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จุดเด่นในรอบปี 2556

 2556 2555  %

ผลการดำาเนินงาน

จำ�นวนโครงก�รที่ดำ�เนินง�น 55 54 1.9

ความสามารถในการทำากำาไร

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้รวม (%) 25.17 23.26 8.2

จุดเด่นจากงบการเงิน ( ล้านบาท)

ร�ยได้รวม 25,742 24,432 5.4

กำ�ไรสุทธิ 6,478 5,682 14.0

สินค้�คงเหลือ 38,496 32,537 18.3

สินทรัพย์รวม 75,369 65,040 15.9

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 34,843 32,603 6.9

ข้อมูลต่อหุ้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 0.65 0.57 14.0

มูลค่�ต�มบัญชี 3.35 3.14 6.8

ร�ค�ตล�ด (ณ วันสิ้นปี) 8.95 9.75 (8.2)

จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 10,026 10,026 -
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รายงานจากประธานกรรมการ 

สวัสดีครับท่�นผู้ถือหุ้นทุกท่�น
 
ในปี 2556 บริษัทฯ มียอดจองจ�กธุรกิจที่อยู่อ�ศัย 30,190 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 20% จ�กปี 2555 โดยมีสัดส่วนเป็นบ้�นเดี่ยว 60% ท�วน์เฮ้�ส์ 5%  

และอ�ค�รชุด 35% และมียอดรับรู้ร�ยได้จ�กก�รโอนที่อยู่อ�ศัย 22,939 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 3% จ�กปี 2555 คิดเป็นสัดส่วนบ้�นเดี่ยว 80% ท�วน์เฮ้�ส์ 7% 
และอ�ค�รชุด 13% 

ในปีนี้บริษัทฯ ได้เปิดโครงก�รใหม่จำ�นวน 24 โครงก�ร โดยมีมูลค่�โครงก�รรวม 38,740 ล้�นบ�ท เป็นผลิตภัณฑ์บ้�นเดี่ยว 8 โครงก�ร  
มูลค่�โครงก�รรวม 15,400 ล้�นบ�ท ท�วน์เฮ้�ส์ 3 โครงก�ร มูลค่�โครงก�รรวม 3,580 ล้�นบ�ท และอ�ค�รชุด 13 โครงก�ร มูลค่�โครงก�รรวม 19,760 
ล้�นบ�ท 

สำ�หรับพัฒน�ก�รอื่นๆ ที่สำ�คัญๆ ในรอบปีที่ผ่�นม�ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

• บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริก� (Land and Houses U.S.A., Inc.) ได้ลงทุนซื้ออพ�ร์ทเม้นท์ให้เช่�ย่�นใจกล�งเมืองโอกแลนด์  
รัฐแคลิฟอร์เนีย ใกล้อ่�วซ�นฟร�นซิสโก เป็นแหล่งที่มีก�รเติบโตสูงท�งด้�นอุตส�หกรรมเทคโนโลยี จำ�นวน 1 อ�ค�ร มีจำ�นวนห้อง 264 ห้อง  
ด้วยมูลค่� 3,328 ล้�นบ�ท ปัจจุบันมีอัตร�ก�รเช่�ประม�ณ 96%

• ออกและเสนอข�ยหุ้นกู้ 2 ครั้ง รวมจำ�นวน 7,000 ล้�นบ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.81 แบ่งเป็น
 o ครั้งที่ 1 เดือนมีน�คม 2556 มูลค่� 3,500 ล้�นบ�ท อ�ยุ 3 ปี อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ 3.59% ต่อปี 
 o ครั้งที่ 2 เดือนกันย�ยน 2556 มูลค่� 3,500 ล้�นบ�ท อ�ยุ 3 ปี อัตร�ดอกเบี้ยคงที่ 4.03% ต่อปี 

• จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตร�หุ้นละ 0.25 บ�ท

• คณะกรรรมก�รบริษัทฯ มีมติให้ดำ�เนินก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในเดือนพฤษภ�คม 2556 เพื่อช่วยง�นด้�นกำ�กับดูแลม�ตรก�ร
ป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ 

• บริษัทฯ ได้รับร�งวัล Thailand Energy Awards 2556 จ�กนวัตกรรมด้�นส่ิงประดิษฐ์ที่นำ�ช่วยระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในห้อง และหรือ 
ห้องใต้หลังค�แบบพึ่งพ�ตัวเองอย่�งยั่งยืน ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยมีเครื่องหม�ยท�งก�รค้�ที่ชื่อว่� “AirPlus” และได้นำ�ส่ิงประดิษฐ์นี้ยื่นขอ 
จดสิทธิบัตรไว้แล้วในเดือนกุมภ�พันธ์ 2556

บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ม�ซึ่งสินค้�และบริก�รที่ดีมีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับและไว้ว�งใจจ�กผู้บริโภคใน
ก�รสนับสนุนสินค้�ของบริษัทฯ รวมถึงเน้นให้มีก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักบรรษัทภิบ�ลอย่�งเคร่งครัดควบคู่ไปกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ท้�ยที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้�ทุกๆ ท่�น ผู้ถือหุ้น พนักง�นบริษัทฯ สถ�บันก�รเงิน Suppliers ผู้รับเหม� ที่ได้ให้ก�รสนับสนุนกิจก�รของบริษัทฯ  
ร่วมสร้�งครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภ�พ ภ�ยในโครงก�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ ทุกโครงก�ร 

 

  ขอแสดงคว�มนับถือ
 
 

 (น�ยอนันต์ อัศวโภคิน) 
 ประธ�นกรรมก�ร



3รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น
 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมก�รอสิระ 3 ท่�น มนี�ยประทปี วงศ์นรินัดร์ เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ น�ยภควตั โกวทิวฒันพงศ์ 

และน�ยวิศณุ ทรัพย์สมพล เป็นกรรมก�รตรวจสอบ และทั้ง 3 ท่�นไม่ได้เป็นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ  

ปี 2556 มีก�รประชุมรวม 6 ครั้ง กรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นเข้�ร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์และ 
ต�มขอบเขตที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีของบริษัทฯ เข้�ร่วมด้วย และเชิญฝ่�ยจัดก�รอื่นๆ 
เข้�ร่วมห�รือในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในก�รประชุมครั้งที่ 6 เป็นก�รประชุมเฉพ�ะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย เป็นก�รสอบถ�มแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกัน  
และรับทร�บจ�กผู้สอบบัญชีว่� พวกเข�มีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�น เพียงแต่ประสงค์ที่จะฝ�กข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รเพิ่มก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
เพื่อยกระดับก�รบริก�รก�รจัดก�รให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบรับทร�บและได้ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ รับทร�บแล้ว

สรุปส�ระสำ�คัญของง�นที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. สอบท�นคว�มน่�เชื่อถืองบก�รเงินของบริษัทฯ ทั้งร�ยไตรม�สและประจำ�ปี พร้อมกับให้คว�มเห็นว่� งบก�รเงินที่จัดทำ�ขึ้นนั้นมีคว�มถูกต้อง  
ครบถ้วนในเรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญ อย่�งเพียงพอ ทันเวล� เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปและข้อกำ�หนดของท�งร�ชก�ร

2. สอบท�นและติดต�มอย่�งต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน โดยให้ผู้ตรวจสอบบัญชี และฝ่�ยตรวจสอบ
ภ�ยในของบริษัทฯ ร�ยง�นให้ทร�บอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้มีก�รจัดก�รอย่�งเพียงพอและทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว

 คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่พบคว�มบกพร่องเรื่องก�รควบคุมภ�ยในที่เป็นส�ระสำ�คัญ อีกทั้งรับทร�บว่�ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในส�ม�รถปฏิบัติง�น 
ได้อย่�งเป็นอิสระ จึงเห็นควรพิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นตรวจสอบประจำ�ปี ให้กับฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในที่เสนอม�

3. สอบท�นและติดต�มคดีคว�มสำ�คัญๆ ของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ 
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่พบเหตุก�รณ์ใด ที่นำ�ไปสู่ก�รขัดต่อกฎระเบียบของท�งร�ชก�รและหรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องอย่�งมีส�ระสำ�คัญ  
และจ�กคว�มตระหนักร่วมกันถึงเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ในปีนี้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงข้ึนม� เพ่ือช่วย 
ยกระดับก�รจัดก�รท�งธุรกิจให้เกิดประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 

4. สอบท�นก�รทำ�ธุรกรรมของบริษัทฯ กับกิจก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้มีก�รเปิดเผย 
ข้อมูลอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจ�กก�รสอบท�นครั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติได้ถูกต้องต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้  
กล่�วคือ เป็นก�รทำ�ธุรกรรมปกติทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ประกอบก�รร�ยอื่น

5. คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มเป็นอิสระ ชื่อเสียง และผลง�น รวมถึงค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมในปีนี้ ได้นำ�เสนอผู้สอบบัญชีจ�กบริษัท 
สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และได้รับก�รอนุมัติแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชี จ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556

6. เน้นให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งต่อเนื่อง ต�มหลักก�รของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นให้อยู่เหนือเกณฑ์ปกติทั่วไป พร้อมกับเสนอแนะให้มุ่งก�รพัฒน�ธุรกิจแบบยั่งยืนควบคู ่
ไปกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ซึ่งบริษัทดำ�เนินก�รได้เป็นอย่�งดี ส่งผลให้ได้รับก�รคัดเลือกจ�กผู้บริโภค ให้มีตร�สินค้�ที่น่�เชื่อถือสูงสุด ประเภท
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 8 ปีซ้อน นั่นคือร�งวัล “Platinum Award” 

7. คณะกรรมก�รตรวจสอบดำ�เนินก�รได้อย่�งเป็นอิสระตลอดระยะเวล�ที่ปฏิบัติง�น และได้ทำ�ก�รประเมินตนเอง ณ ตอนสิ้นปี เพื่อสอบท�นคว�ม
สมบูรณ์ ครบถ้วนต�มขอบเขตที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบขอแสดงคว�มเห็นว่� บริษัทฯ ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีที่ว�งไว้และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
ส�ระสำ�คัญด้�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน มีก�รตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ 

  

 (น�ยประทีป วงศ์นิรันดร์)
 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 วันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2557



4 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

รายงานจากประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549  
โดยมีจำานวนกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 

 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจดังนี้
  1. สรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  2.  กำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
  3. พิจารณาเงินเดือนและจ่ายโบนัส ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
  4. พิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 

                                         ขอแสดงความนับถือ
    

    (นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์) 

                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
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รายงานจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำานวน 3 ท่าน  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหารของบริษัท ดังนี้

 1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 3 ครั้ง โดยเป็นการพิจารณาร่างกฎบัตร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556  
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 

 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำาเนินการเป็นประจำาอยู่แล้ว แต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จัดตั้งขึ้น จะช่วยทำาหน้าที่ 
พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  

                                         (วิศณุ ทรัพย์สมพล) 

                                           ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

* ร�ยได้อื่นในปี 2554 รวมกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนใน บมจ.บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�นวน 2,766 ล้�นบ�ท และข�ดทุนจ�กก�รเงินลงทุนในอินโดนีเซีย จำ�นวน 275 ล้�นบ�ท

ปี 2554

 ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2555

 ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2556
% การถือหุ้น
ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ ดำาเนินการโดย

 ล้านบาท ร้อยละ

โครงสร้างรายได้

1. ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
 บ้�นเดี่ยว บริษัท  17,341 67.4 15,567 63.7 12,257 55.4  
  บริษัทย่อย: บจ.แอตแลนติก เรียลเอสเตท 100 625 2.4 520 2.1 580 2.6  
  บริษัทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธอีส 100 13 0.1 33 0.2 56 0.3  
  บริษัทย่อย: บจ.แอล.เอช. เมืองใหม่ 55 334 1.3 250 1.0 260 1.2  
  บริษัทย่อย: บจ.แอล เอช เรียลเอสเตท 100 - - 3 0.0 - 
  บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 100 17 0.1 37 0.2 454 2.1 

 รวมร�ยได้บ้�นเดี่ยว   18,330 71.2 16,409 67.2 13,607 61.6

 ท�วน์เฮ้�ส์ บริษัท  1,160 4.5 1,376 5.6 822 3.7 
  บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 100 427 1.7 519 2.1 362 1.6
  บริษัทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธอีส 100 141 0.5 - - - - 

 รวมร�ยได้ท�วน์เฮ้�ส์   1,728 6.7 1,895 7.7 1,183 5.3

 คอนโดมิเนียม บริษัท  2,882 11.2 3,957 16.2 3,695 16.7  
  บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 100 - - 17 0.1 - - 

 รวมร�ยได้คอนโดมิเนียม   2,882 11.2 3,974 16.3 3,695 16.7

 ที่ดินเปล่� บริษัท  - - - - 4 0.0
  บริษัทย่อย: บจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์นอร์ธ 100 - - 27 0.1 - - 
  บริษัทย่อย: บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ 55 - - - - 91 0.4 

 รวมร�ยได้ที่ดินเปล่�  - - 27 0.1 95 0.4

รวมร�ยได้ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์  22,940 89.1 22,305 91.3 18,580 84.0

2. ร�ยได้ค่�เช่�  บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ 60 2,044 7.9 1,797 7.4 649 2.9
  Land and Houses U.S.A. INC. 100 92 0.4

3. ร�ยได้อื่น    666 8.3 330 1.3 2,910 13.1

4. รวมร�ยได้ 1 + 2 + 3  25,742 100.0 24,432 100.0 22,139 100.0

5. ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม  2,108 8.2 2,285 9.4 1,156 5.2

ร�ยได้ทั้งสิ้น 4 + 5    27,850 108.2 26,717 109.4 23,295 105.2
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2556 2555 2554 2553 2552

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : บ้านจดทะเบียนเพิ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด  

แฟลตและอาคารชุด
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์
บ้านแฝด
บ้านเดี่ยว

จำ�นวนบ้�นจดทะเบียนเพิ่มในกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล 
ระหว่�งปี 2552 - 2556

 ประเภท  2556  2555 2554  2553  2552

•  บ้านจดทะเบียนเพิ่ม จำาแนกตามประเภทการดำาเนินการ

  สร้างเอง  23,284 23,437 20,128 22,498 19,618 

  จัดสรร  106,762 101,565 61,728 84,395 75,359

•  รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมด  130,046 125,002 81,856 106,893 94,977 

•  บ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสร้างเอง - จำาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย

 บ้านเดี่ยว  17,595 20,858 17,814 20,284 18,135 

 บ้านแฝด  131 104 81 154 138 

 ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์  5,558 2,475 2,233 2,060 1,345 

 แฟลตและอาคารชุด  0  0  0  0  0

•  รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสร้างเอง 23,284 23,437 20,128 22,498 19,618 

•  บ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร - จำาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย

 บ้านเดี่ยว 13,484 10,887 13,999 11,403 10,863 

 บ้านแฝด  2,512 1,069 1,381 1,366 1,000

 ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์   21,234 11,218 11,614 11,707 9,771

 แฟลตและอาคารชุด  69,532 78,391 34,734 59,919 53,725

•  รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร  106,762 101,565 61,728 84,395 75,359

หน่วย : หลัง

42.4%

16.9%

1.8%

38.9%

56.6%

17.6%

1.2%

30.5%

53.5%

20.6%

2.0%

23.9%

62.7%

0.9%

11.0%

25.4%

56.1%

12.9%

1.4%

29.6%
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ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2556

ตล�ดที่อยู ่อ�ศัยโดยรวมในปี 2556 จ�กตัวเลขโดยรวมของบ้�นจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมดในเขตกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล มียอดบ้�น 
จดทะเบียนรวม 130,046 หน่วย เพิ่มขึ้น 4.0% โดยแบ่งแยกเป็นที่อยู่อ�ศัยประเภทสร้�งเอง 23,284 หน่วย ไม่เปลี่ยนแปลงจ�กปี 2555 ม�กนัก และที่อยู่
อ�ศัยประเภทจัดสรร มีจำ�นวนรวม 106,762 หน่วย เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2555 (มีจำ�นวน 101,565 หน่วย) 

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อ�ศัยจดทะเบียนเพิ่ม
จำ�แนกต�มประเภทดำ�เนินก�ร ระหว่�ง 2553 - 2556

หน่วย : หลัง

 จำาแนกประเภท 2553 2554 2555 2556 2538*

สร้�งเอง 22,498 20,128 23,437 23,284 32,118
จัดสรร 84,395 61,728 101,565 106,762 146,735

รวมทั้งหมด 106,893 81,856 125,002 130,046 178,753

% เปลี่ยนแปลง 12.5 -23.4 52.7 4.0 27.7

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 * ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 

 
อนึ่งห�กพิจ�รณ�เฉพ�ะบ้�นจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ในปี 2556 จำ�แนกต�มประเภทที่อยู่อ�ศัย มีก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญดังนี้
• ประเภทบ้�นเดี่ยว มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 13,484 หน่วย เพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับปี 2555 (มีจำ�นวน 10,887 หน่วย) 
• ประเภทบ้�นแฝด มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 2,512 หน่วย เพิ่มขึ้น 135.0% เมื่อเทียบกับปี 2555 (มีจำ�นวน 1,069 หน่วย) 
• ประเภทท�วน์เฮ้�ส์ และอ�ค�รพ�ณิชย์ มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 21,234 หน่วย เพิ่มขึ้น 89.3% เมื่อเทียบกับปี 2555 (มีจำ�นวน 11,218 หน่วย) 
• ประเภทคอนโดมิเนียม มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 69,532 หน่วย ลดลง 11.3% เมื่อเทียบกับปี 2555 (มีจำ�นวน 78,391 หน่วย)

