,484,658.31 

 
 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าท่ีหมดอายุ และได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่า บริษัทฯ จึงโอน 

จัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

20.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

 มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า และการเคลื่อนไหว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
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กลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัที(จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัNนตํ(าตามสญัญาเช่าดงันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 6,581,043.16  7,452,404.96  10,207,361.36  11,176,995.56 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,999,081.94  10,183,342.10  12,940,258.94  18,196,316.30 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 382,204.00  1,219,380.00  8,934,619.00  10,000,105.00 

เกินกวา่ 5 ปี -  -  57,720,000.00  62,160,000.00 

 11,962,329.10  18,855,127.06  89,802,239.30  101,533,416.86 

หกั ดอกเบีNยจ่ายในอนาคต        

ของสญัญาเช่า (643,152.21)  (1,432,885.67)  (18,841,843.15)  (21,556,812.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีN สิน        

ตามสญัญาเช่า 11,319,176.89  17,422,241.39  70,960,396.15  79,976,604.86 

 

ค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัสญัญาเช่าที(รับรู้ในรายการต่อไปนีN ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื(อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,163,988.37  9,815,938.06  10,472,063.68  12,246,147.63 

ดอกเบีNยจ่ายจากหนีN สินตามสญัญาเช่า 883,498.58  1,269,833.06  2,690,143.97  3,151,387.90 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัNน 1,807,928.41  891,490.80  471,005.97  439,126.80 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าซึ(งสินทรัพย ์        

อา้งอิงมีมูลค่าตํ(า 4,224,867.35  4,494,757.99  2,128,020.75  1,922,332.51 

 
21. ประมาณการหนีLสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี(ยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัที( 1 มกราคม 403,151,006.30  363,174,870.00  132,333,410.30  123,238,621.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 47,453,247.00  61,849,176.65  12,104,604.00  22,359,411.90 

ตน้ทุนดอกเบีNย 6,538,159.00  5,843,208.00  2,110,306.00  1,925,733.00 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

- ผลประโยชนร์ะยะยาวอื(น -  2,319,748.35  -  508,188.10 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (18,742,765.04)  (8,792,042.70)  (4,826,973.54)  (2,897,498.70) 

ยอดคงเหลือ 438,399,647.26  403,151,006.30  141,721,346.76  132,333,410.30 

 

  

กลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัที(จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัNนตํ(าตามสญัญาเช่าดงันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 6,581,043.16  7,452,404.96  10,207,361.36  11,176,995.56 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,999,081.94  10,183,342.10  12,940,258.94  18,196,316.30 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 382,204.00  1,219,380.00  8,934,619.00  10,000,105.00 

เกินกวา่ 5 ปี -  -  57,720,000.00  62,160,000.00 

 11,962,329.10  18,855,127.06  89,802,239.30  101,533,416.86 

หกั ดอกเบีNยจ่ายในอนาคต        

ของสญัญาเช่า (643,152.21)  (1,432,885.67)  (18,841,843.15)  (21,556,812.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีN สิน        

ตามสญัญาเช่า 11,319,176.89  17,422,241.39  70,960,396.15  79,976,604.86 

 

ค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัสญัญาเช่าที(รับรู้ในรายการต่อไปนีN ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื(อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,163,988.37  9,815,938.06  10,472,063.68  12,246,147.63 

ดอกเบีNยจ่ายจากหนีN สินตามสญัญาเช่า 883,498.58  1,269,833.06  2,690,143.97  3,151,387.90 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัNน 1,807,928.41  891,490.80  471,005.97  439,126.80 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าซึ(งสินทรัพย ์        

อา้งอิงมีมูลค่าตํ(า 4,224,867.35  4,494,757.99  2,128,020.75  1,922,332.51 

 
21. ประมาณการหนีLสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี(ยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัที( 1 มกราคม 403,151,006.30  363,174,870.00  132,333,410.30  123,238,621.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 47,453,247.00  61,849,176.65  12,104,604.00  22,359,411.90 

ตน้ทุนดอกเบีNย 6,538,159.00  5,843,208.00  2,110,306.00  1,925,733.00 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

- ผลประโยชนร์ะยะยาวอื(น -  2,319,748.35  -  508,188.10 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (18,742,765.04)  (8,792,042.70)  (4,826,973.54)  (2,897,498.70) 

ยอดคงเหลือ 438,399,647.26  403,151,006.30  141,721,346.76  132,333,410.30 

 

  

กลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัที(จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัNนตํ(าตามสญัญาเช่าดงันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ภายใน 1 ปี 6,581,043.16  7,452,404.96  10,207,361.36  11,176,995.56 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,999,081.94  10,183,342.10  12,940,258.94  18,196,316.30 

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 382,204.00  1,219,380.00  8,934,619.00  10,000,105.00 

เกินกวา่ 5 ปี -  -  57,720,000.00  62,160,000.00 

 11,962,329.10  18,855,127.06  89,802,239.30  101,533,416.86 

หกั ดอกเบีNยจ่ายในอนาคต        

ของสญัญาเช่า (643,152.21)  (1,432,885.67)  (18,841,843.15)  (21,556,812.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของหนีN สิน        

ตามสญัญาเช่า 11,319,176.89  17,422,241.39  70,960,396.15  79,976,604.86 

 

ค่าใชจ่้ายเกี(ยวกบัสญัญาเช่าที(รับรู้ในรายการต่อไปนีN ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเสื(อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,163,988.37  9,815,938.06  10,472,063.68  12,246,147.63 

ดอกเบีNยจ่ายจากหนีN สินตามสญัญาเช่า 883,498.58  1,269,833.06  2,690,143.97  3,151,387.90 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัNน 1,807,928.41  891,490.80  471,005.97  439,126.80 

ค่าใชจ่้ายที(เกี(ยวกบัสญัญาเช่าซึ(งสินทรัพย ์        

อา้งอิงมีมูลค่าตํ(า 4,224,867.35  4,494,757.99  2,128,020.75  1,922,332.51 

 
21. ประมาณการหนีLสินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี(ยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัที( 1 มกราคม 403,151,006.30  363,174,870.00  132,333,410.30  123,238,621.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 47,453,247.00  61,849,176.65  12,104,604.00  22,359,411.90 

ตน้ทุนดอกเบีNย 6,538,159.00  5,843,208.00  2,110,306.00  1,925,733.00 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

- ผลประโยชนร์ะยะยาวอื(น -  2,319,748.35  -  508,188.10 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (18,742,765.04)  (8,792,042.70)  (4,826,973.54)  (2,897,498.70) 

ยอดคงเหลือ 438,399,647.26  403,151,006.30  141,721,346.76  132,333,410.30 

 

  

กลุ่มบริษัท มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตำ่าตามสัญญาเช่าดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

21. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

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



ค่าใชจ่้ายที(รับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

รวม 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

 

ผลขาดทุนจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

สมมติฐานทางการเงิน -  (1,846,679.00)  -  (724,569.00) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (19,397,275.00)  -  (12,076,476.00) 

รวม -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

 

สมมติฐานทางสถิติที(สาํคญัที(ใชใ้นการคาํนวณสรุปไวด้งันีN  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี 

อตัราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อตัราการเปลี(ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ผนัแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

ผ ันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

อตัราการปรับเงินเดือน แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 - 8 ของ

เงินเดือน 

แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 -  8 ของ

เงินเดือน 

 

การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว 

การเปลี(ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที(เกี(ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผลณ วนัที(รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื(น ๆ คงที( จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที(กาํหนดไว ้เป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนีN  

 
  

ค่าใชจ่้ายที(รับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

รวม 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

 

ผลขาดทุนจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

สมมติฐานทางการเงิน -  (1,846,679.00)  -  (724,569.00) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (19,397,275.00)  -  (12,076,476.00) 

รวม -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

 

สมมติฐานทางสถิติที(สาํคญัที(ใชใ้นการคาํนวณสรุปไวด้งันีN  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี 

อตัราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อตัราการเปลี(ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ผนัแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

ผ ันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

อตัราการปรับเงินเดือน แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 - 8 ของ

เงินเดือน 

แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 -  8 ของ

เงินเดือน 

 

การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว 

การเปลี(ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที(เกี(ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผลณ วนัที(รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื(น ๆ คงที( จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที(กาํหนดไว ้เป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนีN  

 
  

ค่าใชจ่้ายที(รับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

รวม 53,991,406.00  70,012,133.00  14,214,910.00  24,793,333.00 

 

ผลขาดทุนจากการประมาณการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น 
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

สมมติฐานทางการเงิน -  (1,846,679.00)  -  (724,569.00) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  (19,397,275.00)  -  (12,076,476.00) 

รวม -  (21,243,954.00)  -  (12,801,045.00) 

 

สมมติฐานทางสถิติที(สาํคญัที(ใชใ้นการคาํนวณสรุปไวด้งันีN  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี ร้อยละ 1.19 - 2.28 ต่อปี 

อตัราการตาย อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑต์ามเพศชายและเพศหญิง 

อตัราการเปลี(ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ผนัแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

ผ ันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตาม

ประเภทพนักงานประจําและพนักงาน

รายวนั 

อตัราการปรับเงินเดือน แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 - 8 ของ

เงินเดือน 

แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม พ นัก ง า น  แ ล ะ ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ 5 -  8 ของ

เงินเดือน 

 

การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว 

การเปลี(ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที(เกี(ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที(อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผลณ วนัที(รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื(น ๆ คงที( จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที(กาํหนดไว ้เป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนีN  

 
  

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณสรุปไว้ดังนี้

การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ี

รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้
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 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) (43,844,669.00)  (41,427,614.00)  (13,144,078.00)  (12,858,235.00) 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) 51,354,451.00  48,635,459.00  15,273,786.00  14,992,887.00 

อตัราการปรับเงินเดือน        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) 55,977,470.00  48,619,304.00  16,988,146.00  15,164,149.00 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) (48,387,958.00)  (42,181,629.00)  (14,802,440.00)  (13,246,972.00) 

อตัราการหมุนของพนกังาน        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) (46,440,774.00)  (39,171,645.00)  (12,022,841.00)  (10,424,734.00) 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) 58,067,013.00  48,662,126.00  14,672,983.00  12,639,483.00 

อตัราการปรับราคาทอง        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) 4,625,368.00  4,344,745.00  1,159,125.00  1,110,905.00 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) (4,625,545.00)  (4,344,776.00)  (1,159,147.00)  (1,110,911.00) 