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อ�ศัยจดทะเบียนเพิ่ม
จำ�แนกต�มประเภทดำ�เนินก�ร ระหว่�ง 2553 - 2556

หน่วย : หลัง

 บ้านจดทะเบียนเพิ่ม
 จำาแนกตามประเภทจัดสรร 2553 2554 2555 2556 ** 2538

บ้�นเดี่ยว  11,403 13,999 10,887 13,484 20,793
% ก�รเปลี่ยนแปลง  5.0 22.8 -22.2 23.9 16.4
บ้�นแฝด 1,366 1,381 1,069 2,512 938
% ก�รเปลี่ยนแปลง  36.6 1.1 -22.6 135.0 336.3
ท�วน์เฮ้�ส์และอ�ค�รพ�ณิชย์  11,707 11,614 11,218 21,234 58,093
% ก�รเปลี่ยนแปลง  19.8 -0.8 -3.4 89.3 16.0
คอนโดมิเนียม 59,919 34,734 78,391 69,532 66,911
% ก�รเปลี่ยนแปลง  11.5 -42.0 125.7 -11.3 -1.5

รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร  84,395 61,728 101,565 106,762 106,735

% ก�รเปลี่ยนแปลง 12.0 -26.9 64.5 5.1 7.8

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์,** ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 

* % การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า 
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ก�รเปลี่ยนแปลงของตล�ดที่อยู่อ�ศัย ในปี 2556 มีปัจจัยสำ�คัญๆ ที่มีผลต่อตล�ดที่อยู่อ�ศัย ดังนี้ 

 • ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจปี 2556 มีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีก�รขย�ยตัวร้อยละ 6.5 โดยมีก�รขย�ยตัว 
ในแต่ละไตรม�สของปี 2556 เป็นดงันี ้Q1 = 5.4% Q2= 2.8% Q3 = 2.7% Q4 = 0.6%) และจ�กตวัเลขดชันทีีส่ำ�คญัๆ ไม่ได้ขย�ยตวัจ�กปี 2555 เช่น

• ก�รใช้จ่�ยและก�รส่งออกที่ชะลอตัวลง 
• ดัชนีก�รอุปโภคบริโภคภ�คเอกชน อยู่ที่ระดับ 147.3 ขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 147.1 
• ดัชนีค้�ปลีก อยู่ที่ระดับ 219.4 ขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 220.8 
• ดัชนีก�รลงทุนภ�คเอกชน อยู่ที่ระดับ 232.7 ขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 244.8 เป็นต้น 

 • อตัร�ดอกเบีย้ในปี 2556 ค่อนข้�งจะคงที ่อตัร�ดอกเบ้ียนโยบ�ยต้ังแต่ไตรม�ส 1-3 อยูใ่นระดับทีค่งที ่คือร้อยละ 2.5 และปรบัลดลงในช่วงปล�ยเดอืน
พฤศจิก�ยนอยู่ที่ระดับ 2.25 ทำ�ให้ตลอดช่วง 3 ไตรม�สแรกของปี 2556 อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้�ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ร้อยละ 7.0% และปรับตัวลดลง 
ม�อยู่ที่ 6.75% นับตั้งแต่มีก�รปรับลดลงของอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ย

 • อัตร�เงินเฟ้อในปี 2556 มีก�รปรับตัวที่ลดลงจ�กปี 2555 เพียงเล็กน้อยโดยเฉลี่ยทั้งปี 2556 อัตร�เงินเฟ้ออยู่ในระดับร้อยละ 2.2 ขณะที่ปี 2555  
อยู่ที่ร้อยละ 3.0

 • ร�ค�วัสดุก่อสร้�งโดยรวมเฉลี่ยในปี 2556 มีก�รปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจ�กปี 2555 ทั้งนี้ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้�ง ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 125.8  
เมื่อเทียบกับปี 2555 อยู่ที่ระดับ 124.7 ทั้งนี้ดัชนีวัสดุก่อสร้�งประเภทซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีก�รเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 6.8 และ 
ร้อยละ 5.0 ต�มลำ�ดับ ขณะที่เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 4.8 

 • ระดับร�ค�ที่ดินมีก�รปรับตัวที่สูงขึ้นอย่�งม�ก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในก�รดำ�เนินโครงก�รใหม่ที่สูงขึ้นและจำ�นวนโครงก�รที่เปิดใหม่ที่ลดลง 

 • ภ�วะตล�ดที่อยู่อ�ศัยในแนวร�บมีก�รขย�ยตัวของตล�ดที่อยู่อ�ศัยประเภทบ้�นแฝดและท�วน์เฮ้�ส์ม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�กต้นทุนที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น 

แนวโน้มที่อยู่อาศัยปี 2557
ตล�ดที่อยู่อ�ศัยในปี 2557 ห�กพิจ�รณ�เฉพ�ะตล�ดที่อยู่อ�ศัยประเภทจัดสรรมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย ประม�ณก�รบ้�นจดทะเบียนเพิ่มโดย

รวมประเภทจัดสรรทั้งหมด ค�ดว่�มีจำ�นวนรวมทั้งสิ้นประม�ณ 102,000 หน่วย ลดลงประม�ณ 4.5% ทั้งนี้ในปี 2557 มีปัจจัยที่สำ�คัญๆ ส่งผลกระทบต่อ
ตล�ดที่อยู่อ�ศัย ดังนี้

 • ภ�วะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขย�ยตัวในระดับเพียงร้อยละ 2.0 - 3.0%
 • คว�มเชื่อมั่นในร�ยได้ของผู้บริโภคลดลง และก�รอุปโภคบริโภคของภ�คเอกชน มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง 
 • ปัญห�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง ที่ส่งกระทบต่อเศรษฐกิจ ก�รลงทุน และคว�มเชื่อมั่นในก�รจับจ่�ยใช้สอยของภ�คประช�ชนที่ลดลง 
 • อัตร�ดอกเบี้ย มีแนวโน้มลดลงจ�กปี 2556 เล็กน้อย ประม�ณ .25% - .50% 
 • อัตร�เงินเฟ้อมีแนวโน้มที่ลดลง อยู่ระหว่�ง 1.8 - 2.5%
 • ต้นทุนก่อสร้�งจ�กร�ค�วัสดุก่อสร้�งมีแนวโน้มที่คงที่ 
 • ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น และผู้รับเหม�ในก่อสร้�งจะมีคว�มรุนแรงม�กขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนก�รจ้�งเหม�ที่สูงขึ้น
 • ร�ค�ที่ดินปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจ�กก�รลงทุนในระบบส�ธ�รณูปโภคของภ�ครัฐ และก�รขย�ยตัวของตล�ดที่อยู่อ�ศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ผ่�นม� 

ลงทุนในก�รซื้อที่ดินมีระดับร�ค�ที่สูง 
 • ก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�งระบบส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ ทั้งที่ดำ�เนินก�รอยู่และแผนก�รดำ�เนินง�นต�มแนวนโยบ�ยของภ�ครัฐ
 • คว�มเข้มงวดธน�ค�รพ�ณิชย์ ในก�รพิจ�รณ�สินเชื่อแก่ผู้ประกอบก�ร (Pre Finance) และก�รพิจ�รณ�สินเชื่อที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับร�ยย่อย  

(Post Finance) มีคว�มเข้มงวด และก�รพิจ�รณ�มีคว�มระมัดระวังอย่�งม�ก 
 • ร�ค�ที่อยู่อ�ศัย จะปรับสูงขึ้นไม่น้อยกว่� 5% 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  ทุนที่เรียกชำาระ จำานวนหุ้นที่ มูลค่า เปอร์เซ็นต์
 ชื่อบริษัท แล้ว (ล้านบาท) ถือครองอยู่ ตามบัญชี การถือหุ้น

เงินลงทุนในกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 1. กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์และสิทธิก�รเช่�  3,300  49,500,000 10 15.00
 2. บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน) 400 84,627,680 1 21.16
 3. บริษัท ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 9,184 2,293,667,658 1 24.98
 4. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 9,590 2,899,078,024 1 30.23
 5. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 12,716 4,340,567,920 1 34.14
 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 1. บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำ�กัด 5 199,994 10 40.00
 2. กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 1 40 2,013,462 10 49.94
 3. กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 1,569 78,412,634 10 49.99
 4. บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำ�กัด 900 49,499,995 10 55.00
 5. บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 2,450 14,699,994 100 60.00
 6. บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จำ�กัด 15 149,979 100 99.99
 7. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธ จำ�กัด 14 134,998 100 99.99
 8. บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำ�กัด 6 58,095 100 99.99
 9. บริษัท สย�มธ�นี พร็อบเพอร์ตี้ จำ�กัด 100 999,994 100 99.99
10. บริษัท แอล เอช แอสเซท จำ�กัด 100 999,994 100 99.99
11. บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำ�กัด 58 579,994 100 99.99
12. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธอีส จำ�กัด 150 1,499,994 100 99.99
13. Land and Houses U.S.A., INC.  (ดอลล่�ร์สหรัฐฯ) 20 20,000,000 1 100.00
 
ถือหุ้นโดย บริษัท สย�มธ�นี พร็อบเพอร์ตี้ จำ�กัด
 1. บริษัท สย�มธ�นี เรียลเอสเตท จำ�กัด 475 4,753,461 100 99.99
 
ถือหุ้นโดย บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำ�กัด
 1. บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์แพลน จำ�กัด 210 2,099,994 100 99.99
 2. บริษัท ดับเบิ้ลทรี จำ�กัด 190 1,899,994 100 99.99
 
ถือหุ้นโดย บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
 1. บริษัท แอล แอนด์ เอช ส�ทร จำ�กัด 268 2,679,994 100 99.99
 2. บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 0.10 9,995 10 99.95
 3. บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 0.10 9,997 10 99.97
 
ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอดไวเซอรี่ จำ�กัด
 1. บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำ�กัด  0.10 9,993 10 99.93
 
ถือหุ้นโดย บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
 1. ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน)  12,500 1,249,999,900 10 99.99
 
ถือหุ้นโดย ธน�ค�รแลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน)
 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด  300,000 2,999,995 100 99.99
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ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ
จำานวนและ

ชนิดของหุ้นที่จำาหน่าย
% การถือ
ของบริษัท
ทั้งทางตรง

และทางอ้อม

15.00

21.16

24.98

30.23

34.14

40.00

49.94

49.99

55.00

60.00

99.99

99.99

99.99

99.99

1 กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์
 แลนด์แอนด์เฮ้�ส์และ
 สิทธิก�รเช่�

2 บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น 
 โปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน)

3 บริษัท ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�กัด 
 (มห�ชน)

4 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
 จำ�กัด (มห�ชน)

5 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
 กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

6 บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท 
 แอดไวเซอรี่ จำ�กัด

7 กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์
 แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 1

8 กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์
 แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2

9 บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ 
 จำ�กัด

10 บริษัท แอล แอนด์ เอช 
 พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

11 บริษัท แอตแลนติก 
 เรียลเอสเตท จำ�กัด

12 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ นอร์ธ 
 จำ�กัด

13 บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท 
 จำ�กัด

14 บริษัท สย�มธ�นี พร็อบเพอร์ตี้ 
 จำ�กัด

เลขที่ 11 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ส�ทร ถ.ส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhpf-pf.com

เลขที่ 144 หมู่ 16 นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน 
ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บ�งกระสั้น อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย� 13160
เว็บไซต์ : www.qcon.co.th

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถ.ส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.qh.co.th

เลขที่ 96/27 หมู่ที่ 9 ต.บ�งเขน อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.homepro.co.th

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 5 ถ.ส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfg.co.th

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 90/42-43 อ�ค�รส�ธรธ�นี 1 ชั้น 16 
ถ.ส�ทรเหนือ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กทม. 10500

เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ อ�ค�รสินธรท�วเวอร์ 3 
ชั้น 15, 17 กทม. 10330

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83001

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถ.ส�ทรใต้ 
แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 319 หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทร�ย 
จ.เชียงใหม่ 50210

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

0 2286 3585

(035) 221-270

0 2677 7005

0 2832 1400

0 2677 7223

0 2343 8890

0 2636 6482

0 2688 7700

(076) 381-112

0 2343 8890

0 2230 8131

(053) 354-349
(053) 111-111

0 2230 8131

0 2230 8131

กองทุน
อสังห�ริมทรัพย์

วัสดุก่อสร้�ง

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

ค้�ปลีกวัสดุ
ก่อสร้�ง

บริห�รก�รเงิน

ที่ปรึกษ�ลงทุน

กองทุนรวม
อสังห�ริมทรัพย์

กองทุนรวม
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

0 2286 3484

(035) 221-271

0 2677 7000

0 2832 1000

0 2359 0000

0 2343 8899

0 2636 8248

0 2688 7777

(076) 381-150-3

0 2343 8899

0 2343 8900

(053) 498-911-3

0 2343 8900

0 2343 8900

หน่วยลงทุน 330 ล้�นหน่วย 
มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 400 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

หุ้นส�มัญ 9,183.7 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

หุ้นส�มัญ 9,589.5 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

หุ้นส�มัญ 12,715.5 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท

หุ้นส�มัญ 0.5 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หน่วยลงทุน 4 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท

หน่วยลงทุน 156.9 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 90 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 24.5 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 0.15 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 0.14 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 0.058 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 1 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
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ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ
จำานวนและ

ชนิดของหุ้นที่จำาหน่าย
% การถือ
ของบริษัท
ทั้งทางตรง

และทางอ้อม

99.99

99.99

99.99

100.00

99.99

55.00

55.00

60.00

60.00

60.00

40.00

34.14

34.14

15 บริษัท แอล เอช แอสเซท จำ�กัด

16 บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท 
 จำ�กัด

17 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 
 นอร์ธอีส จำ�กัด

18 Land and Houses U.S.A., 
 INC.

19 บริษัท สย�มธ�นี เรียลเอสเตท 
 จำ�กัด

20 บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์แพลน 
 จำ�กัด

21 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จำ�กัด

22 บริษัท แอล แอนด์ เอช ส�ทร 
 จำ�กัด

23 บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล 
 แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

24 บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
 แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

25 บริษัท แอล แอนด์ เอช 
 แมเนจเมนท์ จำ�กัด

26 ธน�ค�ร แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 
 จำ�กัด (มห�ชน)

27 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 
 แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 114/39 ถ.ร�ชสีม�-ปักธงชัย
 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครร�ชสีม� 30000

17485 Monterey Road Suite 
308 Morgan Hill CA 95037 USA

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎ� 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120

เลขที่ 1 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ลุมพินี ชั้น จี 1, 5, 6 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhbank.co.th

เลขที่ 11 อ�ค�รคิวเฮ้�ส์ ส�ทร ชั้น 14 
ถ.ส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfund.co.th

0 2230 8131

0 2230 8131

(044) 349-344-5
(043) 258-282-3

0 2230 8131

(076) 381-111

(076) 381-111

0 2343 8890

0 2343 8890

0 2343 8890

0 2343 8890

0 2677 7223

0 2286 3585

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

ลงทุนใน
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

ค้�ปลีก

โรงแรม

พัฒน�
อสังห�ริมทรัพย์

ธน�ค�ร

จัดก�รกองทุน

0 2343 8900

0 2343 8900

(044) 465-294
(043) 258-282-3

408 796 7337

0 2343 8900

(076) 381-150-2

(076) 381-150-2

0 2343 8899

0 2343 8899

0 2343 8899

0 2343 8899

0 2359 0000

0 2286 3484
0 2679 2155

หุ้นส�มัญ 1 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 0.58 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 1.5 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 20 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 1 ดอลล่�ร์
สหรัฐ

หุ้นส�มัญ 4.75 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 2.1 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 1.9 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 2.68 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท

หุ้นส�มัญ 9,995 หุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 9,997 หุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 10,000 หุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 1,250 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท

หุ้นส�มัญ 3 ล้�นหุ้น 
มูลค่�หุ้นละ 100 บ�ท
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ โดยธุรกิจหลักเป็นก�รสร้�งบ้�นเพื่อข�ย ในปี 2543 บริษัทได้เริ่มนำ�นโยบ�ยสร้�งบ้�น
ก่อนข�ยม�ใช้แทนก�รสร้�งบ้�นเมื่อลูกค้�ม�จองซื้อ (หรือที่เรียกว่�บ้�นสั่งสร้�ง) ก�รสร้�งบ้�นก่อนข�ยของบริษัทฯ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในปี 2544 - 2545  
อย่�งต่อเนื่อง และในช่วงปี 2546 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสร้�งบ้�นก่อนข�ยทั้งหมดยกเว้นอ�ค�รชุดพักอ�ศัยและท�วน์เฮ้�ส์ แบรนด์ INDY  
ที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบ�ยจ�กก�รสร้�งก่อนก�รข�ยม�เป็นก�รข�ยก่อนก�รสร้�งต้ังแต่เดือนกันย�ยน 2553 เป็นต้นม� จ�กก�รที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบ�ย 
จ�กเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นบ้�นสั่งสร้�งม�เป็นก�รสร้�งบ้�นก่อนก�รข�ย ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนล่วงหน้�ในก�รก่อสร้�งที่อยู่อ�ศัยสูงม�กขึ้นกว่�เดิม 
เนื่องจ�กไม่ได้รับเงินจ�กลูกค้�ม�เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่�งก�รก่อสร้�ง รวมทั้งปัจจัยที่อ�จมีผลต่อก�รตัดสินใจซื้อที่อยู่อ�ศัยในระยะข้�งหน้� ได้แก่ 
(1) ระดบัร�ค�สนิค้�อปุโภคบรโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้ซึง่เป็นผลม�จ�กร�ค�นำ�้มนัในตล�ดโลกทีป่รบัสงูขึน้และมคีว�มผนัผวน (2) ร�ค�ทีอ่ยูอ่�ศยัทีเ่พิม่ขึน้ต�มภ�ระ
ต้นทุนวัสดุก่อสร้�ง (3) แนวโน้มก�รเจริญเติบโตของภ�วะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบต่อกำ�ลังซื้อและก�รตัดสินใจซื้อที่อยู่อ�ศัย 
ของกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รที่สร้�งบ้�นก่อนข�ยเสร็จแล้วไม่ส�ม�รถข�ยบ้�นที่สร้�งเสร็จได้ อันจะส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีภ�ระต้นทุนสินค้�คงเหลือในปริม�ณสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่องและคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรของบริษัทฯ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ  
ค�ดว่�จะส�ม�รถข�ยบ้�นที่สร้�งเสร็จได้และไม่มีภ�ระต้นทุนที่อยู่อ�ศัยที่สร้�งเสร็จคงเหลือในปริม�ณสูงเนื่องจ�ก