 

22. หลกัทรัพย์ที:นําไปคํLาประกนั 
  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ที(ดินและตน้ทุนโครงการ         

ระหวา่งก่อสร้างบางส่วน         

และที(ดินรอการพฒันา         

บางส่วน 6.1, 6.2 8,303,644,756.70  7,602,803,332.68  7,026,370,900.75  6,403,235,281.83 

สินคา้คงเหลือ 7 1,481,491,297.17  1,595,362,629.41  1,253,611,338.18  1,388,654,891.30 

อสงัหาเพื(อการลงทุน         

ประเภทที(ดินและอาคาร         

ใหเ้ช่า 9 603,826,328.93  634,411,414.94  596,692,183.25  626,923,775.19 

ที(ดินและอาคารสาํนกังาน 10 78,279,502.37  81,422,598.07  78,279,502.37  81,422,598.07 

รวม  10,467,241,885.17  9,913,999,975.10   8,954,953,924.55  8,500,236,546.39 

 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพื(อเป็นหลกัทรัพยค์ ํNาประกนัเงินกูย้มืธนาคารพาณิชยแ์ละ

สถาบนัการเงิน ภายในวงเงินกูย้ืม จาํนวน 14,264.98 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12,610.39 ลา้นบาท) และจาํนวน 11,804.29 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 9,905.40 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 และ 17 

 

23. หนีLสินที:อาจเกดิขึLนภายหน้าและภาระผูกพนั 
23.1 ณ  วัน ที(  31 ธัน ว า ค ม  2564 แ ล ะ  2563 ก ลุ่ ม บ ริ ษัท  มี ห นีN สิ น ที( อ า จ เ กิ ด ขึN น จ า ก ก า ร ใ ห้ธ น า ค า ร อ อ ก ห นัง สื อ 

คํNาประกนัใหก้บัหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ จาํนวนรวม 517.16 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 194.56 ลา้นบาท) 

และจาํนวน 466.18 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 144.01 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) (43,844,669.00)  (41,427,614.00)  (13,144,078.00)  (12,858,235.00) 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) 51,354,451.00  48,635,459.00  15,273,786.00  14,992,887.00 

อตัราการปรับเงินเดือน        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) 55,977,470.00  48,619,304.00  16,988,146.00  15,164,149.00 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 1) (48,387,958.00)  (42,181,629.00)  (14,802,440.00)  (13,246,972.00) 

อตัราการหมุนของพนกังาน        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) (46,440,774.00)  (39,171,645.00)  (12,022,841.00)  (10,424,734.00) 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) 58,067,013.00  48,662,126.00  14,672,983.00  12,639,483.00 

อตัราการปรับราคาทอง        

- เพิ(มขึNน (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) 4,625,368.00  4,344,745.00  1,159,125.00  1,110,905.00 

- ลดลง (เปลี(ยนแปลงร้อยละ 20) (4,625,545.00)  (4,344,776.00)  (1,159,147.00)  (1,110,911.00) 

 

22. หลกัทรัพย์ที:นําไปคํLาประกนั 
  งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

ที(ดินและตน้ทุนโครงการ         

ระหวา่งก่อสร้างบางส่วน         

และที(ดินรอการพฒันา         

บางส่วน 6.1, 6.2 8,303,644,756.70  7,602,803,332.68  7,026,370,900.75  6,403,235,281.83 

สินคา้คงเหลือ 7 1,481,491,297.17  1,595,362,629.41  1,253,611,338.18  1,388,654,891.30 

อสงัหาเพื(อการลงทุน         

ประเภทที(ดินและอาคาร         

ใหเ้ช่า 9 603,826,328.93  634,411,414.94  596,692,183.25  626,923,775.19 

ที(ดินและอาคารสาํนกังาน 10 78,279,502.37  81,422,598.07  78,279,502.37  81,422,598.07 

รวม  10,467,241,885.17  9,913,999,975.10   8,954,953,924.55  8,500,236,546.39 

 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้าํไปจดจาํนองเพื(อเป็นหลกัทรัพยค์ ํNาประกนัเงินกูย้มืธนาคารพาณิชยแ์ละ

สถาบนัการเงิน ภายในวงเงินกูย้ืม จาํนวน 14,264.98 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 12,610.39 ลา้นบาท) และจาํนวน 11,804.29 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 9,905.40 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 และ 17 

 

23. หนีLสินที:อาจเกดิขึLนภายหน้าและภาระผูกพนั 
23.1 ณ  วัน ที(  31 ธัน ว า ค ม  2564 แ ล ะ  2563 ก ลุ่ ม บ ริ ษัท  มี ห นีN สิ น ที( อ า จ เ กิ ด ขึN น จ า ก ก า ร ใ ห้ธ น า ค า ร อ อ ก ห นัง สื อ 

คํNาประกนัใหก้บัหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ จาํนวนรวม 517.16 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 194.56 ลา้นบาท) 

และจาํนวน 466.18 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 144.01 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

22. หลักทรัพย์ที่นำาไปคำ้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ภายใน

วงเงินกู้ยืม จำานวน 14,264.98 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 12,610.39 ล้านบาท) และจำานวน 11,804.29 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 

9,905.40 ล้านบาท) ตามลำาดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 และ 17
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23. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน

24. หุ้นทุนซื้อคืน

25. เงินปันผลจ่าย

23.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ้าประกันให้กับหน่วยงานราชการ และ 

 รัฐวิสาหกิจ จำานวนรวม 517.16 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 194.56 ล้านบาท) และจำานวน 466.18 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน  

 144.01 ล้านบาท) ตามลำาดับ

23.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่จะต้องก่อสร้างให้เสร็จตามสัญญา 

 คงเหลืออีกจำานวน 1,163.85 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 789.91 ล้านบาท) และจำานวน 1,322.23 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน  

 929.06 ล้านบาท) ตามลำาดับ

23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระค่าที่ดินตามข้อตกลงและตามสัญญาในส่วนที่เหลือ จำานวน  

 1,360.85 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 772.74 ล้านบาท) และ จำานวน 323.75 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 180.26 ล้านบาท)  

 ตามลำาดับ

23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคำ้าประกันวงเงินสถาบันการเงิน เพื่อการออก 

 หนังสือคำ้าประกันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง วงเงิน 800 ล้านบาท และวงเงิน 800 ล้านบาทตามลำาดับ

23.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระค่านายหน้าตามสัญญาแต่งตั้งนายหน้าหากมีการโอนกรรมสิทธิ์  

 จำานวน 0.09 ล้านบาท

23.6 ในปี 2564 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในคดีคุ้มครองผู้บริโภค จำานวน 14 คดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการนัดไกล่เกลี่ยของศาลชั้นต้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำานวน 

ไม่เกิน 126 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่ 

การซื้อหุ้นคืนเสร็จ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจำานวน 

ไม่เกิน 42 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของหุ้นที่จำาหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยดำาเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562 และมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับแต่ 

การซื้อหุ้นคืนเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่วันที่3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำานวน 21.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นที่จะจำาหน่ายคืนไม่ตำ่ากว่า

ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำาการซื้อขายล่าสุด ระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 

และหากครบกำาหนดระยะเวลาการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ จำาหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืนไม่หมด บริษัทฯ จะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน 

ที่ซื้อคืนออก ปัจจุบันยังจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่ได้

ทัง้นีหุ้น้ทนุซือ้คนืทีบ่รษิทัฯ ถอือยูไ่มน่บัเปน็องคป์ระชมุในการประชุมผูถ้อืหุ้น รวมท้ังไมม่สีทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรบัเงนิปนัผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซื้อคืน จำานวน 21,500,000 หุ้น ราคาทุนรวม 142.11 ล้านบาท

สำาหรับปี	2564

25.1 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากกำาไรสะสม  

 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 145.42 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) หักหุ้น 

 ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.20 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำานวน 0.02 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้อง 

 จ่ายจริง จำานวน 145.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 กันยายน 2564

25.2 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงานสำาหรับ 

 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 2,035.88 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) 

 หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.03 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวน 0.04 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผล 

 ที่ต้องจ่ายจริง จำานวน 2,035.84 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำานวน 1,454.17 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย  

 จำานวน 581.67 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564
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25.3 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากกำาไรสะสม ในอัตรา 

 หุ้นละ 1 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 1,454.20 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) หักหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ 

 ได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.03 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวน 0.03 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริง จำานวน  

 1,454.17 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

25.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงานสำาหรับ 

 ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำานวน 1,454.20 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 872.52 ล้านบาท (จำานวนหุ้นดังกล่าวได้หักหุ้นซื้อคืนแล้ว) หักหุ้น 

 ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 0.04 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวน 0.03 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้อง 

 จ่ายจริง จำานวน 872.49 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำานวน 290.83 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำานวน  

 581.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2563

26. กำาไรสะสม

27. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 สำารองตามกฎหมาย - สำารองครบถ้วน

 ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 

 ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 

 ทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

26.2 สำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จัดสรรกำาไรสะสม จำานวน 142.11 ล้านบาท เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุน 

 ซื้อคืนตามแนวทางที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาวิชาชีพบัญชี เรื่องการซื้อหุ้นคืนตามมาตรา 66/1(2)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 “การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน”  

ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ 

หมุนเวียนอื่น หุ้นกู้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัท มีความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่โอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ที่ขายให้

กับผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับชำาระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ 

อัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มบริษัท จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์

และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนดหรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันท่ีมี 

การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ความเสี:ยงด้านการให้สินเชื:อ 

กลุ่มบริษทั มีความเสี(ยงดา้นการให้สินเชื(อที(เกี(ยวเนื(องกบัลูกหนีN  อยา่งไรก็ตาม เนื(องจากกลุ่มบริษทัไม่โอนกรรมสิทธิr ใน

สินทรัพยที์(ขายให้กบัผูซื้Nอจนกว่าจะไดรั้บชาํระมูลค่าตามสัญญาทัNงหมด ดงันัNนบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที(เป็น

สาระสาํคญัจากการเกบ็หนีN  

ความเสี:ยงจากอตัราดอกเบีLยของสินทรัพย์และหนีLสินทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทั มีความเสี(ยงจากอตัราดอกเบีNยที(สาํคญัเกี(ยวกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้มืระยะสัNน เงินกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้แต่

อยา่งไรก็ตาม เนื(องจากสินทรัพยแ์ละหนีN สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีNยที(ปรับขึNนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีNย

คงที(ซึ( งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัNนกลุ่มบริษทั จึงไม่มีความเสี(ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีNยดงักล่าว 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหนีN สินทางการเงินที(สาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีNย และ

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีN สินทางการเงินที(มีอตัราดอกเบีN ยคงที(สามารถแยกตามวนัที(ครบกาํหนดหรือวนัที(มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบีNยใหม่ (หากวนัที(มีการกาํหนดอตัราดอกเบีNยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันีN  

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 

 
อตัราดอกเบีNยคงที( 

 อตัรา

ดอกเบีNย 

ปรับขึNนลง

ตาม 

ราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบีNย 

 

รวม 

 

อตัรา 

ดอกเบีNยที( 

แทจ้ริงต่อปี 

  
    

  เมื(อทวง

ถาม  

ภายใน 

1 ปี  

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี  

มากกวา่ 

5 ปี     

                (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  333.90  1.05  334.95  0.04 - 0.20 

ลูกหนีNการคา้และลูกหนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  161.78  161.78  - 

เงินใหกู้ย้มืบริษทัที(เกี(ยวขอ้งกนั 202.13  -  -  -  -  -  202.13  5.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  202.13  -  -  -   333.90   162.83   698.86   

หนีLสินทางการเงนิ                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน 

จากสถาบนัการเงิน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

4,832.99 

  

- 

  

4,832.99 

  

หมายเหตุ 14 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  964.84  964.84  หมายเหตุ 15 

เงินกูร้ะยะยาวที(ถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

97.55 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

97.55 

  

หมายเหตุ 17 

หุน้กูที้(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี -  2,168.00  -  -  -  -  2,168.00  หมายเหตุ 18 

หนีN สินตามสญัญาเช่าที(ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

6.13 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

6.13 

  

หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  -  5.19  -  -  -  5.19  หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้

สิทธิลูกคา้ขายคืน 

 

- 

  

- 

  

925.24 

  

- 

  

- 

  

- 

  

925.24 

  

หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว -  -  455.00  -  -  -  455.00  หมายเหตุ 17 

หุน้กู ้ -  -  1,936.23  -  -  -  1,936.23  หมายเหตุ 18 

รวมหนีLสินทางการเงนิ -  2,271.68  3,321.66  -  4,832.99   964.84  11,391.17   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 

 
อตัราดอกเบีNยคงที( 

 อตัรา

ดอกเบีNย 

ปรับขึNนลง

ตาม 

ราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบีNย 

 

รวม 

 

อตัรา 

ดอกเบีNยที( 

แทจ้ริงต่อปี 

  
    

  เมื(อทวง

ถาม  

ภายใน 

1 ปี  

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี  

มากกวา่ 

5 ปี     

                (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  198.50  0.14  198.64  0.04 - 0.20 

ลูกหนีNการคา้และลูกหนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  35.12  35.12  - 

เงินใหกู้ย้มืบริษทัที(เกี(ยวขอ้งกนั 331.67  -  -  -  -  -  331.67  3.01 - 5.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  331.67  -  -  -   198.50    35.26   565.43   

หนีLสินทางการเงนิ                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน 

จากสถาบนัการเงิน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

4,164.34 

  

- 

  

4,164.34 

  

หมายเหตุ 14 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  730.98  730.98  หมายเหตุ 15 

เงินกูย้มืระยะสัNนกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั 402.00  -  -  -  -  -  402.00  หมายเหตุ 8.6 

เงินกูร้ะยะยาวที(ถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

55.60 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

55.60 

  

หมายเหตุ 17 

หุน้กูที้(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี -  2,168.00  -  -  -  -  2,168.00  หมายเหตุ 18 

หนีN สินตามสญัญาเช่าที(ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

8.00 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

8.00 

  

หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  -  15.27  47.69  -  -  62.96  หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้

สิทธิลูกคา้ขายคืน 

 

- 

  

- 

  

925.24 

  

- 

  

- 

  

- 

  

925.24 

  

หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว -  -  441.00  -  -  -  441.00  หมายเหตุ 17 

หุน้กู ้ -  -  1,936.23  -  -  -  1,936.23  หมายเหตุ 18 

รวมหนีLสินทางการเงนิ  402.00  2,231.60  3,317.74    47.69  4,164.34   730.98  10,894.35   
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 งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 

 
อตัราดอกเบีNยคงที( 

 อตัรา

ดอกเบีNย 

ปรับขึNนลง

ตาม 

ราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบีNย 

 

รวม 

 

อตัรา 

ดอกเบีNยที( 

แทจ้ริงต่อปี 

  
    

  เมื(อทวง

ถาม  

ภายใน 

1 ปี  

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี  

มากกวา่ 

5 ปี     

                (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  915.50  1.20  916.70  0.04 - 0.20 

ลูกหนีNการคา้และลูกหนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  143.76  143.76  - 

เงินใหกู้ย้มืบริษทัที(เกี(ยวขอ้งกนั 124.75  -  -  -  -  -  124.75  5.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ  124.75  -  -  -   915.50  144.96  1,185.21   

หนีLสินทางการเงนิ                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน 

จากสถาบนัการเงิน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

4,601.28 

  

- 

  

4,601.28 

  

หมายเหตุ 14 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  1,138.00  1,138.00  หมายเหตุ 15 

หุน้กูที้(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี -  1,980.00  -  -  -  -  1,980.00  หมายเหตุ 18 

หนีN สินตามสญัญาเช่าที(ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

6.61 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

6.61 

  

หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  -  10.82  -  -  -  10.82  หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้

สิทธิลูกคา้ขายคืน 

 

- 

  

- 

  

925.24 

  

- 

  

- 

  

- 

  

925.24 

  

หมายเหตุ 19 

หุน้กู ้ -  -  2,168.00  -  -  -  2,168.00  หมายเหตุ 18 

รวมหนีLสินทางการเงนิ -  1,986.61  3,104.06  -  4,601.28  1,138.00  10,829.95   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 

 
อตัราดอกเบีNยคงที( 

 อตัรา

ดอกเบีNย 

ปรับขึNนลง

ตาม 

ราคาตลาด 

 

ไม่มีอตัรา 

ดอกเบีNย 

 

รวม 

 

อตัรา 

ดอกเบีNยที( 

แทจ้ริงต่อปี 

  
    

  เมื(อทวง

ถาม  

ภายใน 

1 ปี  

มากกวา่ 

1 ถึง 5 ปี  

มากกวา่ 

5 ปี     

                (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  773.30  0.71  774.01  0.04 - 0.20 

ลูกหนีNการคา้และลูกหนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  19.85  19.85  - 

เงินใหกู้ย้มืบริษทัที(เกี(ยวขอ้งกนั 309.75  -  -  -  -  -  309.75  2.93 - 5.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 309.75  -  -  -  773.30  20.56  1,103.61   

หนีLสินทางการเงนิ                

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน 

จากสถาบนัการเงิน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

4,318.38 

  

- 

  

4,318.38 

  

หมายเหตุ 14 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  -  -  -  -  903.82  903.82  หมายเหตุ 15 

เงินกูย้มืระยะสัNนกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั 371.00  -  -  -  -  -  371.00  หมายเหตุ 8.6 

หุน้กูที้(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี -  1,980.00  -  -  -  -  1,980.00  หมายเหตุ 18 

หนีN สินตามสญัญาเช่าที(ถึงกาํหนด 

ชาํระภายในหนึ(งปี 

 

- 

  

8.49 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

8.49 

  

หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  -  20.85  50.64  -  -  71.49  หมายเหตุ 20.2 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้

สิทธิลูกคา้ขายคืน 

 

- 

  

- 

  

925.24 

  

- 

  

- 

  

- 

  

925.24 

  

หมายเหตุ 19 

หุน้กู ้ -  -  2,168.00  -  -  -  2,168.00  หมายเหตุ 18 

รวมหนีLสินทางการเงนิ 371.00  1,988.49  3,114.09  50.64  4,318.38  903.82  10,746.42   
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ความเสี:ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทั มีการบริหารความเสี(ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินกูย้ืมธนาคารและการออกหุ้นกู ้กลุ่มบริษทั ได้

ประเมินการกระจุกตวัของความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื(อนาํไปชาํระหนีN สินเดิมและไดข้อ้สรุปความเสี(ยงดงักล่าวอยูใ่น

ระดบัตํ(า เนื(องจากกลุ่มบริษทั มีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที(หลากหลายอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีN สินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 ซึ( งพิจารณาจากกระแส

เงินสดตามสญัญาที(ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันีN  

 
 งบการเงินรวม (บาท) 

 เมื(อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกินกวา่ 5 ปี  รวม 

รายการที:ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน          

จากสถาบนัการเงิน -  4,832,987,459.99  -  -  4,832,987,459.99 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  964,843,614.92  -  -  964,843,614.92 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -  4,287,482.45  -  -  4,287,482.45 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  6,131,581.36  5,187,595.53  -  11,319,176.89 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้          

สิทธิลูกคา้ขายคืน -  -  925,244,914.00  -  925,244,914.00 

เงินกูร้ะยะยาว -  97,548,350.00  455,000,000.00  -  552,548,350.00 

หุน้กู ้ -  2,168,000,000.00  1,936,228,882.10  -  4,104,228,882.10 

 -  8,073,798,488.72  3,321,661,391.63  -  11,395,459,880.35 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 เมื(อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกินกวา่ 5 ปี  รวม 

รายการที:ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัNน          

จากสถาบนัการเงิน -  4,164,339,209.99  -  -  4,164,339,209.99 

เจา้หนีNการคา้และเจา้หนีNหมุนเวยีนอื(น -  730,978,818.70  -  -  730,978,818.70 

เงินกูย้มืระยะสัNนกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั 402,000,000.00  -  -  -  402,000,000.00 

หนีN สินตามสญัญาเช่า -  7,998,325.73  15,273,522.50  47,688,547.92  70,960,396.15 

หนีN สินจากสญัญาขายทรัพยสิ์นที(ให ้          

สิทธิลูกคา้ขายคืน -  -  925,244,914.00  -  925,244,914.00 

เงินกูย้มืระยะยาว -  55,600,000.00  441,000,000.00  -  496,600,000.00 

หุน้กู ้ -  2,168,000,000.00  1,936,228,882.10  -  4,104,228,882.10 

 402,000,000.00  7,126,916,354.42  3,317,747,318.60  47,688,547.92  10,894,352,220.94 

  