(1) บริษัทได้มีก�รศึกษ�พฤติกรรมผู้บริโภคโดยสำ�รวจคว�มคิดเห็นของลูกค้�ที่เข้�ชมโครงก�รในด้�นงบประม�ณร�ค�ที่พักอ�ศัย แบบที่พักอ�ศัย 
ขน�ดที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งใช้ข้อมูลก�รข�ยโครงก�รในอดีตในก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของลูกค้� ส่งผลให้บริษัทฯ ส�ม�รถสร้�งบ้�นและส�ม�รถข�ยบ้�น
ก่อนข�ยได้ 

(2) ปัจจุบันลูกค้�ส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื้อบ้�นที่สร้�งเสร็จก่อนข�ยเนื่องจ�กมั่นใจได้ว่�จะได้รับส่งมอบได้ต�มสัญญ� เนื่องจ�กในช่วงที่เกิด 
ภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 - 2541 ผู้ประกอบก�รหล�ยร�ยไม่ส�ม�รถสร้�งบ้�นและส่งมอบให้แก่ลูกค้�ได้ต�มสัญญ� 

(3) บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ร�ยใหญ่ และอยู่ในตล�ดม�น�นเป็นระยะเวล�ม�กกว่� 20 ปี จึงมีคว�มได้เปรียบทั้งในด้�น
ข้อมูลท�งก�รตล�ดและคว�มเข้�ใจในคว�มต้องก�รของลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ย จึงส�ม�รถพัฒน�ที่พักอ�ศัยได้ตรงคว�มต้องก�รของลูกค้� ส่งผลให้โครงก�ร
ที่พักอ�ศัยของบริษัทภ�ยใต้ตร�สัญลักษณ์ “แลนด์แอนด์เฮ้�ส์” ได้รับก�รยอมรับจ�กลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ยทั้งในด้�นคุณภ�พและทำ�เลที่ตั้ง

(4) แม้ว่�ปัจจุบันจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อก�รตัดสินใจซื้อที่อยู่อ�ศัยของผู้บริโภค แต่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทฯ ยังคงมีคว�มต้องก�รซื้อที่อยู่อ�ศัย 
ที่มีคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะผู้บริโภคค�ดหวังว่�จะได้รับบริก�รหลังก�รข�ยที่ดี

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
 
(1) คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รข�ดแคลนวัสดุแรงง�นในก�รก่อสร้�ง และต้นทุนวัสดุในก�รก่อสร้�งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จ�กภ�วะธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบก�รหล�ยร�ยพัฒน�โครงก�รใหม่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้คว�มต้องก�รวัสดุและแรงง�นใน 
ก�รก่อสร้�งเพิม่ขึน้ คว�มต้องก�รทีเ่พิม่ข้ึนอ�จนำ�ไปสูปั่ญห�ก�รข�ดแคลนวสัดุและแรงง�นในก�รก่อสร้�ง และส่งผลให้ร�ค�ของวสัดุก่อสร้�งปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
ในปี 2556 ดัชนีรวมร�ค�วัสดุก่อสร้�งโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�กปี 2555 ประม�ณร้อยละ 1.1 อย่�งไรก็ต�ม ปัญห�ก�รข�ดแคลนวัสดุและแรงง�นในก�ร
ก่อสร้�ง และต้นทุนวัสดุในก�รก่อสร้�งอ�จปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอน�คตจ�กง�นก่อสร้�งที่จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อ�จส่งผลให้ระยะเวล�ก�รพัฒน�โครงก�รของ
บริษัทเพิ่มขึ้น และต้นทุนก�รก่อสร้�งโครงก�รของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่องและคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรของบริษัท

อย่�งไรก็ต�ม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงก�รที่ดำ�เนินก�รอยู่จำ�นวน 55 โครงก�ร จึงทำ�ให้มีอำ�น�จต่อรองกับ 
ผู้รับเหม�และผู้ค้�วัสดุก่อสร้�งค่อนข้�งสูง และเนื่องจ�กบริษัทฯ ได้ใช้นโยบ�ยสร้�งบ้�นก่อนข�ยแทนก�รสร้�งเมื่อลูกค้�ม�จองซื้อ (ยกเว้นโครงก�ร
คอนโดมิเนียม และท�วน์เฮ้�ส์ แบรนด์ INDY ที่บริษัทเปิดให้ลูกค้�จองก่อนก�รสร้�ง ตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2553 เป็นต้นม�) ซึ่งนโยบ�ยสร้�งบ้�นก่อนข�ย
ทำ�ให้บริษัทและผู้รับเหม�ส�ม�รถว�งแผนก�รก่อสร้�งและสั่งซื้อวัสดุได้ล่วงหน้� ซึ่งเป็นก�รป้องกันปัญห�ก�รข�ดแคลนวัสดุ และยังส�ม�รถควบคุมต้นทุน
และระยะเวล�ก่อสร้�งได้ค่อนข้�งแน่นอน 
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(2) คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับนำ้�ท่วม

ในช่วงไตรม�ส 4 ของปี 2554 ได้เกิดเหตุก�รณ์นำ้�ท่วมใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ซึ่งมีผลกระทบต่อประช�ชน 
ทีอ่ยูอ่�ศยัในเขตกรุงเทพมห�นครและปรมิณฑล จ�กเหตกุ�รณ์ดงักล่�วทำ�ให้เกดิผลกระทบอย่�งไม่เคยเป็นม�ก่อน ซึง่บรษิทัฯ กม็ไิด้นิง่นอนใจ บรษิทัฯ ได้ให้ 
คว�มช่วยเหลอืในก�รป้องกนัโครงก�รของบรษัิทฯ ทัง้ทีส่่งมอบให้แก่นติบิคุคลบ้�นจดัสรรแล้วและยงัมไิด้ส่งมอบ ด้วยก�รจดัห�กระสอบทร�ยเพือ่ป้องกนันำ�้
เข้�โครงก�รและเครื่องสูบนำ้�เพื่อคอยสูบนำ้�ออกจ�กโครงก�ร นอกจ�กนี้ในโครงก�รที่นำ้�เข้�ท่วมบ้�นลูกค้� บริษัทก็ได้จัดห�ที่อยู่อ�ศัยชั่วคร�วให้แก่ลูกค้�  
รวมทั้งก�รจัดห�อ�ห�ร นำ้�ดื่ม และสิ่งจำ�เป็นให้แก่ลูกค้�ในโครงก�รที่ก�รเดินท�งย�กลำ�บ�กตลอดเวล�ที่นำ้�ท่วมอยู่ เหตุก�รณ์นำ้�ท่วมนี้อ�จมีผลกระทบต่อ 
ยอดข�ยของบริษัทฯ ในอน�คต เนื่องจ�กทำ�เลที่นำ้�ท่วมอ�จข�ยย�กขึ้น อย่�งไรก็ต�ม เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กผลกระทบดังกล่�ว บริษัทฯ มีแผนใน 
ก�รซือ้ทีด่นิทีไ่ม่กระจุกตวัในทำ�เลใดทำ�เลหนึง่ม�กเกนิไปในอน�คต รวมทัง้ก�รพฒัน�โครงก�รทีจ่ะเกดิขึน้ในอน�คต บรษิทัฯ กจ็ะศกึษ�เรือ่งคว�มสงูตำ�่ของพืน้ที่ 
ดังกล่�ว เพื่อว�งแผนก�รถมดินให้เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ด้วย รวมทั้งก�รเพิ่มสัดส่วนก�รพัฒน�โครงก�รคอนโดมิเนียมให้มีสัดส่วนสูงขึ้นด้วย

3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) คว�มเสี่ยงจ�กก�รลดลงของมูลค่�เงินลงทุนระยะย�ว

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะย�ว จำ�นวน 2,849.6 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.78 ของ 
สินทรัพย์รวม (ร�ยละเอียดต�มฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น) โดยเงินลงทุนระยะย�วเป็นเงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่สำ�คัญประกอบด้วย (1) Starmalls 
Inc. เงินลงทุนในฟิลิปปินส์ จำ�นวน 2,021.0 ล้�นบ�ท (2) กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 462.8 ล้�นบ�ท (3) กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์
ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�นวน 261.8 ล้�นบ�ท (4) บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�นวน 178.2 ล้�นบ�ท บริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน 
ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่�เงินลงทุนลดลง

ทัง้นี ้นโยบ�ยก�รลงทนุในตร�ส�รทนุของบรษัิทฯ นัน้ให้คว�มสำ�คญักับก�รลงทนุในธรุกิจอสังห�รมิทรพัย์และธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งกับธรุกิจหลกัของ
บริษัท รวมทั้งธุรกิจที่น่�สนใจและพิจ�รณ�แล้วว่�น่�จะมีผลตอบแทนที่เหม�ะสม โดยก�รตัดสินใจลงทุนจะต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ

สำ�หรับเงินลงทุนในตร�ส�รทุนระยะย�ว บริษัทได้ตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ดังกล่�วในบัญชี กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดของลงทุนในบริษัทอื่นแสดงไว้
ในงบดุลจำ�นวน 100.5 ล้�นบ�ท

(2) คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยจำ�นวน 5 บริษัท จำ�นวนเงินรวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้�งจ่�ย 1,084.7  
 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นก�รให้กู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ปลอดหลักทรัพย์คำ้�ประกันครบกำ�หนดเมื่อทวงถ�ม ประกอบด้วย

 บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย
  (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

บริษัท แอลเอช แอสเซท จำ�กัด 99.99 35.4 5.0
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธอีส จำ�กัด 99.99 282.7 5.0
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด  60.00 590.8 MLR-1.5
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำ�กัด 55.00 99.9 5.5
บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำ�กัด 99.99 75.9 5

รวม   1,084.7
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เงินให้กู้ยืมระยะย�วแก่บริษัทย่อย ณ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะย�วและดอกเบี้ยค้�งรับดังนี้

 บริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ย
  (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

Land and Houses U.S.A. INC. 100 3,141.17 4.0

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมระยะย�วแก่บริษัท Land and Houses U.S.A. INC. (LH USA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถือหุ้น 100% โดยให้กู้ยืมเงินจำ�นวน 95.8 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 7 ธันว�คม 2560 โดยมียอดคงค้�ง  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เป็นเงิน 3,141.17 ล้�นบ�ท

บริษัทฯ จึงมีคว�มเสี่ยงที่อ�จสูญเสียเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย แต่บริษัทย่อยได้นำ�เงินไปลงทุนในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ดังนี้

LH U.S.A. กู้เงินจ�กบริษัทฯ เพื่อลงทุนซื้ออพ�ร์ทเม้นท์ให้เช่�ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะให้ผลตอบแทนระยะย�วแก่บริษัทฯ ในอน�คต

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (LHP) ซึ่งอยู่ในช่วงก�รลงทุนในโครงก�รแอลแอนด์เอช สุขุมวิท ซึ่งเป็นศูนย์ก�รค้�เทอมินัล 21 และ
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมิเนล 21 ซึ่งได้สร้�งเสร็จแล้วในปล�ยปี 2554 ขณะนี้มีอ�ค�รที่สร้�งเสร็จแล้วและให้เช่�อยู่ 3 แห่ง คือ 

 (1) โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล แอนด์เรซิเดนซ์ ตั้งอยู่ที่ ซอยมห�ดเล็กหลวง 1 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมห�นคร ซึ่งเป็นสิทธิก�รเช่�ที่มีอ�ยุคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2556 เท่�กับ 24 ปี 

 (2) โครงก�รแอลแอนด์เอช สุขุมวิท เป็นสิทธิก�รเช่�บนเนื้อที่ 9-1-44 ไร่ ที่มีอ�ยุคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2556 เท่�กับ 27 ปี ซึ่งตั้งอยู่ที่
สุขุมวิท 21 เป็นศูนย์ก�รค้�เทอมินัล 21 และโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินัล 21 ซึ่งได้เปิดดำ�เนินก�รแล้วในไตรม�สที่ 4 ปี 2554

โครงก�รทั้ง 2 โครงก�รจะให้ผลตอบแทนในระยะย�ว และก�รปล่อยกู้ดังกล่�วก็เป็นไปต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น โดยในปี 2554 ปี 2555 และ 
ปี 2556 LHP มีร�ยได้เท่�กับ 653.17 ล้�นบ�ท 1,797.75 ล้�นบ�ท และ 2,045.19 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ และมีข�ดทุนสุทธิในปี 2554 เท่�กับ  
84.84 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ และเริ่มมีกำ�ไรสุทธิในปี 2555 และ ปี 2556 จำ�นวน 197.71 ล้�นบ�ท และ 283.1 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่งอน�คต LHP  
ก็จะมีร�ยได้เพิ่มขึ้นและมีกำ�ไรสุทธิจ�กร�ยได้ของทั้ง 2 โครงก�ร และทยอยคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ แล้ว ในปี 2555 และปี 2556 LHP ได้คืนเงินกู ้
ให้แก่บริษัทฯ จำ�นวน 276.6 ล้�นบ�ท และ 185.8 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำ�กัด (LHM) ที่กู้เงินจ�กบริษัทฯ จำ�นวน 99.9 ล้�นบ�ท มีโครงก�รที่เปิดดำ�เนินง�นต่อเนื่องอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต  
โดยในปี 2555 และปี 2556 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 โครงก�ร ซึ่งอน�คตเมื่อข�ยโครงก�รได้แล้ว LHM ก็จะส�ม�รถคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทได้

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ นอร์ธอีส จำ�กัด ที่กู้ยืมเงินจ�กบริษัทจำ�นวน 282.7 ล้�นบ�ท ในปี 2556 มีโครงก�รที่เปิดใหม่ 1 โครงก�ร และ 
ในปี 2557 ก็จะมีโครงก�รเพิ่มอีก 1 โครงก�ร

นอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย ได้แก่ ก�รส่งตัวแทนเข้�เป็นกรรมก�ร ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่�งใกล้ชิด รวมทั้งดูแลและติดต�มก�รชำ�ระคืนหนี้และดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ ต�มกำ�หนด บริษัทฯ จึงค�ดว่� 
ไม่น่�จะมีปัญห�ก�รชำ�ระคืนหนี้ของบริษัทย่อยและไม่ได้ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�กก�รให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

(3) คว�มเสี่ยงจ�กก�รฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีคดีที่ถูกฟ้องร้องที่สำ�คัญ คือ นิติบุคคลหมู่บ้�นจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องเกี่ยวกับกรณีที่ลูกบ้�นไม่ทร�บว่� 
ท�งเข้�ออกโครงก�รสู่ที่ส�ธ�รณะได้มีก�รจดภ�ระจำ�ยอมให้กับที่ดินแปลงอื่นด้วยโดยเรียกค่�เสียห�ยจำ�นวน 1,212.3 ล้�นบ�ท ดังนั้น ห�กมีก�รฟ้องร้อง
และบริษัทฯ แพ้คดีบริษัทฯ อ�จต้องบันทึกผลเสียห�ยดังกล่�วซึ่งมีจำ�นวนสูงสุดคือ 1,212.3 ล้�นบ�ท ซึ่งจะทำ�ให้กำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งขณะนี ้
อยู่ในระหว่�งก�รไต่สวนของศ�ล อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้ประม�ณก�รหนี้สินดังกล่�วไว้จำ�นวน 169 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทค�ดว่�พอเพียงแล้ว
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บมจ.  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาลงทุน/
ธนาคารพาณิชย์

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  
30.23%

บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเชอรี่
40.00%

บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 
34.14%

บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
99.99%

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด  

99.99%

บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น
โปรดักส์
21.16%

บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท
 99.99%

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
99.99%

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
99.99%

บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
99.99%

บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. แอล เอช แอสเซท
99.99%

บจ. แอล เอช เมืองใหม่
55.00%

บจ. แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้
60.00%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1 49.94%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 49.99%

LH U.S.A. Inc.  
100.00%

บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
24.98%

บจ. แอล แอนด์ รีเทล แมเนจเม้นท์
99.95%

บจ. ภูเก็ตฟิวเจอร์แพลน
99.99%

บจ. ดับเบิ้ลทรี
99.99%

ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร
99.99% 

บจ. แอล แอนด์ โฮเทล แมเนจเม้นท์
99.97%
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้�หม�ยที่จะคงคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�โครงก�รที่พักอ�ศัยประเภท บ้�นเดี่ยว 
ท�วน์เฮ้�ส์ และอ�ค�รชุดพักอ�ศัย ที่มีคุณภ�พ เพื่อจำ�หน่�ยให้แก่กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยต�มระดับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในแต่ละระดับร�ค�ที่แตกต่�งกันไป