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมธนาคารและการออกหุ้นกู้ กลุ่มบริษัท ได้ประเมินการกระจุก

ตัวของความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินเพ่ือนำาไปชำาระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตำ่า เนื่องจากกลุ่มบริษัท 

มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำาหนดชำาระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา

ที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
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มูลค่ายุตธิรรมของเครื:องมือทางการเงนิ 
เนื(องจากเครื(องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั จดัอยูใ่นประเภทระยะสัNนหรือมีอตัราดอกเบีNยใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบีNยในตลาด กลุ่มบริษทั จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื(องมือทางการเงิน ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที(แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุน้กูซึ้( งไดส้รุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ดงันีN  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

หนีLสินทางการเงนิ        

หุน้กู ้ 4,104,228,882.10  4,084,258,587.91  4,148,000,000.00  4,167,073,887.34 
 

28. ลาํดบัชัLนของมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยแ์ละหนีN สินที(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชัNนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีN  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,037,869,365.91  -  5,037,869,365.91 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,084,258,587.91  -  4,084,258,587.91 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,564,850,895.91  -  5,564,850,895.91 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,084,258,587.91  -  4,084,258,587.91 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  4,977,329,781.86  -  4,977,329,781.86 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,167,073,887.34  -  4,167,073,887.34 

 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื:องมือทางการเงนิ 
เนื(องจากเครื(องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั จดัอยูใ่นประเภทระยะสัNนหรือมีอตัราดอกเบีNยใกลเ้คียงกบัอตัรา

ดอกเบีNยในตลาด กลุ่มบริษทั จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื(องมือทางการเงิน ส่วนใหญ่ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที(แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้หุน้กูซึ้( งไดส้รุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ดงันีN  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

หนีLสินทางการเงนิ        

หุน้กู ้ 4,104,228,882.10  4,084,258,587.91  4,148,000,000.00  4,167,073,887.34 
 

28. ลาํดบัชัLนของมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยแ์ละหนีN สินที(วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชัNนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีN  

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,037,869,365.91  -  5,037,869,365.91 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,084,258,587.91  -  4,084,258,587.91 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,564,850,895.91  -  5,564,850,895.91 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,084,258,587.91  -  4,084,258,587.91 

 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  4,977,329,781.86  -  4,977,329,781.86 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,167,073,887.34  -  4,167,073,887.34 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  

กลุม่บรษิทั จงึประมาณมลูค่ายุติธรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ สว่นใหญ่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ยกเวน้

หุ้นกู้ซึ่งได้สรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

28. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง

ตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,206,230,244.85  -  5,206,230,244.85 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,167,073,887.34  -  4,167,073,887.34 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลี(ยนวิธีการและสมมติฐานที(ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื(องมือทาง

การเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัNนของมูลค่ายติุธรรม 
 

29. เปิดเผยข้อมูลเพิ:มเตมิเกี:ยวกบังบกระแสเงนิสด 
29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดงันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 1,047,603.11  1,228,986.91  143,918.15  726,323.15 

เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวนั 28,962,142.12  74,768,514.45  17,744,568.62  58,832,528.59 

เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย ์ 304,929,589.72  838,509,606.10  180,738,457.31  714,407,586.59 

เช็คระหวา่งทาง 14,872.79  2,194,248.21  14,872.79  43,186.13 

 334,954,207.74  916,701,355.67  198,641,816.87  774,009,624.46 

 

29.2 ที(ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั ไดโ้อนที(ดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันาไปเป็นที(ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) 

ในปี 2564 และปี 2563 กลุ่มบริษทั ไดโ้อนที(ดินตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการ จาํนวน 4.63 ลา้นบาท) และ จาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นที(ดิน

และตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 

29.3 อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 

จาํนวน 131.08 ลา้นบาท และ จาํนวน 1,240.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.4 สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั ไดเ้ช่าซืNอสินทรัพย ์ เป็นจาํนวน 1.71 ลา้นบาท โดยจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงินรวม 0.59 ลา้น

บาท ส่วนที(เหลือบนัทึกไวเ้ป็นหนีN สินตามสญัญาเช่าการเงินทัNงหมด 

29.5 ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ มีดอกเบีNยจ่ายส่วนที(เป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื(อขาย จาํนวน 188.65 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ จาํนวน 170.19 ลา้นบาท) และ จาํนวน 230.92 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 206.85 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน -  5,206,230,244.85  -  5,206,230,244.85 

หนีLสินที:เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม        

หุน้กู ้ -  4,167,073,887.34  -  4,167,073,887.34 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลี(ยนวิธีการและสมมติฐานที(ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื(องมือทาง

การเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัNนของมูลค่ายติุธรรม 
 

29. เปิดเผยข้อมูลเพิ:มเตมิเกี:ยวกบังบกระแสเงนิสด 
29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดงันีN  
 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 1,047,603.11  1,228,986.91  143,918.15  726,323.15 

เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวนั 28,962,142.12  74,768,514.45  17,744,568.62  58,832,528.59 

เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย ์ 304,929,589.72  838,509,606.10  180,738,457.31  714,407,586.59 

เช็คระหวา่งทาง 14,872.79  2,194,248.21  14,872.79  43,186.13 

 334,954,207.74  916,701,355.67  198,641,816.87  774,009,624.46 

 

29.2 ที(ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั ไดโ้อนที(ดินตน้ทุนโครงการรอการพฒันาไปเป็นที(ดินและตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง 

จาํนวน 471.95 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 443.25 ลา้นบาท) 

ในปี 2564 และปี 2563 กลุ่มบริษทั ไดโ้อนที(ดินตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 4.63 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการ จาํนวน 4.63 ลา้นบาท) และ จาํนวน 355.70 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 327.00 ลา้นบาท) ตามลาํดบั เป็นที(ดิน

และตน้ทุนโครงการรอการพฒันา 

29.3 อสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ ไดโ้อนสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื(อการลงทุน 

จาํนวน 131.08 ลา้นบาท และ จาํนวน 1,240.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.4 สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทั ไดเ้ช่าซืNอสินทรัพย ์ เป็นจาํนวน 1.71 ลา้นบาท โดยจ่ายชาํระเป็นจาํนวนเงินรวม 0.59 ลา้น

บาท ส่วนที(เหลือบนัทึกไวเ้ป็นหนีN สินตามสญัญาเช่าการเงินทัNงหมด 

29.5 ในปี 2564 และปี 2563 บริษทัฯ มีดอกเบีNยจ่ายส่วนที(เป็นตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื(อขาย จาํนวน 188.65 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ จาํนวน 170.19 ลา้นบาท) และ จาํนวน 230.92 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จาํนวน 206.85 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 

ในระหว่างปีปัจจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และไม่มี 

การโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

29.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการรอการพัฒนาไปเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 471.95 ล้านบาท  

 (เฉพาะกิจการ จำานวน 443.25 ล้านบาท)
 

 ในปี 2564 และปี 2563 กลุ่มบริษัท ได้โอนที่ดินต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง จำานวน 4.63 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 4.63 ล้านบาท)  

 และ จำานวน 355.70 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 327.00 ล้านบาท) ตามลำาดับ เป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

29.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ ได้โอนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 131.08 ล้านบาท  

 และ จำานวน 1,240.16 ล้านบาท ตามลำาดับ

29.4 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

 ในปี 2564 กลุ่มบริษัท ได้เช่าซื้อสินทรัพย์ เป็นจำานวน 1.71 ล้านบาท โดยจ่ายชำาระเป็นจำานวนเงินรวม 0.59 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบันทึกไว้ 

 เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมด

29.5 ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำานวน 188.65 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ  

 จำานวน 170.19 ล้านบาท) และ จำานวน 230.92 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 206.85 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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30. ข้อมูลเกี:ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานที:ดาํเนินงาน 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 
 ประเภทส่วนงานที:ดาํเนินงาน ธุรกิจ 

อสงัหาฯ 

 ธุรกิจ 

ใหเ้ช่า และ

บริการ 

 ธุรกิจ 

บริการ และ 

บริหาร 

จดัการอาคาร 

 อื(น ๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,044.14  280.96  1,450.42  -  5,775.52  (205.55)  5,569.97 

ตน้ทุนขายและบริการ (3,096.07)  (175.25)  (870.67)  -  (4,141.99)  182.64  (3,959.35) 

 กาํไรขัNนตน้  948.07   105.71   579.75  -  1,633.53  (22.91)  1,610.62 

รายไดอื้(น -  -  -  98.22  98.22  (70.14)  28.08 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  -  (266.83)  (266.83)  0.17  (266.66) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (742.12)  (742.12)  31.39  (710.73) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  (71.30)  (71.30)  -  (71.30) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (10.79)  (10.79)  -  (10.79) 

ตน้ทุนทางการเงิน -  -  -  (197.60)  (197.60)  8.29  (189.31) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วม 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(4.75) 

  

(4.75) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 948.07  105.71  579.75  (1,190.42)  443.11  (57.95)  385.16 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (82.64)  (82.64)  (0.16)  (82.80) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 948.07  105.71  579.75  (1,273.06)  360.47  (58.11)  302.36 

การแบ่งปันกาํไร              

 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่  302.34 

 ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  0.02 

              302.36 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื(น              

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื(น -  -  -  -  -  -  - 

 จากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 948.07  105.71  579.75  (1,273.06)  360.47  (58.11)  302.36 
               

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม              

 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่  302.34 

 ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  0.02 

              302.36 

สินทรัพยถ์าวร ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564   3,246.79  -  173.84  3,420.63  -  3,420.63 
               

รายการตดับญัชีระหวา่งกนั เป็นรายไดค่้าเช่าพืNนที(, การใหบ้ริการและดอกเบีNยรับ รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการคา้   

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

30. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำาเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่ การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า
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30. ข้อมูลเกี:ยวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานที:ดาํเนินงาน (ต่อ) 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 
 ประเภทส่วนงานที:ดาํเนินงาน ธุรกิจ 

อสงัหาฯ 

 ธุรกิจ 

ใหเ้ช่า และ

บริการ 

 ธุรกิจ 

บริการ และ 

บริหาร 

จดัการอาคาร 

 อื(น ๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6,001.27  234.08  1,323.44  -  7,558.79  (195.96)  7,362.83 

ตน้ทุนขายและบริการ (4,411.75)  (145.48)  (743.61)  -  (5,300.84)  142.69  (5,158.15) 

 กาํไรขัNนตน้ 1,589.52    88.60   579.83  -  2,257.95  (53.27)  2,204.68 

รายไดอื้(น -  -  -  110.39  110.39  (15.48)  94.91 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  -  (374.19)  (374.19)  2.20  (371.99) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -  -  -  (841.24)  (841.24)  26.20  (815.04) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  -  -  (65.80)  (65.80)  -  (65.80) 

ค่าตอบแทนกรรมการ -  -  -  (6.25)  (6.25)  -  (6.25) 

ตน้ทุนทางการเงิน -  -  -  (110.92)  (110.92)  13.38  (97.54) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน              

ในบริษทัร่วม -  -  -  -  -  (7.81)  (7.81) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 1,589.52  88.60  579.83  (1,288.01)  969.94  (34.78)  935.16 

ภาษีเงินได ้ -  -  -  (217.23)  (217.23)  (0.17)  (217.40) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 1,589.52  88.60  579.83  (1,505.24)  752.71  (34.95)  717.76 

การแบ่งปันกาํไร              

 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่  716.35 

 ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  1.41 

              717.76 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื(น              

 จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื(น -  -  -  (1.58)  (1.58)  -  (1.58) 

 จากการวดัมูลค่าใหม่ของ              

 ผลประโยชนพ์นกังาน -  -  -  18.77  18.77  -  18.77 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1,589.52  88.60  579.83  (1,488.04)  769.91  (34.95)  734.95 

               

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม              

 ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่  733.54 

 ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม  1.41 

              734.95 

สินทรัพยถ์าวร ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2563   3,212.49  -  178.45  3,390.94  -  3,390.94 

               

รายการตดับญัชีระหวา่งกนั เป็นรายไดค่้าเช่าพืNนที(, การใหบ้ริการและดอกเบีNยรับ รายการดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการคา้   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

30. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำาเนินงาน (ต่อ)

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่ การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
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31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที(สาํคญัดงัต่อไปนีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ซืNอที(ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหวา่งปี 3,796,173,678.94  2,589,128,977.81  2,605,040,231.93  2,137,135,193.98 

การเปลี(ยนแปลงในสินคา้คงเหลือ (700,104,104.47)  1,850,464,618.31  (323,798,058.64)  1,389,666,374.16 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์(น        

ของพนกังาน 1,245,964,878.61  1,200,992,632.25  142,474,307.89  200,970,722.73 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 71,298,774.62  65,803,341.93  43,999,286.42  39,121,284.29 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน 160,172,400.82  232,566,652.69  119,724,735.82  189,986,894.69 

ค่าเสื(อมราคา 91,527,977.91  75,819,055.74  86,054,873.37  70,011,129.36 

ค่าเสื(อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,163,988.37  9,815,938.06  10,472,063.68  12,246,147.63 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้–        

สิทธิการเช่า 7,470,952.48  7,491,420.84  7,470,952.48  7,491,420.84 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (4,282,152.62)  (7,485,355.48)  (4,282,152.62)  (7,501,212.36) 

32. เงนิกองทุนสํารองเลีLยงชีพ 
ไดแ้ก่ เงินทุนที(ประกอบดว้ยเงินที(พนกังานออกสมทบดว้ยความสมคัรใจ ในอตัรา 2-15% ของเงินเดือน และบริษทัฯ จ่าย

สมทบจาํนวนไม่เกิน 3-7% ของเงินเดือนที(พนกังานจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลีNยงชีพ กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ดงันีN  

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีNยงชีพ 25.14  25.33  6.34  7.79 
 

33. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ที(ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมื(อวนัที( 25 มีนาคม 2564 และประจาํปี 2563 เมื(อวนัที( 26 มีนาคม 2563 กาํหนดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ที(ปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะของประจาํปี 2563 และ 2562 จาํนวน 4.54 ลา้นบาท และ 6.81 ลา้น

บาท ตามลาํดบั และใหจ่้ายค่าตอบแทนรายเดือนประจาํปี 2564 และ 2563 จาํนวนไม่เกิน 6.21 ลา้นบาทต่อปี และ 6.21 ลา้นบาทต่อ

ปี ตามลาํดบั จาํนวนทัNงนีN ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที(กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ และการ

จดัสรรเงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการเปลี(ยนแปลง ซึ( ง

รายการนีNบริษทัฯบนัทึกไวใ้นหมวดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที(สาํคญัดงัต่อไปนีN  

 งบการเงินรวม (บาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2564  2563  2564  2563 

ซืNอที(ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหวา่งปี 3,796,173,678.94  2,589,128,977.81  2,605,040,231.93  2,137,135,193.98 

การเปลี(ยนแปลงในสินคา้คงเหลือ (700,104,104.47)  1,850,464,618.31  (323,798,058.64)  1,389,666,374.16 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอื์(น        

ของพนกังาน 1,245,964,878.61  1,200,992,632.25  142,474,307.89  200,970,722.73 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 71,298,774.62  65,803,341.93  43,999,286.42  39,121,284.29 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน 160,172,400.82  232,566,652.69  119,724,735.82  189,986,894.69 

ค่าเสื(อมราคา 91,527,977.91  75,819,055.74  86,054,873.37  70,011,129.36 

ค่าเสื(อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 8,163,988.37  9,815,938.06  10,472,063.68  12,246,147.63 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้–        

สิทธิการเช่า 7,470,952.48  7,491,420.84  7,470,952.48  7,491,420.84 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (4,282,152.62)  (7,485,355.48)  (4,282,152.62)  (7,501,212.36) 

32. เงนิกองทุนสํารองเลีLยงชีพ 
ไดแ้ก่ เงินทุนที(ประกอบดว้ยเงินที(พนกังานออกสมทบดว้ยความสมคัรใจ ในอตัรา 2-15% ของเงินเดือน และบริษทัฯ จ่าย

สมทบจาํนวนไม่เกิน 3-7% ของเงินเดือนที(พนกังานจ่ายเขา้กองทุนสาํรองเลีNยงชีพ กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ดงันีN  

 งบการเงินรวม (ลา้นบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีNยงชีพ 25.14  25.33  6.34  7.79 
 

33. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ที(ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมื(อวนัที( 25 มีนาคม 2564 และประจาํปี 2563 เมื(อวนัที( 26 มีนาคม 2563 กาํหนดจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ที(ปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะของประจาํปี 2563 และ 2562 จาํนวน 4.54 ลา้นบาท และ 6.81 ลา้น

บาท ตามลาํดบั และใหจ่้ายค่าตอบแทนรายเดือนประจาํปี 2564 และ 2563 จาํนวนไม่เกิน 6.21 ลา้นบาทต่อปี และ 6.21 ลา้นบาทต่อ

ปี ตามลาํดบั จาํนวนทัNงนีN ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที(กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ และการ

จดัสรรเงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการเปลี(ยนแปลง ซึ( ง

รายการนีNบริษทัฯบนัทึกไวใ้นหมวดค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

32. เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

33. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ได้แก่ เงินทุนที่ประกอบด้วยเงินที่พนักงานออกสมทบด้วยความสมัครใจ ในอัตรา 2-15% ของเงินเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบจำานวนไม่เกิน  

3-7% ของเงินเดือนที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 กำาหนดจ่ายค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะของประจำาปี 2563 และ 2562 จำานวน 4.54 ล้านบาท และ 6.81 ล้านบาท ตามลำาดับ และ 

ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนประจำาปี 2564 และ 2563 จำานวนไม่เกิน 6.21 ล้านบาทต่อปี และ 6.21 ล้านบาทต่อปี ตามลำาดับ จำานวนทั้งนี้ไม่รวม

ถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการนี้บริษัทฯบันทึกไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
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34. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที(สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ( งโครงสร้างทางการเงินที(เหมาะสมและ 

การดาํรงไวซึ้(ง 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีอตัราส่วนหนีN สินต่อทุนสรุปไดด้งันีN  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราส่วนหนีN สินต่อทุน 1.09  1.00  1.14  1.06 

 
35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ในวนัที( 10 กมุภาพนัธ์ 2565 ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอที(ประชุมผูถื้อหุน้สามญั ดงันีN  

35.1 อนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 218.13 ลา้นบาท 

35.2 อนุมติัออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงินไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 

ทัNงนีNการอนุมติัดงักล่าวขึNนอยูก่บัที(ประชุมผูถื้อหุน้ในวนัที( 24 มีนาคม 2565 
 

36. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนีNไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื(อวนัที( 10 กมุภาพนัธ์ 2565 

34. การบริหารจัดการทุน

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

36. การอนุมัติงบการเงิน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

35.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำานวนเงิน 218.13 ล้านบาท

35.2 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2565

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
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ภาคผนวก
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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นายอมรศักดิ์  นพรัมภา

นายเกริก วณิกกุล

นายคัมภีร์  จองธุระกิจ

นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 

นายขันธ์ชัย  วิจักขณะ

นางยุพา  เตชะไกรศรี 

นายสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน

คณะกรรมการบริษัท

นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 

นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล

นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์

เอกสารแนบ 1
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ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 76 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
 2558 - 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 2564) :   -ไม่มี-
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290 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2541
อายุ : 77 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�และ
   พิจ�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 2564) :   1,447,000 หุ้น



291

รองประธานกรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 72 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     -ไม่มี-

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)
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริษัท 
  บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 •  กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี พี 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 2564) :  -ไม่มี-



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

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2557
อายุ : 73 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�ร มูลนิธิอีพีเอธรรมศ�สตร์
 • 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�
 • กรรมก�ร มูลนิธิโรงพย�บ�ลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมห�ร�ชรมณียเขต
 • กรรมก�ร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

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 2564) :   -ไม่มี-



293

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และกรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 67 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    
 2564 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
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 2564) :   579,100 หุ้น 
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กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ กรรมการอิสระ

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 65 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 และ กรรมก�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 2564) :   -ไม่มี-



295

กรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล   

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 72 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    
 2564 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ      -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำางานในอดีต
 • กรรมก�รบริษัท และประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 •  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 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 2564) :  2,400,000 หุ้น
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กรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 71 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 2564) : 53,416,031 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้ทั้งหมด 

หม�ยเหตุ: น�งยุพ� เตชะไกรศรี และน�ยคัมภีร์ จองธุระกิจ มีคว�มสัมพันธ์เป็นพี่น้อง
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กรรมการบริษัท

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2532
อายุ : 67 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)
 2547 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอุตส�หกรรม จำ�กัด (มห�ชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2516 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. กรุ๊ป จำ�กัด
 2531 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท เอส.เอส.เอ. อุตส�หกรรม 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 แอล พี พี 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 2564) :  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 : 59 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     