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงห�คม 2526 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก  
5 ล้�นบ�ท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่เมื่อเริ่มก่อตั้งประกอบด้วยน�ยอนันต์ อัศวโภคิน และน�งส�วเพียงใจ ห�ญพ�ณิชย์ บริษัทฯ ได้เข้�เป็นบริษัทรับอนุญ�ต 
ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2532 และเปลี่ยนฐ�นะเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษ�ยน 2534 

บริษัทฯ ประสบปัญห�ท�งก�รเงินในช่วงปี 2541 - 2542 อันเป็นผลจ�กวิกฤตเศรษฐกิจ และก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�แลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว 
บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รปรับโครงสร้�งหนี้แล้วเสร็จในปี 2542 โดยมีก�รเพิ่มทุนจ�กผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นร�ยใหม่ คือ Government of Singapore  
Investment Corporation (GIC) หลังจ�กก�รเพิ่มทุนดังกล่�ว ณ วันที่ 29 สิงห�คม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่�สุด กลุ่มตระกูลอัศวโภคิน 
ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 30.52 ในขณะที่ GIC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.12 

ในระหว่�งปี 2552 - 29 ส.ค. 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่�สุด บริษัทฯ มีก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้�ง 
ก�รถือหุ้นและก�รเพิ่มทุน ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

   ธ.ค. 2552 ส.ค. 2553 ส.ค. 2554 พ.ย. 2555 ส.ค. 2556

1.  กลุ่มน�ยอนันต์ อัศวโภคิน
 1.1 น�ยอนันต์ อัศวโภคิน 23.76 23.76 23.76 23.76 23.76
 1.2 บริษัท เมย์แลนด์ จำ�กัด *  5.62 5.62 5.62 5.62 5.62
 1.3 น�งส�วเพียงใจ ห�ญพ�ณิชย์ ** 1.43 1.36 1.14 1.14 1.14

รวมกลุ่มน�ยอนันต์ อัศวโภคิน 30.81 30.74 30.52 30.52 30.52

2. GIC Private Limited C. 16.19 16.33 16.27 16.01 16.12

3. อื่นๆ  53.00 52.93 52.93 53.47 53.36

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ทุนชำ�ระแล้ว (ล้�นบ�ท) 10,025.90 10,025.90 10,025.90 10,025.90 10,025.90

หม�ยเหตุ : * บริษัทที่ถือหุ้นโดยน�ยอ�ชนัน อัศวโภคิน บุตรน�ยอนันต์ อัศวโภคิน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 100

  ** ม�รด�ของน�ยอนันต์ อัศวโภคิน

  
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงจำ�นวน 10 บริษัท และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่�นบริษัทย่อย จำ�นวน 6 บริษัท (ร�ยละเอียดต�ม
โครงสร้�งก�รถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ ในด้�นก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้พัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยเพื่อข�ยประเภทบ้�นเดี่ยว ท�วน์เฮ้�ส์ และอ�ค�รชุดพักอ�ศัยเพื่อข�ย โดยเน้นก�รพัฒน�โครงก�รในเขตกรุงเทพมห�นคร 
และปริมณฑล และโครงก�รต�มจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ นครร�ชสีม� ขอนแก่น และภูเก็ต บริษัทฯ ได้นำ�กลยุทธ์โครงก�รสร้�งบ้�นเสร็จก่อนข�ย 
ม�ใช้ในปี 2543 ซึ่งได้รับก�รตอบรับจ�กกลุ่มลูกค้�เป็นอย่�งดี
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บริษัทฯ มีบริษัทร่วมจำ�นวน 7 บริษัท ประกอบด้วย

(1) บรษิทัร่วมจำ�นวน 3 บรษัิท ประกอบธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์ ได้แก่ กองทนุรวมอสังห�รมิทรพัย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 1 กองทนุรวมอสังห�รมิทรพัย์
แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 และบริษัท ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

(2) บริษัทร่วมจำ�นวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยคอนกรีตมวลเบ�ที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจค้�ปลีก 

(3) บริษัทร่วมจำ�นวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เอเชีย แอสเซ็ท แอดไวเซอรี่ จำ�กัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษ�ลงทุน และ 
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมป�นีที่มีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน 

นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบ�ยแบ่งก�รทำ�ง�นของบริษัทในกลุ่มอย่�งชัดเจน ดังนี้

(1) บริษัทฯ บริษัทย่อยจำ�นวน 10 บริษัท และบริษัทร่วมจำ�นวน 3 บริษัท ประกอบธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 

(2) บริษัทร่วมจำ�นวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้�ง และธุรกิจค้�ปลีกวัสดุก่อสร้�ง 

(3) บริษัทร่วมจำ�นวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่น่�สนใจและน่�จะมีผลตอบแทนที่เหม�ะสม ได้แก่ ธุรกิจที่ปรึกษ�ก�รลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง 
คอมป�นีที่มีบริษัทย่อยทำ�ธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบ�ยลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำ�เนินธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น  
ธุรกิจค้�ปลีก ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้�ง ธน�ค�รพ�ณิชย์ที่มีนโยบ�ยให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อที่อยู่อ�ศัยร�ยย่อยทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งห�กมีธุรกิจใดที่น่�สนใจและ 
มีผลตอบแทนดี บริษัทฯ ก็อ�จพิจ�รณ�เข้�ไปลงทุน โดยก�รเข้�ไปลงทุนดังกล่�วต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

นโยบ�ยก�รบริห�รง�นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมก�รที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้�ร่วมบริห�รง�นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ต�มสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยที่สำ�คัญและควบคุมก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศท�งที่ถูกต้อง 
เหม�ะสม และสร้�งผลกำ�ไรให้กับบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยในคดีที่อ�จมีผลกระทบด้�นลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ที่มีจำ�นวนสูงกว่�ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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 1 หลักทรัพย์ของบริษัท
   
 1.1 หุ้นสามัญ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 10,354,268,670 บาท เรียกชำาระแล้วจำานวน 10,025,921,523 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,025,921,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
   จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำานวน 1,712,557,521 หุ้น  
คดิเปน็รอ้ยละ 17.08 ของหุน้สามญัทีช่ำาระแลว้ และเนือ่งดว้ยหุน้สามญัของบรษิทัทีถ่อืโดยบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จำากดั ไมส่ามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นผลทำาให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่ 
หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จำากดั มสีทิธใินการออกเสยีงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.60 และทำาใหผู้้ถอืหุน้ทีถ่อืหุน้เพยีงรอ้ยละ 20.73 ของจำานวนหุน้ทีช่ำาระแลว้  
จะมสีทิธอิอกเสยีงถงึรอ้ยละ 25 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบจำานวนหุน้ทีถ่อืหุน้ผา่นบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จำากดั ลา่สดุของ 
บริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

 1.2 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้
   
  (ก) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 1/2552  ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2558”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 2,000,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 2,000 ล้านบาท 

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศของคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 22 ธันวาคม 2552

อายุ : มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 28 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน : ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี 

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์,

   30 พฤษภาคม, 30 สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนด  

   ชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และวันกำาหนดชำาระ  

   ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2558

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.25 ต่อ 1 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

   

โครงสร้างเงินทุน



20 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

  (ข) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2554 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้ี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 1/2554  ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2557”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 2,500,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 2,500 ล้านบาท  

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 20 มกราคม 2554

อายุ : มีอายุ 3  ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2557

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.54 ต่อปี  

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 20 มกราคม  

   และ 20 กรกฎาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกูู้้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 20 มกราคม 2557

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.25 ต่อ 1  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด  

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

 

   (ค) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่1 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2557”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกูู้้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 900,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 900 ล้านบาท  

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ : มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน : ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2557

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.85 ต่อปี  



21รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 30 กันยายน  

   และ 30 มีนาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน 2557

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.50 ต่อ 1  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด  

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

  (ง) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2558”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 3,100,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 3,100 ล้านบาท  

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ : มีอายุ 3 ปี 1 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2558

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.99 ต่อปี  

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 30 กันยายน  

   และ 30 มีนาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 มีนาคม 2558

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.50 ต่อ 1  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด  

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



22 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

  (จ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2558”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 2,500,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 2,500 ล้านบาท 

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ :  วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

อายุ : มีอายุ 3 ปี 2 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2558

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.10 ต่อปี  

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 30 กันยายน  

   และ 30 มีนาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน 2558

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.50 ต่อ 1  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด  

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

  (ฉ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2559”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 3,500,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 3,500 ล้านบาท  

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 28 มีนาคม 2556

อายุ : มีอายุ 3 ปี  3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน  ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มีนาคม 2559
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อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.59 ต่อปี  

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 28 มีนาคม  

   และ 28 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 31 มีนาคม 2559

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.50 ต่อ 1  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

 

  (ช) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 จำานวน 1 ชุด รายละเอียดสำาคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)  

   ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2559”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำานวนหุ้นกู้ : จำานวน 3,500,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้ : จำานวน 3,500 ล้านบาท  

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 27 กันยายน 2556

อายุ : มีอายุ 3 ปี 3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบกำาหนดไถ่ถอน   ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.03 ต่อปี  

กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ชำาระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยจะชำาระทุกวันที่ 30 มีนาคม  

   และ 30 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำาหนด 

   วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 และวันกำาหนดชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้

การชำาระคืนเงินต้น : ชำาระเงินต้นในวันครบกำาหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน 2559

การไถ่ถอนคืนก่อนกำาหนด  : ไม่มี 

เงื่อนไขอื่นที่สำาคัญ : บริษัทต้องดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 1.50 ต่อ 1 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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 2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีดังนี้ 

 ลำาดับ ช่ือบุคคล / นิติบุคคล จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นท่ี 
   (หุ้น) จำาหน่ายแล้วท้ังหมด

 1. นายอนันต์ อัศวโภคิน * 2,382,639,623 23.76
 2. GIC Private Limited C. 1,615,723,960 16.12
 3. บริษัท เมย์แลนด์ จำากัด * 563,574,391 5.62
 4. Chase Nominees Limited 42** 483,442,525 4.82
 5. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 265,772,000      2.65
 6. State Street Bank And Trust Company 166,689,357 1.66
 7. THE BANK OF NEWYORK MELLON-CGT TAXABLE*  138,292,719 1.38
 8. นางสาวเพียงใจ  หาญพาณิชย์* 114,111,267 1.14
 9. กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (EQ-TH) 102,068,350 1.02
 10. Chase Nominees Limited 30  94,392,772 0.94

  รวม 5,926,706,964   59.11

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.52
 ** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอำานาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ  
  กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร  ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่าน ไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย  

   
 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำาไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
ดังนี้ ได้แก่ ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้
  ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรของบริษัท ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ 
บริษัทจ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำาไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลกำาไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหาย 
ต่อทุนของบริษัท”   
  สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำาไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผล 
ให้นำาปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
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แผนผังการจัดองค์กรของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร
(น�ยอนันต์ อัศวโภคิน)

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) 
(น�ยนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และพัฒนาระบบ

กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) 
(น�ยอดิศร ธนนันท์นร�พูล)

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร (น�ยเฉลิม เกียรติธนะบำ�รุง) ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร (น�ยวิทย์ ตันติวรวงศ์)

ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโสและผู้จัดก�รฝ่�ยโครงก�ร 1-12

ผู้จัดก�รฝ่�ยก่อสร้�ง

ผู้จัดก�รฝ่�ยม�ตรฐ�นง�นก่อสร้�ง

ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโสฝ่�ยพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

ผู้จัดก�รฝ่�ยบริก�รและลูกค้�สัมพันธ์

ผู้จัดก�รฝ่�ยอำ�นวยก�ร

ผู้จัดก�รฝ่�ยนิติบุคคลบ้�นจัดสรร

ผู้จัดก�รฝ่�ยที่ดิน

ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงิน

ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโสฝ่�ยบัญชี

ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคโนโลยีและส�รสนเทศ

ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�วุโสฝ่�ยกฎหม�ย

ผู้จัดก�รฝ่�ยบุคคล

ผู้จัดก�รฝ่�ยงบประม�ณและนักลงทุนสัมพันธ์
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1  คณะกรรมการบริษัท 
 โครงสรา้งกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร  
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  ระบวุา่  คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการ
ทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  ทัง้นี ้ในการดำาเนนิกจิการนัน้ กรรมการต้องปฏบิติัหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย
 ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำานวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด 
ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
 ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำาหนดในข้อบังคับ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 
 ค. มีการมอบอำานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”

 ณ  31 ธันวาคม 2556  กรรมการของบริษัท มีจำานวน 9 ท่าน มีรายชื่อ และจำานวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554  

ปี 2555 และ ปี 2556  ดังต่อไปนี้

    การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

 รายชื่อ ตำาแหน่ง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

      

 1. นายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 6 / 7 7/ 7 7 / 8

 2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 7 / 7 8 / 8

    และกรรมการอิสระ   

 3.  นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 7 / 7 7 / 7 8 / 8

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 4. นายซุง ฮี ซัง  กรรมการ  3 / 7 6 / 7 4 / 8

 5.  นายลิม สวีกวน กรรมการ (ลาออก 2 มีนาคม 2554)  1 / 1 - -

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 6.  นายเฉลิม  เกียรติธนะบำารุง กรรมการ (ลาออก 1 มีนาคม 2553 และเข้าใหม่ 3 / 3 7 / 7 8 / 8

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554)   

 7.  นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 7 / 7 7 / 7 8 / 8

     และพิจารณาค่าตอบแทน   

 8.  นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ 7 / 7 7 / 7 8 / 8

 9.  นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม  กรรมการและเลขานุการบริษัท 6 / 7 7 / 7 8 / 8

 10. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 7 / 7 - -

    (ลาออก 16 มกราคม 2555)   

 11. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - 3 / 3 8 / 8

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

    (แต่งตั้ง 27 มิถุนายน 2555)   

  จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 7 7 8 

   

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
 นายอนันต์  อัศวโภคิน หรือนายอดิศร ธนนันท์นราพูล  หรือนายนพร สุนทรจิตต์ เจริญ หรือนายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์ เกษม  
หรือนายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้
  

โครงสร้างการจัดการ
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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
 1. ดำาเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ 
  ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 2. ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สำาคัญ เป้าหมาย แนวทาง และแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนด
 3. ควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีอำานาจหน้าที่ในการ
  3.1 พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน 
  3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำาปีและการลงทุนที่สำาคัญของบริษัท  
  3.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรพอสมควรที่จะกระทำาเช่นนั้น
  3.4 พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  เว้นแต่รายการที่จะต้องได้รับอนุมัติ 
   จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้องของสำานักงานคณะกรรมการ 
   กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ
 4. คณะกรรมการจะดำาเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 
 5. ต้องกำาหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี
 6. ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวันประชุม
 7. การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 
 8. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
 9. กำาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
 10. กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการในการกำากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ  
  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้
 2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  
  ตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย
 4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2 ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำานวน 18 ท่าน ดังนี้
 เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  มีจำานวน 5 ท่าน ดังนี้
  นายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร
  นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ
  นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ   กรรมการผู้จัดการ         
  นายเฉลิม  เกียรติธนะบำารุง รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
  นายวิทย์  ตันติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
 และมีเจ้าหน้าที่บริหารระดับกลาง จำานวน 13 ท่าน ดังนี้
  นายนันทวัฒน์   พิพัฒวงศ์เกษม ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมาย   
  นายธีระ  เบญจศิลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัญชี
  นายโชคชัย  วลิตวรางค์กูร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
  นายประจักษ์  หาญสกุลบันเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
  นายเลอสุข  สุวรรณฑล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 1
  นายวัชริน  กสิณฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 2
  นายสมเกียรติ  วิริยะมนต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 6 
  นายกำาแหง  หุ่นหิรัณย์สาย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 7
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  นายณรงค์  คงคาวนา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 8
  นายวินัย  วัฒนกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 9
  นายอดุล  ชูวณิชชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 10
  นายไพศาล  ภู่เจริญ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 11
  นายประสงค์  รักสินเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 12

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายอดุล ชูวณิชชานนท์ และนายเลอสุข สุวรรณฑล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
   และนายวิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน
     
3 เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำารงตำาแหน่ง
เลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาด้านกฏหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม 
ผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมและติดตาม 
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงาน 
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนด

4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - ค่าตอบแทนกรรมการ  
   บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย 
  แล้วทุกปี โดยจ่ายในรูปเบี้ยประชุม บำาเหน็จกรรมการ และโบนัส  สำาหรับปี 2555 และ ปี 2556  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   ปี 2555 ปี 2556 

 รายนามกรรมการ ตำาแหน่ง เข้าประชุม ค่าตอบแทน เข้าประชุม ค่าตอบแทน

     % (ล้านบาท) % (ล้านบาท)

  1. นายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการ  100  ไม่มี  87 ไม่มี

      และประธานกรรมการบริหาร      

  2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 100 1.80 100 1.98

      และกรรมการอิสระ     

  3. นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 100 1.46 100 1.58

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     

  4. นายซุง ฮี  ซัง กรรมการ  86  ไม่มี  50 ไม่มี

  5. นายเฉลิม  เกียรติธนะบำารุง กรรมการ 100  ไม่มี  100 ไม่มี

  6. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 100  ไม่มี  100 ไม่มี

      และพิจารณาค่าตอบแทน      

  7. นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ 100  ไม่มี  100 ไม่มี

  8. นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการบริษัท 100  ไม่มี  100 ไม่มี