 2564 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

 2563 - ปัจจุบัน • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

 2562 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ 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
 • ประธ�นกรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
 • ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด
 • ผู้จัดก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน� บริษัท แอล พี พี 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 2564) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 55 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)

• TLCA CFO Professional

 Development Program 

 (TLCA CEO CPO) 2019, 2020, 2021

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 2564 - ปัจจุบัน   • ประธ�นกรรมก�รสรรห� และกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร 
         บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน)    
 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 แอล พี พี 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 2564) :   -ไม่มี-
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กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 46 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�ลัยวอริก 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
  2564 - ปัจจุบัน    •  กรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี 
        ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
 2563 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท และรักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ลุมพินี โปรเจค 
        ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด
 2563 - ปัจจุบัน • กรรมก�รบริษัท บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูช่ัน จำ�กัด 
 2562 - ปัจจุบัน •  กรรมก�รบริษัท บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด  
 2561 - ปัจจุบัน •  กรรมก�รบริษัท บริษัท แอล พี พี 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 2564) :  250,000 หุ้น 
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เลขานุการบริษัท   
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ : ปี 2548
อายุ : 60 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 โซลูช่ันส์ จำ�กัด
 2557 - ปัจจุบัน  • กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แอล พี พี 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 2564) :   -ไม่มี-
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 56 ปี

นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รเงินก�รธน�ค�ร  
 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
• ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี 
 มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
• ปริญญ�โท MBA มห�วิทย�ลัยสย�ม

ประวัติการอบรม
• อบรมพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพ 
 ของผู้ทำ�บัญชีทุกปี ปีละอย่�งน้อย 
 12 ชั่วโมง
• ก�รเปิดเผยเพื่อวิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�น 
 ของบริษัท (MD&A)
• แนวท�งจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน 
 ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจ�ก 
 เหตุก�รณ์ COVID-19
• ม�ตรก�รผ่อนปรน และแนวท�ง 
 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินสำ�หรับ 
 กิจก�รที่ได้รับผลกระทบจ�ก COVID-19
• ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีผลกระทบ
 ต่องบก�รเงินในปี 2563
• Cashflow management & Forecast
• Financial management for Listed  
 Companies
• กลยุทธ์บริห�รก�รเงิน เพื่อพลิกฟื้น 
 องค์กร และสร้�งก�รเติบโต 
 ในยุค 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 2564) : 108,400 หุ้น (0.01%) 
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1. น�ยพิเชษฐ  ศุภกิจจ�นุสันติ์

2. น�ยโอภ�ส  ศรีพยัคฆ์

3. น�ยอภิช�ติ  เกษมกุลศิริ

4. น�ยสุรวุฒิ  สุขเจริญสิน

5. น�ยเกริก  วณิกกุล 

หม�ยเหตุ :  x = ประธ�นกรรมก�ร / = กรรมก�ร / = กรรมก�รบริห�ร

* 1. น�ยโอภ�ส  ศรีพยัคฆ์  ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร บริษัท บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด 
     ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภ�คม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 2 ธันว�คม พ.ศ. 2564
**2. น�ยเกริก  วณิกกุล  ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด ตั้งแต่วันที่ 7 ธันว�คม พ.ศ. 2564
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ร�ยชื่อ
บริษัท
พรสันติ
จำ�กัด

บริษัท 
แอล พี พี

พรอพเพอร์ตี้
ม�เนจเมนท์

จำ�กัด

บริษัท
แอล พี ซี
วิส�หกิจ
เพื่อสังคม 

จำ�กัด

บริษัท 
ลุมพินี
วิสดอม
แอนด์

โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท
รักษ�คว�ม
ปลอดภัย 

แอสเอสเอส 
โซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท
ดลศิริ 

ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำ�กัด

บริษัท
กมล�
ซีเนียร์
ลิฟวิ่ง
จำ�กัด

บริษัท
ลุมพินี
โปรเจค

ม�เนจเมนท์
เซอร์วิส จำ�กัด

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
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หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบ 
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี

นางปิยะนุช
นาวีนวคุณ

คุณวุฒิการศึกษา
• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยหอก�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 เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล (Pre - CIA)  
 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
• ผู้ตรวจสอบภ�ยในวิช�ชีพรับอนุญ�ต CPIAT) สม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย
• ก�รคิดและเขียนแผนกลยุทธ์ สถ�บันก�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

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 พรอพเพอร์ต้ี 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 2564) :   -ไม่มี-

เอกสารแนบ 3
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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)

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 2564) :   -ไม่มี-

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ 60 ปี

นายนกุล
ตั้งประสิทธิ์

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประวัติการอบรม
• ม�ตรฐ�นบัญชีสำ�หรับผู้บริห�ร

• ม�ตรฐ�นตล�ดหลักทรัพย์

• ออกแบบระบบบริห�รก�รเงิน บัญชีเจ�ะลึกระบบอ�ค�รชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551

• ก�รว�งแผนภ�ษีในก�รทำ�สัญญ�
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 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.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 

  5,353.92   

799.56 

  4,409.44 

  184.14 

  2,238.55 

  176.81 

  36.95 

  311.13 

  339.80 

  479.19 

  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 

88.03

11.34

12.42

6.16

56.34

4.10

1.36

9.71

14.43

12.75

24.10

3.75

5.01

0.98

8.45

6.02

8.02

6.12

1.66

12.86

3.81

4.54

6.25

5.32

4.43

15.09

3.05

10.70

5.33

5.81

32.01

425.23

58.71

16.15

14.73

120.11

14.14

2.96

23.33

30.58

35.94

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

 TTB, BAY, BBL 

TTB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

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 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)
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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

 ถ.บ�งน�-ตร�ด 

 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

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.บรมร�ชชนนี 

 ถ.ร่มเกล้�

  445.59 

  308.69 

  305.06 

  168.86 

 

 245.26 

  118.76 

  324.28 

  582.88 

  390.24 

  261.94 

  397.09 

  3,171.77 

  6,901.00 

  263.76 

  353.17 

  4,253.83 

  4,253.83 

  3,909.83 

  4,253.83 

  4,253.83 

  3,909.19 

  4,253.83 

  4,253.83 

  2,833.15 

  8,867.00 

  

197.03 

  320.08 

  340.12 

  464.12 

  1,134.90 

2,492.80 

  307.83 

  327.58 

14.26

11.67

10.90

5.86

8.15

3.61

13.34

13.14

15.38

8.94

15.03

109.32

213.11

11.35

6.98

98.79

99.23

91.34

94.44

94.87

87.41

96.76

96.95

49.73

179.68

7.13

12.04

10.46

13.69

77.39

107.10

10.53

8.61

30.61

19.81

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

115.86

20.01

19.65

 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�ตล�ด 

 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

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 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) 

ลุมพินี พ�ร์ค เพชรเกษม 98 (C, D) 

ลุมพินี เพลส บรมร�ชชนนี - ป่ินเกล้�

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร่มเกล้� - สุวรรณภูมิ

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) 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 

79

1

2

3

4

 ถ.อ่อนนุช-ล�ดกระบัง 

 ถ.นวมินทร์ 

 ถ.ส�ยวัดนครอินทร์ 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.ร�ชพฤกษ์ 

 ถ.รัตน�ธิเบศร์ 

 ถ.ร�ษฎร์บูรณะ 

 ถ.บ�งน�-ตร�ด 

 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.พหลโยธิน 

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.พหลโยธิน 

 208.02 

 293.70 

 291.78 

 330.60 

 281.43 

 287.92 

 3,505.33 

 148.78 

 326.12 

 22.62 

 

66.58 

 440.48 

 4,228.81 

 4,661.85 

 2,978.08 

  1,450.58 

  124.00 

  2,052.00 

 

 336.00 

6.56

10.22

10.21

10.60

9.14

9.22

143.79

5.68

11.68

1.63

2.91

27.16

370.65

286.31

198.52

30.55

7.12

41.34

6.38

3,191.42

85.39

13.52

19.09

26.26

19.84

18.29

17.28

181.67

12.65

27.72

2.26

4.32

40.67

448.57

547.50

306.88

124.71

7.28

42.28

6.53

5,564.85

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�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ประเมิน 

 ร�ค�ตล�ด 

 ร�ค�ตล�ด 

 

ร�ค�ตล�ด 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 TTB , BAY 

 - 

 - 

 - 

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 วิลล์ ร�ษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 2 

ลุมพินี เพลส บ�งน� กม.3 

เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร - ง�มวงศ์ว�น 

บ�ย แอล.พี.เอ็น. 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบร่ิง (2) 

ลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี (B) 

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

 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� 

 ถ.รังสิต 

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.เพชรเกษม 

 ถ.ร่มเกล้� 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.ร�ชพฤกษ์ 

 ต.ไทรม้� อ.เมือง 

 ถ.ร�ษฎร์บูรณะ 

 ถ.ดินแดง 

 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

 ถ. พหลโยธิน 

 ถ.รัชด�ภิเษก 

 ถ.พระร�ม3 

 ถ.พระร�ม2 

 ถ.สุทธิส�ร 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.รุ่งประช� 

 ถ.พัฒน�ก�ร 

 ถ.สุขุมวิท 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.วิภ�วดี 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.พระร�ม 3  

 ถ.พระร�ม 3  

 992.49 

 99.12 

 2,915.74 

 661.25 

 28.10 

 9,097.74 

50,791.60 

 169.27  

10,443.99 

 43.08 

 71.29 

 57.11 

 5,222.49 

 74.84 

 2,919.58 

 90.48 

 8,529.76 

 4,164.52 

 8,369.23 

 3,105.19 

 2,018.34 

 2,273.39 

 67.06  

10,983.44 

 4,456.32 

 4,882.16 

16,060.12 

 9,478.98 

 177.10 

 564.40 

 587.70 

48.32

2.88

214.65

30.52

2.95

335.13

1,248.26

6.64

458.06

1.24

2.44

1.93

193.05

2.88

242.06

8.15

827.40

272.93

538.91

188.31

139.05

144.19

2.95

636.93

193.00

248.85

1,248.13

640.50

29.00

266.29

380.42

8,556.02

71.61

3.96

289.16

44.57

3.20

498.03

1,865.54

8.51

614.11

1.59

3.28

2.86

262.35

4.07

343.37

9.66

1,022.64

435.51

723.83

251.22

218.26

210.35

4.35

853.76

283.58

332.97

1,999.34

951.83

36.91

366.50

465.55

12,182.46

 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  

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 ISBT 

 - 

 TTB 

 TTB 

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 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 ร�ชพฤกษ์ - บ�งแวก 