  9. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์* กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - 0.60 - -

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

 10. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล** กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 100 0.435 100 1.26

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

     รวมค่าตอบแทน  4.295  4.82

หมายเหตุ

*  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ได้ลาออกจากกรรมการบริษัททุกตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
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  - ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2555 และ ปี 2556 เป็นดังนี้ 

   ปี 2555  ปี 2556

   จำานวนราย จำานวนเงินรวม จำานวนราย จำานวนเงินรวม

    (ล้านบาท)  (ล้านบาท)

 เงินเดือน 7 51.30 18 93.60

 โบนัส* 7 34.35 18 65.59

 รวม  7 85.65 18 159.19

หมายเหตุ  * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

 (ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

  1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงาน 

   จะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำาหรับเงินกองทุน 

   ที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  

   พ.ศ. 2542 ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 18 ราย จำานวนเงินรวม 5.09 ล้านบาท

  2. สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำาปีตามแผนการตรวจ 

   ที่แบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน การประกันชีวิตแก่พนักงานทุกคน เงินช่วยพิธีมงคลสมรส เงินช่วยในงานฌาปนกิจของครอบครัว 

   พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การเที่ยวและการเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปี รวมถึง การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลด 

   ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด

5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

 • จำานวนพนักงานทั้งหมด 819 คน

 • จำานวนพนักงานในแต่ละสายงาน  

   สายบริหาร  5 คน

   สายปฏิบัติงาน 709 คน

   สายสนับสนุน 105 คน

 • ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

   เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2556 จำานวนรวมทั้งสิ้น 724.92 ล้านบาท

   จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสันทนาการ, ด้านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัทที่ได้รับส่วนลด

 • นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

   จัดให้มีศูนย์อบรมภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับพนักงานในเชิงทฤษฎี 

   และปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา



30 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการ

กำากับดแูลกจิการทีด่ ีจะยกระดบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื และเปน็หวัใจสำาคญัทีจ่ะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็ อนัไดแ้กก่ารเพิม่มลูคา่สูงสุด

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

 - ความซื่อสัตย์

 - ความโปร่งใส

 - ความเป็นอิสระ

 - ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

 - ความเป็นธรรม

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม

 โดยหลกัการกำากบัดแูลกจิการนี ้ไดส้ะทอ้นถงึคณุคา่ แนวปฏบิตั ิและทศิทางทีใ่ชป้ฏบิตัภิายในของบรษิทั ซึง่จะชว่ยสรา้งความมัน่ใจใหก้บัธรุกจิ สามารถ

แขง่ขนัไดด้ ีภายใตก้ารดำาเนนิการอยา่งมจีรรยาบรรณ มมีาตรฐานสากล และเปน็ไปตามกฎหมาย โดยใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการทีด่ขีอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร 

 (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำาหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน 

มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำางานเป็นที่ยอมรับ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำางานด้านบัญชีหรือการเงิน รายชื่อและจำานวนการเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 , ปี 2555 และ ปี 2556 มีดังต่อไปนี้

การกำากับดูแลกิจการ

   การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

 รายชื่อ ตำาแหน่ง ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 5 / 5 6 / 6

2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 5 / 5 6 / 6

3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์* กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 - -

4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ** กรรมการตรวจสอบ - 3 / 3 6 / 6

  จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 5  5 6 

หมายเหตุ

 * นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
 ** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
  ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี
 8. กำากับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำางาน
 9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น
 11. จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน 
  กรรมการตรวจสอบ
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

 (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำานวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ต่อมาได้แต่งตั้งนายวิศณุ ทรัพย์สมพล เข้ามาทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลง รายชื่อ และจำานวนการเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2554, 2555 และ ปี 2556 มีดังต่อไปนี้

 รายชื่อ ตำาแหน่ง  การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

   ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 3/3 2/2

2. ดร. ลิม สวี  กวน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 - -

3. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 - -

4. นายอดิศร  ธนนนันท์นราพูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 3/3 2/2

5. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 1/1 2/2

   จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 3 3 2

หมายเหตุ

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 1. กำาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

  บริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

 2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำารงตำาแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำาแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการ 

  บริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

 3. กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่  

  ความรับผิดชอบ และผลงาน 

 4. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำาคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

 5. ให้คำาชี้แจงและหรือตอบคำาถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท  

  กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำาคัญ
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 (ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจำานวน 3 ท่าน  

มีรายชื่อ และจำานวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 ดังต่อไปนี้

 รายชื่อ ตำาแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

1. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3

2. นายเฉลิม  เกียรติธนะบำารุง กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3

3. นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3

 จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี  3

 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 

  แผนการดำาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ

 4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำาคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำาคัญ

 (ง) คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 5 ท่าน มีรายชื่อ และจำานวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2554,  

ปี 2555 และ ปี 2556 ดังต่อไปนี้

      การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

 รายนามกรรมการ ตำาแหน่ง ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556

1.  นายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร 11 / 11 12 / 12 10 / 11

2.  นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล กรรมการบริหาร 11 / 11 12 / 12 11 / 11

3.  นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการบริหาร 11 / 11 12 / 12 11 / 11

4.  นายวิทย์  ตันติวรวงศ์ กรรมการบริหาร 11 / 11 12 / 12 11 / 11

5. นายลิม  สวีกวน* กรรมการบริหาร 1 / 1 - -

6. นายซุง ฮี  ซัง** กรรมการบริหาร 1 / 1 6 / 12 4 / 11

  จำานวนครั้งของการประชุมทั้งปี 11 12 11

หมายเหตุ

* นายลิม สวีกวน ได้ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554
** นายซุง ฮี ซัง ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอำานาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินตามปกติธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  

จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

 การมอบอำานาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำากับดูแลการบริหารและ

การจดัการของคณะกรรมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรหิารจะปฏบิตัติามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ด้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะนำาเสนอเพื่อขออนุมัติ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

 สำาหรับการมอบอำานาจทางการเงนิเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิของบรษิทั กรรมการผูม้อีำานาจลงนามแทนบรษิทั ไดแ้ก ่นายอนนัต ์อศัวโภคนิ  

หรือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง คนใดคนหนึ่ง 

เป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำางานโปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง  

มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท รวมถึง ความรู้ความชำานาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำาเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของ

คณะกรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผู้ถอืหุน้มส่ีวนรว่มในการเสนอชือ่กรรมการทีม่คีณุสมบติัเหมาะสม ตามหลกัเกณฑ ์

และวิธีการคัดเลือกที่กำาหนด

 

 (ก) กรรมการอิสระ

  บริษัทได้กำาหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

  บริษัทจึงกำาหนดให้คำาว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ทำาหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการ 

ที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดง 

ความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 

  2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี  

   ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำานาจ 

   ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำาแหน่ง 

   ที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป

  3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำาแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำานวนเงินหรือมีมูลค่าที่มี 

   นัยสำาคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำาหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน  

   และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำาให้ 

   ขาดความเป็นอิสระ 

  4) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

   และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

  6) สามารถปฏบัิตหินา้ทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิติังานตามหนา้ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยอสิระ  

   โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

 (ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1)  บรษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายทีถื่อหุน้รวมกันไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.1 ของทนุทีช่ำาระแล้วของบรษัิท เสนอชือ่บคุคล 

ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำาหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเปน็ผูพ้จิารณาเสนอชือ่บคุคลทีส่มควรไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการตอ่คณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

 4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

 4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคล 

 ซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 

 อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1) - 4)

   กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

  ในการสรรหาผูม้าดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้พจิารณาในเบ้ืองต้น ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัิ

ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำา ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น

อย่างดี โดยจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 (ค) จำานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   จำานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่มาจากกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ได้แก่ นายอนันต์ อัศวโภคิน นายอดิศร ธนนันท์นราพูล นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ นายนันทวัฒน์ 

พิพัฒวงศ์เกษม และ นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง

  กรรมการที่มาจาก Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ได้แก่ นาย ซุง ฮี ซัง ส่วนนาย ลิม สวี กวน ที่เคยเป็นกรรมการ

ที่มาจาก GIC ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของ Government of Singapore Investment Corporation แล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 และได้ 

ลาออกจากกรรมการของบริษัทด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำาเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้องได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมนั้นๆ 

 บริษัทได้กำากับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคลลที่เกี่ยวโยง  

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำารายการเกี่ยวโยงกัน

และการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึง กำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ 

และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำางบการเงินรวมให้ทันภายในกำาหนด 

5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งการใชอ้ำานาจหนา้ทีใ่หถ้กูใหค้วร ผา่นหลายชอ่งทางไดแ้ก ่การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั ประกาศ

ต่างๆ ที่มาจากสำานักงานคณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับ

ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

 (ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

   บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบบทบาทภาระ

หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำารายงาน 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำาหนด และต้องสำาเนารายงานข้างต้นต่อเลขานกุารบรษัิท เพือ่รวบรวมเสนอตอ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำาหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

 (ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

   บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องนำาส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือ 

ผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำาหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำาหนด โดยจะ 

จัดเกบ็ทีเ่ลขานกุารบรษิทั เลขานกุารบรษิทัจะเปน็ผูจ้ดัสง่สำาเนาใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑข์องสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   ปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ดังนี้

 

  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท 1,400,000  บาท

  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,090,000  บาท

                รวม 3,490,000  บาท

 6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)    -ไม่มี-

7 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

 (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น

   ก่อนวันประชุม

   บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงการอำานวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

การใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรือ่งทีส่ำาคัญตา่งๆ รวมถึงการอนมุตัจิา่ยเงนิปนัผล เปน็ต้น โดยบรษิทัจะไมก่ระทำาการใดๆ อนัเปน็การละเมดิหรอืรดิรอนสิทธขิองผูถ้อืหุน้  

นอกจากนี้  บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

  ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันที่  23  เมษายน 2556  เวลา 13.30 น. โดย

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อน

วันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจากบริษัท ซึ่งข้อมูล

บนเวบ็ไซตเ์ปน็ขอ้มลูเดยีวกนักบัข้อมลูทีจ่ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรปูเอกสาร โดยบรษิทัได้จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุพรอ้มเอกสารประกอบใหผู้้ถอืหุน้ล่วงหนา้ 14 วนั

ก่อนวันประชุม และในหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียง

ลงคะแนน และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำามาแสดงในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ำาหนดพรอ้มประวตักิรรมการอสิระทกุทา่นเปน็ผูร้บัมอบฉนัทะ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเองได ้สามารถเลอืก

มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งคนใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำาหนดไว้เป็นผู้รับมอบอำานาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของ 

ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำาการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุม 

ในวันทำางานปกติ



36 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

  ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกในการ

ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการรับลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจาก 

ชือ่ นามสกลุ หรอืเลขประจำาตวัประชาชน ซึง่ทำาใหก้ารรบัลงทะเบยีนเปน็ไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแลว้จะไดร้บัใบลงคะแนน เพือ่ออกเสียงใน

แตล่ะวาระ โดยในการนบัคะแนน บรษัิทไดใ้ชร้ะบบคอมพวิเตอรใ์นการอา่นคะแนนจากบารโ์คด้ของใบลงคะแนนทีบ่รษิทัแจกใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ซึง่ทำาใหก้ารนบัคะแนน 

เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนในแต่ละวาระได้ทันทีเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้น

  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการไดท้ำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ และมปีระธานคณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชมุ  

ก่อนเริ่มดำาเนินการประชุม ประธานในที่ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และการเปิดเผยผลการนับคะแนนใน 

แต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบคำาถาม

และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ และในปี 2552 เรื่อยมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,222 ราย นับจำานวนหุ้นได้ 5,302,563,218 หุ้น  

(คิดเป็นร้อยละ 52.88) เกินกว่า หนึ่งในสามของจำานวนหุ้นทั้งหมดจำานวน 10,025,921,523 หุ้น โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธานในที่ประชุม  

และนายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   

จำานวน 9 ท่าน (ครบทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ) ได้แก่

  1. นายอนันต์  อัศวโภคิน1 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์             ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  3. นายเฉลิม  เกียรติธนะบำารุง2 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  4. นายภควัต  โกวิทย์วัฒนพงศ์         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  5. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  6. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล3 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

  7. นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ4 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

  8. นายซุง ฮี  ซัง กรรมการ

  9. นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

  หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเลื่อนตำาแหน่งดังนี้

  /1 นายอนันต์ อัศวโภคิน เปลี่ยนเป็นตำาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

  /2 นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง เปลี่ยนเป็นตำาแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการปฎิบัติการ

  /3 นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เปลี่ยนเป็นตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

  /4 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เปลี่ยนเป็นตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (President)

  และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง คือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วม

ประชุมในวันนี้ด้วย

 

  สำาหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและ

คำาชี้แจงที่เป็นสาระสำาคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดจาก

วันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่ 

วันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page : www.lh.co.th ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป หลังจากนั้นก็จะนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

 (ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐาน

ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำาเนินการต่างๆ ดังนี้

  1. การจดัประชมุผูถื้อหุน้ จะดำาเนนิการตามลำาดบัระเบียบวาระทีไ่ด้แจง้ไวใ้นหนงัสือเชญิประชมุ และไมเ่พิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
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  2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดยเริ่มในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ไดแ้จง้ใหท้ราบถึงวธิกีารเสนอวาระและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาบรรจวุาระเขา้เปน็วาระการประชมุอยา่งชดัเจนเปน็การลว่งหนา้ 

โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิทัจะบรรจเุป็นวาระการประชมุในการประชมุต่อไป สำาหรบัวาระทีไ่มไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ 

รับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท 

  3. คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหบ้รษิทัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบัเลอืกเปน็กรรมการ ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จะตอ้ง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำาหนด และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทดำาเนิน 

การตามกระบวนการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไปบุคคลใดที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำาหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป  

ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

  4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

ได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

  5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำาบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำาคัญๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำาผลคะแนนมารวมคำานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าใน

หนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

  6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

  7. บริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทภาระ

หน้าที่ที่ต้องนำาส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ 

บรรลุนิติภาวะ  และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์  ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการ 

ดังกล่าวได้กล่าวในหัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 (ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า 

ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำาหนด

ของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้กำาหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งได้เผย

แพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จในระยะยาว 

ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พนักงาน 

   บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของความสำาเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม กำาหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไก

ราคาตลาดแรงงาน โดยคำานึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย

หัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ

- บรษัิทไดจ้ดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพีพนกังาน โดยทีพ่นกังานสง่เงนิเขา้เปน็เงนิสะสมของกองทนุโดยสมคัรใจ โดยพนกังานจะสง่เงนิสะสม

ในอตัรารอ้ยละ 5-7 ของเงนิเดอืน และบรษิทัจา่ยสมทบในอตัรารอ้ยละ 5-7 ของเงนิเดอืนเชน่กนั สำาหรบัเงนิกองทนุทีจ่ดทะเบยีนนี ้บริหาร

โดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 

- การทำาประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย

- การทำาประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุนประกัน 500,000–1,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต 

- การใหส้ทิธพิเิศษกบัพนกังานในการซือ้สนิคา้ทีม่สีว่นลด และการใชส้ทิธพิเิศษนัน้ จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ กำาหนด

ไว้ ซึ่งฝ่ายบุคคลและธุรการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานและคำานวณส่วนลดให้
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- การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ 

- การเบิกค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปี 

- การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน

- เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส

- ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร

- มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนด

- ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำาเที่ยวประจำาปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด

- ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสังสรรค์ประจำาปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด

- แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง

- ใหค้วามชว่ยเหลอืพนกังานตามความเหมาะสมและสถานการณ ์เชน่ เมือ่เกิดอทุกภยัใหญป่ลายป ี2554 บรษิทัฯ ได้ใหก้ารชว่ยเหลอืดา้น 

ที่อยู่อาศัยเพื่อการพักพิงชั่วคราวแก่พนักงาน กว่า 200 ครอบครัว พร้อมกับเงินให้กู้ยืมเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อทรัพย์สิน 

ที่เสียหายจากภัยน้ำาท่วม แบบไม่มีดอกเบี้ย ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนตนเอง มีระยะเวลาการผ่อนชำาระคืน 2 ปี นอกจาก

นั้นยังจัดหาที่จอดรถให้กับพนักงานกว่า 200 คัน และส่งมอบกระสอบทรายกว่า 50,000 ถุง แจกจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อนำาไปป้องกัน

บ้านเรือนตนเองมิให้ถูกน้ำาท่วม ฯลฯ

- โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำางานด้วยสมาธิ เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต 

ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวัน ทั้งที่ทำางานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำา

มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทั้งหมด 4 ครั้ง ในปี 2556 

- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำาทุกปี

- การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด

- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจำาทุกปี เพื่อขอบคุณและ

ยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

   บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือน

สื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ

ที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน 

   นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำาคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีใน 

การทำางาน มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำานึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มี 

ข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างพนักงานและบริษัท และบริษัทไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในบริษัท

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำาคัญต่างๆ ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะ 