ลุมพินี วิลล์ พระน่ังเกล้� - ริเวอร์วิว 

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 (2) 

ลุมพินี พ�ร์ค บรมร�ชชนนี - สิรินธร 

ลุมพินี วิลล์ พัฒน�ก�ร - ศรีนครินทร์ 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1 - ปุณณวิถี 

ลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี (A) 

ลุมพินี ท�วเวอร์ วิภ�วดี (B) 

ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์

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�



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 ถ.พระร�ม 3 

 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.เอกชัย 

 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

 ถ.รังสิต 

 ถ.ศรีนครินทร์ 

 ถ.ก�ญจน�ภิเษก 

 ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ถ.อินทร�ว�ส 

 ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

 ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

 ต.ชะอำ� อ.ชะอำ� 

 ถ.หัวหิน ซอย 7 

 ถ.ร่มเกล้� 

 ถ.ร�ชพฤกษ์ 

 ถ.นร�ธิว�สร�ชนครินทร์ 

 ถ.พระร�ม 9 

 ถ.ก�ญจน�ภิเษก 

 ถ.รัชด�ภิเษก 

3-1-68.60

3-1-45.80

4-1-71.50

3-2-48.80

3-1-2.40

20-0-28.60

5-2-47.70

7-1-75.90

0-3-0.00

11-0-41.90

2-0-85.60

25-2-67.10

6-3-56.40

2-0-44.10

0-0-73.00

0-2-66.00

4-0-11.20

0-1-20.50

0-0-25.30

0-2-69.30

0-3-34.30

5-1-56.40

  4,992.50 

968.77

1,219.46

295.95

419.50

335.39

459.97

695.59

829.51

1.15

299.84

121.90

1,364.20

274.17

122.92

7.36

8.91

139.93

3.85

1.54

121.73

47.32

49.19

186.69

7,285.42

502.74

186.69

19,807.68

968.77

1,219.46

295.95

419.50

335.39

459.97

695.59

829.51

1.15

299.84

121.90

1,364.20

274.17

122.92

7.36

8.91

139.93

3.85

1.54

121.73

47.32

49.19

312.43

7,285.42

502.74

312.43

26,028.70

 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 

 KBANK 

 KTB 

 KBANK 

 KBANK 

 KBANK 

 BBL 

 KKP 

 KBANK 

 - 

 - 

 - 

 BAY 

 KKP 

 TTB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 TTB 

 - 

 - 

 - 

ลุมพินี มิกซ์ นร�ธิว�ส - รัชด� 

ลุมพินี เพลส เต�ปูน อินเตอร์เชนจ์ 

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตช่ัน 

ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ป�กเกร็ด สเตช่ัน 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ เอกชัย 48 C,D (เฟส 1) 

ลุมพินี ซีเล็คเต็ค 65 - สิรินธร สเตช่ัน 

ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉ�ย อ�ค�ร C 

ลุมพินี ท�วน์ชิป รังสิต - คลอง 2 

ลุมพินี ท�วน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 

วิลล่� 168 @ เวสต์เกต (บ้�นเด่ียว) 

บ้�น 365 เมืองทอง 

เรสซิเดนท์ 168 ร�ชพฤกษ์

ท่ีดินบริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ท่ีดินบริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ลุมพินี ซีวิว ชะอำ� 

ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7 

ลุมพินี คอนโดท�วน์ ร่มเกล้� - สุวรรณภูมิ 

ลุมพินี วิลล์ ร�ชพฤกษ์ - บ�งแวก 

ท่ีดินบริเวณหน้�โครงก�ร ลุมพินี เพลส ส�ทร 

ลุมพินี พ�ร์ค พระร�ม 9 - รัชด�

วิลล่� 168 @ เวสต์เกต (TH 3 ช้ัน) 

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

1

2

3

1

2

3

4

5

6

ถ.นนทรี 

ถ.นนทรี  

ถ.นนทรี 

ถ.ร�ชพฤกษ์  

ถ.ร�ชพฤกษ์  

ถ.บ้�นบ�งไทร 

- บ้�นคลองต�ซ้อน  

ถ.ท่�ข้�ม 

ถ.พหลโยธิน 

ถ.ล�ดกระบัง

  278.45 

  136.71   

11,637.89 

 37.90 

 232.80 

 98.40 

 253.00 

 159.00 

 1,581.10 

0.51

2.68

53.03

3.70

26.28

8.91

32.05

15.25

195.83

56.21

282.02

9.31

5.06

114.73

5.39

 

37.38

12.59

42.57

21.84

275.47

129.10

395.24

 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 

 - 

 - 

 TTB 

 - 

 - 

 - 

 

KBANK 

 - 

 KTB 

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ท�วเวอร์ 1 

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ท�วเวอร์ 2 

พี.เอส.ที.ซิต้ีโฮม 

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 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

สินค้าเพื่อขาย 

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รวมสินค้าเพื่อขาย 

ที่ตั้งโครงก�ร

ที่ตั้งโครงก�ร

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ผู้ประเมิน
ร�ค�

ภ�ระ
ผูกพัน

ภ�ระ
ผูกพัน

พ้ืนท่ี
(ต�ร�งเมตร)

พ้ืนท่ี
(ต�ร�งว�)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�
ต�มบัญชี
(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

ร�ค�
ประเมิน

(ล้�นบ�ท)

รายการทรัพย์สิน บริษัท พรสันติ จำากัด
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1 ถ.สุขสวัสดิ์  1-1-40.70 34.41

34.41 34.41

34.41  ร�ค�ตล�ด - ลุมพินี ท�วน์วิลล์ สุขสวัสด์ิ - พระร�ม 2 

ร�ยก�รทรัพย์สิน
บริษัท พรสันติ จำากัด  

ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ถ.ร�ชพฤกษ์ 

ถ.ร�ชพฤกษ์ 

ถ.บ้�นบ�งไทร 

- บ้�นคลองต�ซ้อน 

ถ.ท่�ข้�ม 

ถ.พหลโยธิน 

ถ.ล�ดกระบัง 

ถ.ล�ดกระบัง 

ถ.ล�ดกระบัง 

 

ถ.ล�ดพร้�ว 

ถ.ร�ชพฤกษ์ 

ถ.ส�ยไหม 

 0-3-52.30 

 19-3-53.10 

 6-2-38.50 

 12-2-77.30 

 11-2-20.10 

 26-2-53.80 

 0-4-22.20 

 0-3-98.00 

 8-2-33.00 

 29-3-18.00 

 14-2-84.50 

28.45

90.04

16.80

262.63

110.92

400.27

30.37

22.27

268.44

293.30

218.87

1,742.35

28.45

90.04

16.80

262.63

110.92

400.27

30.37

22.27

268.44

293.30

218.87

1,742.35

 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 

 KTB 

 KTB 

 BAY 

 BBL 

 - 

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) 

ลุุมพินี ท�วน์เพลส พระร�ม 2 - ท่�ข้�ม 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพ�นใหม่ 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

อ�ค�รพ�ณิชย์ ลุมพินี ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ 

อ�ค�รพ�ณิชย์ ลุมพินี ล�ดกระบัง - สุวรรณภูมิ  

  เฟส 2 

ลุมพินี ท�วน์เพลส ล�ดพร้�ว 101 - โพธ์ิแก้ว 

ลุมพินี บ�งพลับ 4 แยก 1 

ลุมพินี ท�วน์วิลล์ ส�ยไหม 18 - พหลโยธิน 

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)

2,114.99

21,922.67

2,301.09

28,329.79

 รวมทรัพย์สินของ บริษัท พรสันติ จำากัด 

 รวมทรัพย์สินของ
 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท พรสันติ จำากัด 
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เอกสารแนบ 5

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

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 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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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

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

การต่อต้านคอร์รัปชัน
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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

หลักการ
ก�รดำ�เนนิธุรกจิของ LPN ต้องดำ�เนนิก�รอย�่งถกูตอ้ง โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได ้โดยตอ้งปฏบิตัติ�มกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัติ�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. ตอ้งระมดัระวงัในเรือ่งก�รใหเ้งนิสนบัสนนุ โดยตอ้งดำ�เนินก�รใหต้รงต�มวตัถปุระสงค ์เพือ่ก�รดำ�เนินธรุกจิอย�่งตรงไปตรงม� เพือ่ภ�พลกัษณ ์
  และชื่อเสียงที่ดีของบริษัท และต้องเป็นก�รให้ในน�มบริษัทเท่�นั้น
 5. ต้องระมัดระวังในเรื่องของกำ�นัล ก�รเลี้ยงรับรอง ก�รให้หรือรับของกำ�นัล โดยต้องเป็นไปต�มที่บริษัทกำ�หนด
 6. ตอ้งไมล่ะเลย หรอืเพกิเฉย เมือ่พบเห็นก�รกระทำ�ทีเ่ข�้ข�่ยอนัเปน็ก�รทจุรติคอรร์ปัชันทีเ่กีย่วขอ้งกบั LPN โดยตอ้งร�ยง�นให้ผูบ้งัคบับัญช� 
  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/จัดจ้�งของ LPN ท่ีกำ�หนดไว้ในระเบียบ 
  อย่�งเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง

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
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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

การดำาเนินการทางด้านการเมือง
นิยาม
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หม�ยถึง ก�รให้ก�รสนับสนุนต่อพรรคก�รเมือง นักก�รเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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. ควรระมดัระวัง และหลกีเลีย่งก�รแสดงออก หรอืคว�มคิดเหน็ท�งก�รเมอืงในสถ�นทีท่ำ�ง�นหรอืในเวล�ง�น อนัอ�จทีท่ำ�ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ 
  ในที่ทำ�ง�น
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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

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�ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลน้ีต้องปฏิบัติต�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�นซือ้ข�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
 5. ก�รใช้ง�นระบบต้องเป็นไปต�มสิทธิที่ได้รับอนุญ�ต โดยจะต้องเก็บรักษ� และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่�นสำ�หรับเข้�ใช้ง�นระบบ
 6. หลกีเลีย่งก�รเปดิไฟลท่ี์ไมท่ร�บถงึแหลง่ทีม่�ของขอ้มลู และก�รใชอ้ปุกรณบ์นัทกึขอ้มลูทีน่�่สงสยัว�่อ�จมไีวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืมซีอฟตแ์วร ์
  ที่เป็นอันตร�ยอื่นๆ
 7. ห�้มตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง แกไ้ข เปลีย่นแปลงก�รตัง้ค�่ระบบท่ีอ�จมผีลตอ่คว�มปลอดภยั ห�กประสบปญัห�หรอืพบเหน็ 
  คว�มผิดปกติในก�รใช้ง�นให้ติดต่อผู้ดูแลด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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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�รใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ จะต้องมีก�รตรวจสอบก�รใช้ง�นระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่�งๆ ในก�รทำ�ง�นของทุกคนใน LPN  
  เพื่อป้องกันก�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