บรรลุให้ถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้น ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงาน 

ทุกคน กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมี  

ความรับผิดชอบต่อความสำาเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรม

และพัฒนาบุคคลได้ดำาเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำาหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดต้ัง 

หน่วยงาน “ศูนย์พัฒนาบุคคล” ขึ้นมาทำาหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่จำาเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และได้กำาหนดแนวนโยบายการฝึกอบรม

และการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้

มคีวามรูท้ศันคติและความสามารถในการปฏบัิตงิานตามความจำาเปน็ในงาน (Job-Requirements) อยา่งเปน็ระบบและต่อเนือ่งเพือ่ความกา้วหนา้

ในอาชีพการงานทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำาคัญ

2) บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม

ภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ ในการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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3) บรษิทัจะใหค้วามสำาคญัตอ่โครงการฝกึอบรมตา่งๆ ทางดา้น งานหลกัและงานสนบัสนนุ (Line & Function Program) ทัง้ในระดบัปฏบิตักิารควบคมุ 

งานและระดบับรหิาร รวมทัง้ โครงการเสรมิความรูพ้เิศษตา่งๆ (Special & Supporting Program) เพือ่ใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานได้ตามหนา้ที ่

และความรับผิดชอบของตำาแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต

4) บริษัทตระหนักถึงความจำาเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำาคัญต่อการปรับปรุงงาน (Tools For 

Improvements) ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่ม

โครงการต่างๆ อย่างแท้จริง

5) บริษัท ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องมีบทบาทที่สำาคัญยิ่งต่อการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะของการฝึกอบรมในงาน  

( On the job training) และ/หรือการสอนแนะในงาน (Coaching) อีกด้วย การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จะพิจารณา

จากความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งด้วย

6) บริษัทจะสนับสนุนด้านการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์การภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น  

การให้ความร่วมมือด้านการขอเข้าศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท (Corporate Image)

 สำาหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำางาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของ 

บริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และพนักงานใหม่ที่เข้ามาในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อ 

ให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร  

รวมถึง การเรียนรู้การทำางานร่วมกันเป็นทีม 

 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรม

ภายในบรษิทั การเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาอบรมในบรษิทั การสง่พนกังานอบรมโดยสถาบนัอบรมตา่งๆภายนอกบรษิทั รวมถงึการฝกึอบรมและ 

ดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2556 บริษัทมีการ 

ฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำานวนชั่วโมงเฉลี่ย 18 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งเกินกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำาหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี  

  • คู่ค้า

   บรษิทัไดก้ำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่เปน็นโยบายปฏบิตัติอ่คูค่า้อยา่งเหมาะสม โดยการคดัเลอืกคูค่า้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการ

แข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพ

งาน ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบงานตามกำาหนด เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจัดทำาข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการกำาหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและ

บรกิารจากคูค่า้ บรษิทัไดป้ฏบัิตติอ่คู่ค้าตามเง่ือนไขและสญัญาทางการคา้ ชำาระคา่สินคา้และบรกิารตามเงือ่นไขการชำาระเงนิทีต่กลงกัน ทัง้ยงัสรา้งความสมัพนัธ์

ทีด่เีพือ่เอือ้ประโยชนร์ว่มกนั นอกจากนี ้บรษัิทไดน้ำาระบบหว่งโซอ่ปุทานมาใชใ้นการส่ังซือ้สินคา้ เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ขึน้ และลดเอกสารต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ 

ติดต่อระหว่างกัน อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

  • เจ้าหนี้ 

   บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง 

อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำากัด 

บางประการ เชน่ อตัราสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ ่การเปล่ียนแปลงกรรมการบรษัิท การค ้ำาประกันหนีสิ้นหรอืเข้ารบัอาวลั ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิแกบ่คุคลหรือ 

นิติบุคคลใดๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น การดำารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษรเมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนที่นำาไปจดจำานองเพ่ือเป็น

หลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร

  • ลูกค้า 

   บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือ

ข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความ 

มุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากผลสำารวจผู้บริโภค โดย

นิตยสาร Reader’s Digest เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 

(2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4) การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็น

แบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ 

“ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”



40 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

  • คู่แข่ง 

   บริษัทเน้นประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิด

ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจาก

นี ้บรษัิทมองวา่คูแ่ขง่เปรียบเสมอืนพนัธมติรทางการค้า โดยไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นัธมติรทางการคา้เขา้เยีย่มชมดงูานในบรษิทั ระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั เพือ่

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

  • ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

   บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการทำางานหลักของกิจการ ตั้งแต่  

การออกแบบสนิคา้ การเลอืกใชว้สัดแุละทรพัยากรอยา่งเหมาะสม การควบคมุคณุภาพของสินคา้ บรกิาร เวลาการส่งมอบ พฒันาสินคา้ใหผู้้อยูอ่าศยัมคีณุภาพ

ชวีติทีดี่ขึน้ รวมถงึ มกีารปฏบัิตติามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั ดำาเนนิการและควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฏหมาย

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชมสังคม 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแลส่ิงแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชม 

และสังคม” และ “นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำาการ 

อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

 มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง

 บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำาหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียน 

กรณีถูกละเมิดสิทธิ จากการกระทำาผิดกฏหมาย หรือจรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเก็บข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นความลับ  

โดยจะรับรู้เฉพาะในสว่นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเทา่นัน้ เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ร้อ้งเรยีน ทัง้นีส้ามารถยืน่เรือ่งถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

 - E-mail : Auditcommittee@lh.co.th

 - ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  

  กรุงเทพฯ 10120

 (ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

-  บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ และโปรง่ใส บรษัิทจงึได้เผยแพรข้่อมลูทีส่ำาคญัของ

บรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงินและข้อมลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ ผ่านทางWebsite ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย www.set.or.th และ website  

ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์www.sec.or.th ตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลักทรพัยแ์ละสำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์กำาหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะนำามาเผยแพร่รวมไว้

ใน website ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ 

เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

-  งบการเงินที่นำามาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทก่อน

-  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน

รายงานประจำาปีของปี 2549 เป็นต้นมา

-  บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบโดยสรุป ผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี และ website ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจำาปี 2550 เป็นต้นมา

-  บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายงานของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะเปิดเผย 

ไว้ด้วย
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   นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำาหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของ

บริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต เป็นอำานาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่เป็น Chief Investor 

Relations Officer พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถ

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

   - หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306 หรือ e-mail address: investor@lh.co.th 

   ทั้งนี้ในรอบปี 2554 - 2556 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัท 

ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำานวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

    2554  2555 2556

 -  Road show ในประเทศและต่างประเทศ   10 8  10

 -  Analyst Meeting    5 5   5

 -  Company Visit  84 76  107

 -  Conference Call  9 12  8

 (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  1. โครงสร้างคณะกรรมการ

   การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุด 3 คนต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 ท่าน 

   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 1 ท่าน

   กรรมการที่เป็นอิสระ จำานวน 3 ท่าน

   กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะ

ทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำานิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

   การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

   บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ในการกำาหนด

นโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทำาหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด แยกบุคคลที่เป็น 

ประธานกรรมการออกจากบุคคลที่เป็นกรรมการผู้จัดการ และการทำารายงานต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำาเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

   องค์ประกอบของคณะกรรมการ

   โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการในปัจจบัุนประกอบด้วยกรรมการทีม่คุีณสมบัติหลากหลายด้านความรูแ้ละความเชีย่วชาญ ไดแ้ก ่

วศิวกรรมศาสตร ์การบญัช ีการบรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตร ์นติศิาสตร ์โดยมคีวามหลากหลายของวชิาชพีและประสบการณอ์นัเปน็ประโยชนใ์นประกอบกจิการ

ของบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม

  2. คณะกรรมการชุดย่อย 

   คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการกำากับดูแลการดำาเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่ำาเสมอ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

 

  3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

   3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำา  

ทำาหนา้ทีก่ำาหนดกลยทุธ ์ทศิทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกจิของบรษิทั รวมทัง้ตดิตามผลการดำาเนนิงาน เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละมกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้ง 

กับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์  
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และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทด้วย

   3.2 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหน้โยบายการกำากับดูแลกิจการของบรษิทัเปน็ลายลักษณอ์กัษร และใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดังกลา่วและ

มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

   3.3 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณดังนี้

    บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 

บนพ้ืนฐานของการมจีรรยาบรรณเยีย่งมอือาชพี โดยบรษิทัไดจ้ดัทำาจรรยาบรรณพนกังาน (Code of Conduct) เผยแพรใ่นเวบ็ไซต ์www.lh.co.th และระบบ

ฐานขอ้มลูกลางของบรษิทั และใหพ้นกังานไดถื้อปฏบัิต ิบรษัิทมกีารจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิใหป้ฏบิติัตามจรรยาบรรณ และวฒันธรรมในการกำากับดูแลกจิการ

ที่ดี และการสื่อแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- การให้พนักงานรับทราบจรรยาบรรณพนักงาน

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อความเข้าใจและ

เป็นแนวปฏิบัติ

- การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- การจัดทำากิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ

หลักการกำากับดูแลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page) 

    บรษัิทไดม้กีารตดิตามผลการปฏบัิตติามจรรยาบรรณเปน็ประจำาทกุป ีและบรษิทัได้มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบและพฒันาระบบใน

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

   3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    บริษทัดำาเนนิงานโดยยดึมัน่ในหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีทีจ่ะขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึง่ใหพ้นกังานทกุคนถอืปฏบิตัโิดย

เคร่งครัด ดังนี้

  4. มาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

ตอ่สาธารณชน ทัง้นี ้บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการในการอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหผู้บ้รหิาร พนกังาน 

และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำาคัญได้แก่

   4.1 รายการใดทีก่รรมการ พนกังาน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน มผีลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งในการทำารายการกับบรษิทั หา้มกรรมการหรอืพนกังาน

มีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำารายการ และให้มีการกำาหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก 

   4.2 ในการกำาหนดราคา เพือ่การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหใ้ชร้าคายตุธิรรม เหมาะสม และเปน็ไปตามเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป

   4.3 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีการนำาเสนอรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   4.4 การเปดิเผยขอ้มลูการทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหวา่งกนัตามหลักเกณฑ์

ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำาหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจำาปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำาหนดไว้ด้วย

   4.5 นโยบายความเสี่ยง

    การบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำาหนดและ

ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ใน

หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
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  5. นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

   5.1 คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน และทกุหนว่ยงานเปน็เจา้ของความเส่ียง มหีนา้ทีร่บัผิดชอบ ดำาเนนิการประเมนิ ตดิตาม 

และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

   5.2 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการประเมินผลและการติดตาม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำาเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

   5.3 กำาหนดใหก้ารประเมนิความเสีย่งเปน็สว่นหนึง่ของแผนงานประจำาปีของทกุฝ่าย โดยพจิารณาความเส่ียงทัง้หมดครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

โดยคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำาหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

   5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

   5.5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำานึกในเรื่องความเสี่ยง ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base) 

เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาลงหรือยอมรับได้เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานรู้เท่าทันความเสียหายที่จะตามมา ดังนั้นบริษัท 

จึงมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึง

ข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

  6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   บริษัทได้แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม 

โดยได้เปิดเผยจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

  7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

   บริษทัมนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษัิทมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เปน็ประจำาทกุป ีเพือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการได้

มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำางานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำาเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

   7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  

(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

   7.2 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการรายบคุคล โดยประเมนิในดา้นตา่งๆ คอื (1) ความพรอ้มของกรรมการ (2) การกำาหนด

กลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (5) การติดตามรายงาน 

ทางการเงินและการดำาเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

   ในป ี2556 เลขานกุารบรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหแ้กก่รรมการ ซึง่ไดส้รปุผลและเสนอผลการประเมนิตอ่ 

คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

  8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

   คณะกรรมการบรษัิท จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิติังานประจำาปขีองคณะกรรมการชดุยอ่ย อาท ิคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใชเ้ปน็กรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน โดยนำาเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

  9. ค่าตอบแทน

   บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเปน็

ผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้เปิดเผยจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้

หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
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  10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

   คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การพฒันากรรมการ โดยไดส้ง่กรรมการเขา้อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถ

ในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทยและสถาบนัอืน่ๆ อยา่งต่อเนือ่งทกุป ีเพือ่เปน็การพฒันากรรมการและเพิม่มมุมอง

ความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

    รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม

 นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล  Risk Management Committee Program - IOD

 นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม Risk Management Workshop - TLCA

   

   บรษิทัมนีโยบายพฒันาศักยภาพบุคลากรอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถใหท้นัต่อธรุกิจทีม่กีารแขง่ขนัตลอดเวลา ในป ี2556  

บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรมดังนี้ Finance for Non Finance  

Executive, Risk management, Maximizing Sales and Profits Strategy, Successful Sales Force Management Strategy, กลยุทธ์การบริหาร 

ค่าจ้างตอบแทน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้ บริษัทได้ส่ง 

ผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำานวน 5 คน และ หลักสูตรการจัดการ

ภาคธุรกิจและเอกชน ระดับปริญญาโท – MPPM จำานวน 1 คน

  11. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะนำาแนวทางการดำาเนินงานในภาพรวมของบริษัท 

โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำางานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูล

สารสนเทศที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำางานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

     

  12. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

   บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเก่ียวกับประเด็นปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

  13. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

   เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าที่สมบูรณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทาง 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำางาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็น

เรื่องระบบการควบคุมภายใน
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคัญตอ่การปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกิจการทีดี่ ซึง่สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการทีดี่สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีนป ี2555  

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกำากับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสำาคัญต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่ากระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะยกระดับ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับ 

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการทำางานหลักของกิจการได้คำานึงถึงและเอาใจใส่ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

  

 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมายและจริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีมาตรการกำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ 

ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชนสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ของบริษัท สำาหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท  

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

 2 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

  บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน โดยกำาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกการรับประโยชน์ 

หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใด ๆ ที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางที่มิชอบ หรืออาจทำาให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ดำาเนินการใด ๆ  

อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำาทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง  

หรือละเว้นการกระทำาใด ๆ ที่ผิดกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง 

และตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ บริษัทได้มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรม 

พัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

  บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำาทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง 

และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy) รายละเอียดได้แสดง 

อยู่ในเรื่อง “การกำากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง” 

  บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติภายในบรษิทั ผา่นทางการประเมนิการควบคมุภายในตามแบบ COSO 

ในระดับคณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รวมถึง กลไกการทำางานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ ฝ่ายตรวจสอบ

และพัฒนาระบบ บริษัทได้วางมาตรการกำากับดูแลและการควบคุม การกำาหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้มีการทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงสร้าง

องค์กรที่มีถ่วงดุลการใช้อำานาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึง มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานมาโดยตลอด

 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน 

เปน็หลกัปฏบิตัริว่มกนั โดยคำานงึถงึความเสมอภาค เสรภีาพของบคุคลทีเ่ทา่เทยีมกนัทัง้ศกัดิศ์รแีละสทิธ ิไมเ่ลอืกปฏบิตัไิมว่า่จะเปน็ในเรือ่งของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิ

ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล 

  แนวปฏิบัติ

1) กำากับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ

2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกำาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน  

การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัย

ของทรัพย์สินและจากการทำางาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึง สอดส่องดูแลกรณีมีการกระทำา 

ที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท
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3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 

4) การกำาหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5) ปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

6) การกำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือองค์กรโดยปราศจาก

มูลความจริง

 4 การปฏิบัตต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัของความสำาเรจ็ของบรษิทั จงึใหก้ารดแูลและการปฏบิตัทิีเ่ปน็ธรรม ในดา้นตา่งๆ อาทิ

- การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน”

- การกำาหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคำานึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน 

ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทน 

ส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท

- การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มี 

สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง “การกำากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

- การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นเสมือน 

สื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแล 

การจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน 

 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของลูกค้า และนำามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด  

จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากผลสำารวจ 

ผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest รางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและ 

ความไวว้างใจ (2) คณุภาพ (3) คุณค่า (4) การเข้าใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค (5) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(6) ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดย แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 

ถือเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์

  แนวปฏิบัติ

1) ผลิตสินค้าด้วยแนวคิดสินค้า บ้านสบาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งประกอบด้วย ความเย็นสบายประหยัดพลังงาน ครบครันทุกพื้นที่ใช้สอย  

การเตรียมความพร้อมและสะดวกปลอดภัย

   1.1  เย็นสบายประหยัดพลังงาน

    ผนังบ้านสบาย

    ผนังของบ้านจำาแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON และ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

แบบบ้านผนังทั้งสองแบบ ล้วนมีความแข็งแรง ทนทาน และมีประสิทธิภาพในการป้อง กันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

    หลังคาบ้านสบาย

    หลังคาได้รับการออกแบบและก่อสร้างมาอย่างดี โดยเลือกใช้กระเบื้องมาตรฐานสูงและผ่านการตรวจรับรองคุณภาพทุกหลัง ปัญหา 

การรั่วซึมจึงเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนั้น ยังได้ติดตั้ง แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดไว้ให้เรียบร้อย 