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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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

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

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
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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

การแข่งขันทางการค้า

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

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

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
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
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 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

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

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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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

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 ค�่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)
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2564
คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 ท่�น คือ น�ยวุฒิพล  
สุริย�ภิวัฒน์ เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ น�ยขันธ์ชัย วิจักขณะ น�ยเกริก วณิกกุล และน�ยวีระศักดิ์ วห�วิศ�ล เป็นกรรมก�รตรวจสอบ  
ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบทุกท่�น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบก�รณ์คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในด้�นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดป้ฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่งเปน็อสิระต�มขอบเขตคว�มรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบรษัิท เพือ่ชว่ยสอบท�นให้
บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สอดคล้องกับข้อกำ�หนด และแนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโคโรน่�ไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัด
ให้มีก�รประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมก�รใช้โปรแกรม ZOOM VIDEO Conference 3 ครั้ง) โดยมีผู้บริห�ร 
ระดับสูง ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเข้�ร่วมประชุมเพื่อรับทร�บร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ และพิจ�รณ�ข้อมูลท�งก�รเงิน รวมทั้งรับทร�บถึงคว�มเห็น 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต ต่อก�รจัดทำ�งบก�รเงินของบริษัท คว�มเห็นอื่นท่ีมีนัยสำ�คัญ และได้ร�ยง�นผลก�รประชุมให้คณะกรรมก�รบริษัท 
ทร�บทุกครั้ง พอสรุปกิจกรรมที่สำ�คัญของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ดังนี้

1. ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงนิ คณะกรรมก�รตรวจสอบ ไดส้อบท�นงบก�รเงนิร�ยไตรม�ส งบก�รเงนิประจำ�ป ี2564 และงบก�รเงนิรวม 
 ของบริษัทฯ รวมถึงร�ยก�รระหว่�งกัน ร่วมกับฝ่�ยบริห�ร และหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 
 เข้�ร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีก�รพิจ�รณ�งบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบก�รเงินประจำ�ปี คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบถ�มผู้สอบบัญชี 
 รับอนุญ�ตในเรื่องคว�มถูกต้อง ครบถ้วนของงบก�รเงิน ก�รปรับปรุงร�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ หรือม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่มีก�รปรับปรุงใหม่  
 และก�รตั้งข้อสังเกตที่มีผลกระทบต่องบก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดทำ� 
 งบก�รเงนิเป็นไปต�มขอ้กำ�หนดของกฎหม�ย และม�ตรฐ�นบญัชตี�มหลกัก�รบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ว�่มคีว�มถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้และทนัเวล�  
 เพ่ือเปน็ประโยชนต์อ่ก�รตดัสนิใจของผูใ้ชง้บก�รเงิน ทัง้นีค้ณะกรรมก�รตรวจสอบไดพ้จิ�รณ�ขอบเขต แนวท�งก�รสอบบญัชี แผนประจำ�ป ี
 ของผู้สอบบัญชี และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร 1 ครั้ง เพื่อปรึกษ�ห�รืออย่�งเป็นอิสระถึงประเด็นสำ�คัญในก�รจัดทำ� 
 งบก�รเงิน และก�รเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบก�รเงิน คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� และมีคว�มเห็นว่� ร�ยง�น 
 งบก�รเงิน รวมทั้งก�รเปิดเผยหม�ยเหตุประกอบในงบก�รเงินเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย และม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  
 จึงให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงินดังกล่�ว 
 
2. ก�รสอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้สอบท�นนโยบ�ย และแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
 ระดบัองคก์ร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พแวดลอ้ม และสถ�นก�รณ์โดยพิจ�รณ�จ�กปจัจยัภ�ยใน ภ�ยนอก และโอก�สที ่
 จะเกิดผลกระทบ เพ่ือให้แนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับร�ยง�นจ�ก 
 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย�่งสมำ�่เสมอ พรอ้มทัง้ใหแ้นวท�ง และขอ้เสนอแนะ เพือ่ให้ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งสอดคลอ้ง และสนบัสนนุ 
 กลยุทธ์องค์กร คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�หนดให้มีแผนก�รสอบท�นกระบวนก�รบริห�รจัดก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ 
 มั่นใจว่� มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม เพียงพอ ในแต่ละกระบวนก�รที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รทุจริตคอร์รัปชัน
 
3. ก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�น และทบทวนระบบก�รควบคุมภ�ยใน ร่วมกับหัวหน้�หน่วยง�น 
 ตรวจสอบภ�ยใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเป็นร�ยไตรม�ส จ�กร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ ต�มแผนง�นตรวจประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ  
 เพ่ือใหม้กี�รจดัก�รอย�่งเพยีงพอ และทนัตอ่สถ�นก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวล� โดยพจิ�รณ�ในเรือ่งก�รดำ�เนนิง�น ก�รใชท้รัพย�กร  
 ก�รดูแลทรัพย์สิน ก�รป้องกันหรือลดคว�มผิดพล�ด คว�มเสียห�ยหรือก�รทุจริต คว�มเชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�ม 
 กฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บังคบัอย�่งเครง่ครดั  โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พจิ�รณ� และมคีว�มเหน็ว�่ ระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั 
 มีคว�มเหม�ะสม รัดกุมเพียงพอ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และหน่วยง�น 
 ตรวจสอบภ�ยใน 
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ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

4. ก�รสอบท�นก�รกำ�กับกิจก�รที่ดี คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้ทบทวนนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ ีเพือ่ให้ก�รดำ�เนนิธุรกจิของบรษัิทเปน็ไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 และข้อกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์อย่�งเคร่งครัด และมีคว�มเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภ�คส่วน  
 โดยเฉพ�ะเรื่องร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทในเครือ  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� และมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีก�รดำ�เนินก�ร 
 ต�มเงื่อนไขท�งธุรกิจปกติอย่�งโปร่งใส สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกร�ยก�ร

5. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้สอบท�นแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี และแผนก�รตรวจสอบระยะย�ว  
 โดยเน้นให้สุ่มสอบท�นเก่ียวกับร�ยก�รในงบก�รเงิน มีก�รพิจ�รณ�ผลก�รสอบท�นทุกฉบับเป็นร�ยไตรม�ส และให้ติดต�มแก้ไขโดยเร็ว   
 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� และมีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม และมีประสิทธิผล  
 รวมทั้งสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พง�นตรวจสอบภ�ยในด้�นบุคล�กร และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล 
 อย่�งต่อเนื่อง

6. ก�รพจิ�รณ�แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชปีระจำ�ป ี2565 คณะกรรมก�รตรวจสอบไดพ้จิ�รณ�เหน็ชอบให ้บริษัท สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
 จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2565 ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) โดยนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท 
 เพื่อพิจ�รณ� และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 ต่อไป
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กว่า 130 โครงการคุณภาพ
ที่ LPN ร่วมสร้างความสุขใน "ชุมชนน่าอยู่"

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

36 37ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา - หลักสี่ ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น - พงษ์เพชรลุมพินี เพลส รัชดา - ท่าพระ

08

3534 ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44
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30

23



ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า

08

3938 40

43

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26

ลุมพินี วิลล์ บางแคลุมพินี พระราม 8

08

4241 ลุมพินี เพลส พระราม 9 - รัชดา

ลุมพินี เพลส รามอินทรา - หลักสี่

01

4544

4947

46ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล - แบริ่งลุมพินี เพลส พระราม 4 - กล้วยนำ้าไท

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า

48 ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
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ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 45150 ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ - ริเวอร์วิว 52 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย

53 ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า - เสรีไทย 2

08

54 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - นวมินทร์ 55 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ ไซด์ - พระราม 3

57 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด

56 ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม - ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - เพชรบุรีตัดใหม่ 5958 ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ - สุขุมวิท

61 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - ลาดปลาเค้า ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา62

60

63

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ - วงศ์อมาตย์
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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)

73 ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์ - พระราม 2 74 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 75 ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า
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ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน 

08

80

78 ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ - ศรีบูรพา76 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - ลาดกระบัง 2 77 ลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา

79 ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ - งามวงศ์วาน82

85 ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา83 ลุมพินี มิกซ์ เทพารักษ์ - ศรีนครินทร์ 84 ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

81 ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98
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89 ลุมพินี เพลส พระราม 3 - ริเวอร์ ไรน์86 ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76 - แบริ่ง สเตชั่น 87 ลุมพินี สวีท ดินแดง - ราชปรารภ 88 ลุมพินี เพลส บางนา กม 3

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 

ลุมพินี พาร์ค บรมราชชนนี - สิรินธร101

106 ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินธร สเตชั่น 107 ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
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109108 ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่นลุมพินี ซีเล็คเต็ด สุทธิสาร - สะพานควาย 110  ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10

112 ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ไฟฉาย111 ลุมพินี คอนโดทาวน์ เอกชัย 48

118116 117บ้านลุมพินี สวนหลวง ร.๙ ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท 62 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ศรีนครินทร์ - แบริ่ง

115 ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์ บางนา - ศรีนครินทร์113 ลุมพินี ทาวน์เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่นลุมพินี ทาวน์วิลล์ แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ 114

339



ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา - พระราม 3 120 121ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สุขสวัสดิ์ - พระราม 2 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน - วัชรพล119 122 ลุมพินี ทาวน์เพลส รัชโยธิน - เสนา

123 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - นครอินทร์ 124 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต - คลอง 2 125 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก - บางไผ่ สเตชั่น

126 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า 127 ลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม - พระราม 2 128 บ้าน 365 พระราม 3

129 ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 - ท่าข้าม 130 ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 131 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ
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133 ลุมพินี ทาวน์เพลส ลาดพร้าว 101 - โพธิ์แก้ว132 ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม 18 - พหลโยธิน

134 วิลล่า 168 @ เวสต์เกต ลุมพินี สวีท รัชดา - พระราม 3135 แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ136

แกรนด์ พาร์ควิว อโศก137 ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ138 พาร์ควิว วิภาวดี139

341
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