    ฝ้าระแนงใต้หลังคา

    ฝา้ระแนงใตห้ลงัคา คอื ฝา้ระแนงระบายอากาศบรเิวณรอบ ชายคาทีต่เีวน้รอ่งเพือ่ใหอ้ากาศรอ้นทีส่ะสมอยูใ่ตก้ระเบือ้งหลงัคาสามารถ

ระบายออกไปไดส้ะดวก ไดเ้ลอืกใชฝ้า้ระแนงสำาเรจ็รปู ซึง่ผลติจากวสัดุพเิศษทีม่คีวามทนทาน จงึไมม่ปัีญหาเรือ่งปลวกกิน ไมผุ่กรอ่น ไมบ่วมน ้ำา แข็งแรงทนทาน 

ไม่บิดงอ ไม่ซีดจาง และมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถดูแลรักษาทำาความสะอาดได้ง่าย 
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    ฝ้าเพดาน

    ฝา้เพดานคือแผน่วสัดทุีปิ่ดใตห้ลงัคาหรอืพืน้ของอกีชัน้หนึง่ เพือ่ชว่ยปดิโครงสรา้งตา่งๆ ทีไ่มเ่รยีบรอ้ยและไมน่า่ดขูองสว่นใตห้ลงัคา และ

เพดานชั้นบนฝ้าเพดานของบ้านเลือกใช้แผ่นยิปซัมคุณภาพสูง มีน้ำาหนักเบา ทนไฟ ช่วยกรองความร้อนจากหลังคา ป้องกันเสียงจากชั้นบน และช่วยตกแต่ง

บรรยากาศภายในห้องให้สวยงามน่าอยู่ 

    กระจกเขียวตัดแสง

    บริษัทเลือกใช้บานกระจก เขียวตัดแสง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันรังสี UV และดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

ที่ส่องมากระทบผิวกระจกได้ถึงร้อยละ 35-50 จึงช่วยลดภาระการใช้เครื่องปรับอากาศลงและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 

    ระบบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพิเศษ & ไวนิล

     วงกบ & บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพิเศษและไวนิล มีคุณสมบัติเด่นคือ ช่วยขจัดปัญหาปลวกมอดแมลงไม่กัดกิน มีความทนทาน

ต่อแสงแดด ลม และฝน ไม่มีปัญหาเรื่องการบิด งอหรือยืดหดตัวจากความชื้นและการรั่วซึมของน้ำาฝน และ สามารถดูแลรักษาได้สะดวกง่ายดาย 

   1.2 ครบครันทุกพื้นที่ใช้สอย

    ห้องน้ำาของบ้านสบาย

    ห้องน้ำาของบ้านไดร้ับการออกแบบโดยยดึสุขอนามัยที่ดดี้วยการแยกส่วนเปียก-แห้งออกจากกัน มีการระบายอากาศทีด่ี มชี่องแสงเปิด

รับแสงธรรมชาติ เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและช่วยลดมลพิษภายในห้องน้ำาได้เป็นอย่างดี 

    เพิ่มประตูทางออกเฉลียงด้านข้างสู่สวน

    เปิดรับกับวิวของสวนสวยรอบบ้านได้ง่ายขึ้น กับประตูทางออก เฉลียง ด้านข้างสู่สวน ของบ้านสบายจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่โปร่งโล่ง 

สบายตายิ่งกว่า 

    ช่องเปิดพิเศษ Glass Loft ในห้องพักผ่อน และ/หรือห้องน้ำา ห้องนอนใหญ่ 

    เพิ่มความโปร่งสบายให้กับบ้าน กับช่องเปิดพิเศษรับแสงสว่าง ลดการใช้พลังงาน 

    มุ้งลวดผลิตด้วยวัสดุพิเศษ Fiber

    มุ้งลวดมีความคงทน สวยงาม สีดำากันการสะท้อนแสง ไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซับความร้อน ทำาความสะอาดง่าย 

    ห้องพระหรือหิ้งพระเป็นสัดส่วน

    พื้นที่เป็นสัดส่วน สำาหรับห้องพระหรือหิ้งพระโดยเฉพาะ ถูกต้องตามทิศและการวางตำาแหน่ง 

   1.3 เตรียมความพร้อม และสะดวกปลอดภัย

    ระบบไฟฉุกเฉิน และตัดไฟอัตโนมัติ

    ระบบไฟฉุกเฉินและตัดไฟอัตโนมัติ ไฟฉุกเฉินแบบดาวน์ไลท์ ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องนอนใหญ่โถง บันได เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง  

เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ 

    ระบบสำารองน้ำาใต้ดิน พร้อมปั๊มน้ำา

    ระบบสำารองน้ำาใต้ดินได้มีการติดตั้ง ตอกเสาเข็มรองรับน้ำาหนักไว้อย่างแข็งแรง รวมถึงได้เลือกใช้ถังเก็บน้ำา รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อ  

ก๊อก วาล์ว ที่มีคุณภาพ โดยมีท่อต่อไปยังเครื่องปั๊มน ้ำา ที่ทำางานสูบจ่ายน้ำาโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทได้เลือกใช้ป๊ัมน ้ำาคุณภาพสูง มีระบบ ป้องกันมิเตอร์ไหม้  

และมีถังแรงดันไดอะแฟรมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ 

    ระบบกำาจัดปลวก

    บรษัิทไดเ้ตรยีมระบบกำาจดัปลวก ใตด้นิ โดยเดนิทอ่ PE ไวใ้ตร้อบคานคอดนิ จงึไมต่อ้งเจาะ พืน้บา้น สะดวกในการพน่น้ำายากำาจดัปลวก 

ไม่มีสารตกค้าง ภายในตัวบ้าน 

    ถังขยะริมรั้ว พร้อมตู้ไปรษณีย์ออกแบบพิเศษ

    จัดเตรียมจุดวางขยะไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมตู้ไปรษณีย์ที่มีช่องรับและเก็บจดหมายไว้เป็นอย่างดี 

    ตกแต่งสวนสวย

    บริษัทได้จัดเตรียมสวนสวยโดยภูมิสถาปนิกไว้ให้เพื่อการพร้อมเข้าอยู่ 

    แปลนบ้าน

    บรษิทัไดอ้ำานวยความสะดวก เผือ่การตอ่เตมิบา้นของผูอ้ยูอ่าศยั โดยเตรยีมแปลนบา้นไวใ้หใ้นรปูแบบซดีรีอมเพือ่งา่ยตอ่การเรียกใชง้าน 

    บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

    บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้ากำาหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน 

  2) การจำาหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

  3) การจัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ จัดสวนให้มีต้นไม้เพื่อสร้างอากาศที่ดีสำาหรับลูกบ้าน
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  4) ให้ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คำาแนะนำาแก่ผู้อยู่อาศัย ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง

  5) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็คบ้านในประกัน 

  6) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198 ซึ่งประกอบด้วย  

   การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้งซ่อม Online ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Online เพื่ออำานวยความสะดวก 

   ลูกบ้านในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน ซึ่งสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกบ้านสามารถติดตามสถานะ 

   เรื่องซ่อมได้ทันที รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง

  7) รักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่นำาข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

  8) จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า การเลือก

ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีระบบควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้างสวนรอบบ้าน  

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค” รวมถึง การปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดำาเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รถยนต์สำาหรับผู้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต์ประเภทไฮบริด และ  

รถสำาหรับวิ่งในโครงการ ได้ใช้รถกอล์ฟพลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ 

  นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นในปี 2556 โดยได้นำาเทคโนโลยีระบบ “AirPlus ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำาให้บ้านหายใจ

ได้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

  การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำานึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงาน 

ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการทำางาน การใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัคุม้คา่ และการคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยูเ่สมอ  

โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และเริ่มจากชีวิตการทำางานประจำาวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและ 

การใช้กระดาษรีไซเคิล การนำาแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน้ำาไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท 

ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึง ทางเลือกในการใช้

พลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

 7 การร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม

  บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม ดังนี้

-  มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำางานดี 

 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำางานซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี

-  โครงการ Voice Book เสียงสร้างสื่อ เพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

 มอบซีดีหนังสือเสียงให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นส่ือในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา แด่โรงเรียน 

สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ที่ยังขาดหนังสือเสียงอีกหลายประเภทเพื่อประกอบ 

การเรียนรู้ของนักเรียน

- โครงการมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 มอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สำาหรับโรงเรียน

สอนคนตาบอดกรุงเทพ

 8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 

  บริษัทมีความตั้งใจและแนวทางในการทำางานที่จะพัฒนาบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”  

เห็นได้จากการนำาแนวความคิดในด้านความสะดวก ความปลอดภัยและลดภาระการดูแลรักษาบ้าน มาเป็นมาตรฐานของบ้าน ภายใต้แนวความคิด  

“บ้านสบาย” ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องด้วยบ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย จวบจนกระทั่งการออกแบบบ้านให้ดูแลง่าย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย 
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ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการทำาวิจัย เก็บข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งาน ปัญหาจากการใช้งาน และผลการตอบรับ 

ต่อสิ่งที่นำามาใช้ในบ้านจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน 

คือ การใช้เวลาอยู่ที่บ้านได้น้อยลงในวันทำางาน ดังนั้น ความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็นส่ิงที่ทุกคนต้องการ และนำามา 

ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี AirPlus 

  ในป ี2556 บรษิทัไดน้ำาเทคโนโลยรีะบบ “AirPlus ระบบควบคมุและจดัการถา่ยเทอากาศทำาใหบ้า้นหายใจได”้ เปน็นวตักรรมทีบ่รษิทัใชเ้วลาในการ

พัฒนาไม่ต่ำากว่า 5 ปี อาศัยแนวคิดหลักในการนำาองค์ความรู้จากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบบ้านปัจจุบัน มีการใช้พลังงาน

สะอาด คือ ในระบบใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยกำาหนดแนวความคิดของ “ระบบ AirPlus” ไว้ดังนี้ 

  1. Smart and convenient (สะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ) 

  2. Continuous ventilation (ถ่ายเทอากาศอย่างต่อเนื่อง) 

  3. Easy maintenance and long lifetime (ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน) 

  4. Solar energy (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก) 

  5. Adapt to modern life style (เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่) 

  6. Live-in with good nature (ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี) 

  ซึง่นบัเปน็แนวคิดแรก ทีใ่หค้วามสำาคัญกบัระบบถ่ายเทอากาศทีช่ว่ยใหอ้ากาศใหมห่มนุเวยีนภายในบา้นอตัโนมติั ด้วยวธิธีรรมชาติตลอด 24 ชัว่โมง  

เมื่อมีระบบ AirPlus อากาศใหม่จะไหลเวียนอยู่เสมอ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปัญหากลิ่นอับชื้น บ้านที่หายใจได้จึงมีแต่ความสดชื่นตลอดเวลา  

ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีขึ้น AirPlus ได้ทำาการจดสิทธิบัตร เลขที่คำาขอ 0601006065 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทเข้ารับรางวัลชมเชย 

ด้านพลังงานสร้างสรรค์ปี 2556 ในการประกวด Thailand Energy Awards 2013 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น)
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นายอนันต์ อัศวโภคิน

ตำาแหน่ง
 ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

 อายุ 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of technology,  

 Chicago, USA
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 52/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 23.76

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
พ.ค. 56-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2528-เม.ย.56 : ประธานกรรมการบริหาร 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2531-เม.ย.56  : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ 
    บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
    (ธนาคารพาณิชย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ.โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำากัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอลเอช แอสเซท จำากัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. เอเซียแอสเซทแอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษา)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง)
2537-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)
2526-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง

ตำาแหน่ง
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

 ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2554

 อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

 หลักสูตรDCP Program รุ่นที่ 54/2005
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

 หลักสูตร Director Diploma Examination 16/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.074

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
พ.ค. 56-ปัจจุบัน : กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2531-เม.ย.56 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
    ฝ่ายดูแลกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บ.แอลเอช เมืองใหม่ จก. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำากัด 
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล เอช แอสเซท จำากัด 
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

คณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

ตำาแหน่ง
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

 อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

 หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 7/2004, DCP Program รุ่นที่ 41/2004
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 2
 Stanford Executive Programe, Graduate School of Business, 

 Stanford University
    
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.69

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
พ.ค.56-ปัจจุบัน : กรรมการ,กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545-เม.ย.56 : กรรมการ,กรรมการบริหาร 
    และรองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน 
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2535-2544  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บ.แอลเอช เมืองใหม่ จก. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1 
    (กองทุนอสังหาริมทรัพย์)
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2 
    (กองทุนอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำากัด 
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอลเอช แอสเซท จำากัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2554-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บล. จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (จัดการกองทุน)
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    Land And Houese U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ

ตำาแหน่ง
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

 หลักสูตร DAP Program รุ่นที่  25/2004, DCP Program รุ่นที่  53/2005
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549)
 Financial Institutions Governance Program
 Stanford Executive Programme (SEP) Graduate School of Business,  

 Stanford University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.23

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
พ.ค.56-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545-เม.ย.56 : กรรมการบริหาร
    และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฎิบัติการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534-2544  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    บมจ. แลนด์แอนด์์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอลเอชเมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2537-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง) 
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำากัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท แอลเอช แอสเซท จำากัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (ธนาคารพาณิชย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ธ.ค.56-ปัจจุบัน : กรรมการ
    บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)
    (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ
    Land And Houese U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



52 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ตำาแหน่ง
 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน และเลขานุการบริษัท
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

 อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 นิติศาสตร์บัณทิต เนติบัณฑิตไทย
 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           

 หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 62/2005 
 หลักสูตร DAP Program รุ่นที่ 18/2004
 หลักสูตร FN Program รุ่นที่ 13/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
2535-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ก.ค.56-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย  
    กรรมการบริหารความเสี่ยง
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2533-มิ.ย.56 : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอลเอช เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    Land And Houese U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายประทีป วงศ์นิรันดร์

ตำาแหน่ง
 กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2542

 อายุ 79 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 สำาเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีจาก School of Commerce, 

 Sydney Technical College, New South Wales, Australia
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       

 หลักสูตร DCP Program รุ่นที่ 36/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
2543-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546-ปัจจุบัน   : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)
2548-ก.ย. 2552 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บ. หลักทรัพย์สินเอเชีย จก. (หลักทรัพย์)
2541 - 2552 : ประธานกรรมการ  
    บมจ. อินทรประกันภัย (ประกันภัย)
2540-เม.ย. 2552 : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง (เช่าซื้อ)



53รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์

ตำาแหน่ง
 กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2542

 อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้านการตลาดและการเงิน

 M.B.A. In Marketing & Finance, Wharton School,
 University of Pennsylvania, U.S.A.
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดีมาก) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร  DAP Program รุ่นที่ 4/2003
 หลักสูตร  DCP Program รุ่นที่ 58/2005

 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที่ 344)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 5

           
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   

2542-ปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2544-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    บมจ.ทรีนีตี้วัฒนา 

    (ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company))

2544-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

    บล. ทรีนิตี้ จำากัด (ธุรกิจหลักทรัพย์)

2544-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

    บจก. ทรีนิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 (ที่ปรึกษาการลงทุน)

2554-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

    บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คคอร์ปอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) (ธุรกิจยางพารา)

2553-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการด้านกลยุทธ์องค์กร 

    บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำากัด (มหาชน)  

    (ธุรกิจหลักทรัพย์) 

2553-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา

    สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2554-ปัจจุบัน : กรรมการ 

    สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2552-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา 

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล

ตำาแหน่ง
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  กรกฎาคม 2555

 อายุ 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 

 สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท,ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Carnegic Mellon University  

 Pittsburgh, U.S.A.
 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 หลักสูตร Executive Program on Strategic Intellectual 

 Property Management, WIPO Academy, Switzerland
 การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Director Accreditation รุ่นที่ 83/2011
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
มิ.ย. 55-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545-ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ 
    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การศึกษา)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
    บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ขนส่งและโลจิสติกส์)
2549-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำากัด 
2551-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำากัด 
2547-ปัจจุบัน : ผู้อำานวยการ   
    สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา
    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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นายซุง ฮี ซัง

ตำาแหน่ง
 กรรมการ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 พฤศจิกายน 2549

 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Business Administration, National University of Singapore
 Bachelor of Science in Estate Management (Honours), 

 National University of Singapore

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ก.ย. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย)์
ก.ย. 2549-ปัจจุบัน : Managing Director 
    (Head, Asset Management, Asia) 
    GIC Real Estate Pte. Ltd. (Real Estate)
ต.ค.2547-ก.ย.2549 : Chief Executive Officer of Capita Land Residential 
    (New Market)  
    Pidemco Land Limited* / CapitaLand Limited 
    (Real Estate)
มี.ค.2545-ก.ย. 2547 : Chief Executive Officer of Capita Commercial Trust  
    Pidemco Land Limited* / CapitaLand Limited 
    (Real Estate)
    Deputy Chief Executive Officer and Managing Director, 
    Office and Industrial of CapitaLand Commercial 
    Pidemco Land Limited* / CapitaLand Limited 
    (Real Estate)

*Note : Pidemco Land Limited merged with DBS Land in Nov 2000  
to form Capita Land Limited 

นายวิทย์  ตันติวรวงศ์

ตำาแหน่ง
 กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 เมษายน 2556

 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
พ.ค.56-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2552-เม.ย.56 : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534-2551  : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอลแอนด์เอช พร็อพเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. แอลแอนด์เอช สาทร (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2543-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    บจ. เอเซียแอสเซทแอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษา)
2555-ปัจจุบัน : กรรมการ 
    Land And Houese U.S.A.,INC. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



55รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นายเลอสุข  สุวรรณฑล

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 1

 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2552

 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.016

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ส.ค. 2552-ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 1 
     บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ม.ค. 2550-ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 1 
     บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
     (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)  
ต.ค. 2539-ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
     บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
     (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
เม.ย. 2551-ปัจจุบัน : รักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
     บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
     (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายอดุล ชูวณิชชานนท์

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 10
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2552

 อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
2552-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 10 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546-2551  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 10 
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายธีระ เบญจศิลารักษ์

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 ธันวาคม 2535

 อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534-2555  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   
   
   
   
นายวัชริน กสินฤกษ์

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 2
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 2  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 2  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
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นายสมเกียรติ วิริยะมนต์ชัย

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 6
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 6  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 6  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   
   
   
   
นายกำาแหง หุ่นหิรัณย์สาย

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 7
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 7  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 7  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   

นายณรงค์ คงคาวนา

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 8
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 8  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 8  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   
   
   
   
นายวินัย วัฒนกูล

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 9
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 9  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 9  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
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นายไพศาล ภู่เจริญ

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 11
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 0.0002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 11  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 5  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   
   
   
   
นายประสงค์ รักสินเจริญศักดิ์

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 12
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 12  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 12  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   

นายประจักษ์ หาญสกุลบรรเทิง

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534-2555  : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
   
   
   
   
นายโชคชัย วลิตวรางค์กร

ตำาแหน่ง
 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2  มกราคม 2556

 อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2555
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 -

ประวัติการทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน  : ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2550-2555  : ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  
    บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการทบทวนและติดตามอยู่เป็น
ประจำา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากการดำาเนินธุรกิจในสภาวะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่มาจากภาครัฐหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยเส่ียงต่อธุรกิจทั้งส้ิน ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายในและการ
บรหิารความเสีย่งจึงมคีวามสำาคัญเป็นอยา่งยิง่ทีค่ณะกรรมการบรษัิทจะใหค้วามสนใจและตระหนกัอยูเ่สมอ โดยกำาหนดใหท้กุหนว่ยงานของบรษิทั ตอ้งคำานงึ
ถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรของบริษัท ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และหรือข้อ
พิพาทจากการละเมิด และกระทำาผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลที่สามอันนำาไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ ได้ดำาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ดังนี้

1. ผ่านการจัดผังองค์กร  การออกแบบผังองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน พร้อมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำากัดที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำากับดูแลด้านนโยบาย 
และรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อผลการดำาเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อย 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงฝ่ายต่างๆ ที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติการและสายสนับสนุน  
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำาเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการถ่วงดุลอำานาจกันเอง
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ และหรือแต่ละฝ่ายก็ตาม 

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และ
กำาหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหน้าที่สำาคัญของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคือ การสอด
ส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการประชุมที่มีนัยสำาคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัท 
ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ทำาหน้าที่ดูแล ติดตาม และพิจารณา 
ความเหมาะสมอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ของระบบการควบคมุภายใน เนือ่งจากสภาวการณท์ีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทำาใหต้้องมกีารประเมนิ
อยู่เป็นประจำาทุกปี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

  ในแตล่ะปคีณะกรรมการตรวจสอบจะรว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทั คอื บรษิทั เอนิสท์ แอนด ์ยงั จำากดั และผูต้รวจสอบภายใน
อยูเ่ปน็ประจำาอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ เพือ่ตดิตามและสอบถามถงึระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ซึง่ไดร้บัคำาชีแ้จงวา่ยงัไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีม่ี
สาระสำาคญัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ มเีพยีงบางรายการเทา่นัน้ทีค่วรได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขใหส้มบูรณ์ครบถ้วนทางด้านขอ้มลู
และเอกสารประกอบ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว

  ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำาปี 2556 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกบัสภาวการณป์จัจบุนั ซึง่ไดน้ำากรอบแนวทางของการประเมนิการควบคุมภายในตามแบบประเมนิของคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่กำาหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO-ERM Framework” มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับ
คณะกรรมการตรวจสอบที่นำาเสนอมา

  ในระดับหน่วยงานหรือฝ่าย บริษัทได้นำาระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกระทำาเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ดียิ่งขึ้น และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร 
ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่ การฝึกอบรม การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท การถ่ายทอดจิตสำานึกที่ดี
จากบนลงสู่ล่าง การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยบริษัท
มีความเชื่อว่าไม่มีระบบใดดีที่สุดตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่คิดดี ทำาดี และมีจิตสำานึกสูงต่ออำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำารงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

 คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ำากบัดแูลใหฝ้า่ยตรวจสอบและพฒันาระบบปฏบิติังานได้อยา่งมอีสิระ เทีย่งธรรม และมจีรรยาบรรณทีดี่ ซึง่ผู้ดำารงตำาแหนง่ 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Chief Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจใน
ธุรกิจ รวมถึงระบบงานต่างๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างาน 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นของ

   (ณ 31 ธ.ค. 56)  2555 2556 คณะกรรมการบริษัท 

บมจ.ควอลิตี้ 

คอนสตรัคชั่น 

โปรดัคส์ หรือ 

Q-CON

บมจ.โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ หรือ 

HMPRO

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของ Q-CON ในสัดส่วน 

ร้อยละ 21.16 ของจำานวนหุ้น 

ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  

ได้แก่ นายประทีป วงศ์นิรันดร์

และนายนพร สุรทรจิตต์เจริญ

 

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

HMPRO ในสัดส่วน 

ร้อยละ 30.23 ของจำานวนหุ้นที่

จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  

ได้แก่ นายอนันต์ อัศวโภคิน 

และนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ 

- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อ

วัสดุก่อสร้างจาก Q-CON 

ขนาดของรายการ 

ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 

0.32 ของรายได้จาก 

การขาย  และใน ปี 2556 

คิดเป็นร้อยละ 0.30  

ของรายได้จากการขาย 

     ซื้อสินค้า

     เจ้าหนี้การค้า

     เจ้าหนี้อื่น ๆ

     เงินปันผลรับ

- บริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อวัสดุตกแต่งบ้านจาก 

HMPRO ขนาดของรายการ

ในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 

0.28 ของรายได้จากการ

ขาย  และใน ปี 2556  

คิดเป็นร้อยละ 0.16  

ของรายได้จากการขาย 

     ซื้อสินค้า

     เจ้าหนี้การค้า

     เจ้าหนี้อื่น ๆ 

    เงินปันผลรับ

71.7

9.9

5.7

6.8

63.1

0.8

4.5

304.2

69.3

14.2

-

27.1

37.7

0.8

0.1

85.8

- จากการประเมินของกรรมการ 

ตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและ 

ราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติของ

ธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจาก 

บุคคลภายนอก

-  ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- จากการประเมินของกรรมการ 

ตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและ

ราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติของ

ธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจาก 

บุคคลภายนอก

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน

การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

1 รายการระหว่างกัน 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

รายการระหว่างกัน



60 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ

   (ณ 31 ธ.ค. 56)  2555 2556 บริษัท 

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ 

ควอลิตี้เฮ้าส์ หรือ 

QHPF

ธนาคารแลนด์แอนด์

เฮ้าส์  หรือ  

LH Bank

- กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 

(ประกอบด้วย นายอนันต์  

อัศวโภคิน / บจ.เมย์แลนด์  

และ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์)  

ถือหุ้นในบริษัทรวมกัน 

ในสัดส่วนร้อยละ 30.52  

ณ 29 ส.ค. 56 

-  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของ QH ในสัดส่วนร้อยละ 

24.98 

-  QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของ QHPF ในสัดส่วนร้อยละ 

25.66  

-  บริษัทและ QH มีกรรมการ

ร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่  

นายอนันต์ อัศวโภคิน  

และนายอดิศร ธนนันท์นราพูล

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของ บมจ. แอลเอช 

ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG)

ร้อยละ 34.14 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ใน LH Bank 

- บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่งเป็น 

บริษัทร่วมของบริษัท ถือหุ้น 

ใน LHFG ในสัดส่วนร้อยละ 

21.60

-  น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 

มารดาของนายอนันต์  

อัศวโภคิน ถือหุ้นใน LHFG  

ในสัดส่วนร้อยละ 16.68

- บริษัทและบริษัทย่อย 

ได้เช่าอาคารจาก  QHPF 

เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง 

สำานักงานใหญ่

     ค่าเช่าและบริการจ่าย

     เงินมัดจำา

     เงินปันผลรับ

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ 

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

และกระแสรายวันกับ  

LH Bank

     ตั๋วเงินระยะสั้น 

     และเงินฝาก

     ดอกเบี้ยรับ

     ดอกเบี้ยค้างรับ

    เงินปันผลรับ

39.3

8.6

21.8

919.0

22.7

0.1

15.0

42.1

9.3

21.3

651.9

16.7

0.1

139.9

-  จากการประเมินของกรรมการ 

ตรวจสอบและผู้บริหาร ค่าเช่า 

ดังกล่าวเป็นการเช่าตามปกติ 

ของธุรกิจโดยเป็นราคาใกล้เคียง 

กับราคาเช่าที่  QHPF ให้เช่า 

กับลูกค้ารายอื่น  

- ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- จากการประเมินของกรรมการ

 ตรวจสอบและผู้บริหาร รายการ 

เงินฝากดังกล่าวเป็นรายการฝากเงิน

ตามปกติของบริษัท โดยได้รับ 

อัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน

 กับที่บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับ

จาก LH Bank และไม่มีข้อผูกมัด 

ในการฝากเงินแต่อย่างใด

- ตามสัดส่วนการถือหุ้น



61รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ

   (ณ 31 ธ.ค. 56)  2555  2556 บริษัท 

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
หรือ QH

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิเรียกร้อง 
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1 
และ 2 หรือLHPF 1 
และ LHPF 2

บจ.เอเชีย แอสเซท 
แอดไวเซอรี่ (AAA) 
กับ บจ. แอลแอนด์
เอชพร็อพเพอร์ตี้ 
(LHP)

- บริษัทถือหุ้นใน QH ในสัดส่วน
ร้อยละ 24.98  และ 
มีนายอนันต์ อัศวโภคิน และ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล  
เป็นกรรมการร่วมในบริษัท
และ QH โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกันคือ Government of 
Singapore Investment  
ถือหุ้นใน LH  
ร้อยละ 16.12 และถือหุ้น 
ร้อยละ 10.77 ใน QH

- บริษัทเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของ LHPF1 และ LHPF 2  
ในสัดส่วนร้อยละ 49.94  
และ 49.99    

- บริษัท เอเชียแอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จำากัด (AAA) และ 
บจ. แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้  
(LHP) เป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยมี Government of   
Singapore Investment   
Corporation  เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ใน LH ร้อยละ 16.12 
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่จำานวนร้อยละ 60  
ใน AAA 

-  บริษัทถือหุ้นใน AAA  
สัดส่วนร้อยละ 40.00 

-  บริษัท แอลแอนด์เอช  
พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด  และ AAA 
มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน  
คือ นายอนันต์ อัศวโภคิน  
และนายซุง ฮี ซัง 

เงินปันผลรับ

ค่าบริหารและทำาบัญชี

ค่านายหน้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น

เงินปันผลรับ

-  AAA ให้บริการเกี่ยวกับ
การ จัดหาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์แก่ 
บริษัท แอลแอนด์เอช 
พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 
ม.ค.- 31 ธ.ค. 2556

     ค่าบริหารจ่าย    

    

     

57.9

-
16.8
5.7

 

 

316.3

62.8

45.6

4.4
10.3
10.6

21.2

62.5

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  
ได้อนุมัติให้เข้าทำารายการ 
ที่เกี่ยวโยงในการจ้าง QH ในการ
บริหารโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พ้อยท์  
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนท์ เทอมินัล 21 
เป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน ตั้งแต่ 
1พ.ย. 54 – 31 ธ.ค. 57   
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ  
75.7 ล้านบาท

- การจ้าง  QH ในการบริหารโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์พอทยท์ ราชดำาริ 
เป็นระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน ตั้งแต่  
1 ตุลาคม 2553–31 ธันวาคม 2556

  
- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน 

การถือหน่วยลงทุนในอัตราเดียวกัน
กับผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมยุติธรรม
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยคิด 
ค่าบริหารดังนี้
-  ค่าบริหารโครงการ 

ที่เปิดดำาเนินการแล้ว  
คิดค่าบริหารร้อยละ 0.25  
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

-  การรับจ้างจัดหาและจำาหน่าย 
ทรัพย์สินและการปรับปรุงอาคาร
ของโครงการท่ีเสร็จแล้ว 
คิดค่าบริหารเท่ากับ 2 เท่า 
ของค่าจ้างพนักงานบวกด้วย 
ค่าดำาเนินการร้อยละ 10 

  (โดยนายซุง ฮี ซัง ซึ่งเป็นตัวแทน 
ของ GIC ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงในวาระนี้)

19.52 434.5



62 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ

   (ณ 31 ธ.ค. 56)  2555 2556 บริษัท 

บจ. รีโครีสอร์ท พีทีอี 

ลิมิเต็ด (RECO)  

กับ บจ. แอลแอนด์

เอชพร็อพเพอร์ตี้  

(LHP)

 เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย 

มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ RECO 

เนื่องจาก Government of 

Singapore Investment  

Corporation (GIC) เป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ทั้งใน RECO และ LH

 โดย GIC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ทางอ้อมจำานวน 100%  

ใน RECO และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ใน LH จำานวน 16.12%

 เป็นการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินตามส่วนได้เสีย

ในบริษัทย่อย โดยบริษัท 

และ RECO ในฐานะผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ โดยบริษัทถือหุ้น

อยู่ร้อยละ 60 และ RECO 

ถือหุ้นร้อยละ 40 ร่วมกัน 

ให้เงินกู้แก่ LHP ตามสัดส่วน

การถือหุ้น โดยบริษัทจะ 

ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1,320 

ล้านบาท และ RECO  

จะให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 880 

ล้านบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย

ในอัตราร้อยละ MLR  

ของ  ธ.ไทยพาณิชย์ลบด้วย

ร้อยละ 1.5 ต่อปี เพ่ือใช้

ในการดำาเนินการโครงการ 

แอลแอนด์เอช ราชดำาริ, 

แอลแอนด์เอช วิลล่าสาทร 

และโครงการแอลแอนด์เอช 

สุขุมวิท โดยคาดว่า 

จะได้รับคืนภายในปี 2563

LHP มีหน้ีค้าง RECO ดังน้ี

- เงินกู้ยืมและ 

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

LHP มีหน้ีค้าง LH  ดังน้ี

- เงินกู้ยืมและ 

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

- ดอกเบ้ียจ่าย

496.9

745.5

29.8

393.7

590.8

21.3

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  

เห็นว่าการให้กู้ยืมดังกล่าว 

มีความสมเหตุสมผลและเป็นไป 

เพื่อประโยชน์ของบริษัท

 (โดยนายซุง ฮี ซัง ซึ่งเป็นตัวแทน

ของ GIC ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

และออกเสียงในวาระนี้)
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 บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า (ล้านบาท) ความเห็นของคณะกรรมการ

   (ณ 31 ธ.ค. 56)  2555 2556 บริษัท 

2 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

  

 การทำารายการระหว่างกันเป็นความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำากับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 การทำารายการระหวา่งกนัจะตอ้งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ และผา่นการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ ตามแตก่รณ ีคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูไ้ดร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรษิทัจะต้องไมอ่นมุติัรายการใดๆ ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มี

สว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกับบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย และบรษัิทจะต้องปฏบัิติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิด

เผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นายพิทยา 

ตันติพิริยะกิจ

บจ. สยามรีเทล  

ดีเวลลอปเม้นท์

(SRD)

กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าแลนด์

แอนด์เฮ้าส์ (LHPF)

- นายพิทยา เป็นกรรมการของ 

บจ.แอล เอช เมืองใหม่ (LM) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

-  บริษัทถือหุ้นใน LM สัดส่วน

ร้อยละ 55.00

- นายอนันต์  อัศวโภคิน  

ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 23.76  

ในขณะเดียวกันก็ถือหุ้นใหญ่ 

ใน SRD ร้อยละ 27

- Government of Singapore 

Innvestment (GIC) ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 16.12 

ขณะเดียวกันก็ถือหุ้นใน LHPF 

ร้อยละ 15

- LH ถือหุ้นใน LHPFร้อยละ 15

45.2

2.2

-

22.0

11.3

4.3

9.6

80.6

72.8

- นายพิทยาให้เงินกู้ยืมแก่ 

LM ตามสัดส่วนการถือหุ้น

 เงินกู้ยืมระยะสั้นและ

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

 ดอกเบี้ยจ่าย

- ค่าบริการส่วนกลาง

สำานักงาน

- ค่าบริหารศูนย์การค้า 

 เทอมินัล 21

- ค่านายหน้า

- เจ้าหนี้อื่น

- เงินปันผลรับ

- สำารองผลเสียหายจากการ

ค้ำาประกันรายได้ที่จ่ายแล้ว

- สำารองผลเสียหายคงค้าง

- จากการประเมินของผู้บริหาร  

อัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้ยืม 

เป็นอัตราตามตลาด ซึ่งคิดเป็น

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5  

- จากการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2554  

เห็นว่าเป็นการเข้าทำารายการ 

ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเห็นไม่ต่างจาก 

คณะกรรมการบริษัท

- ตามสัดส่วนการถือหุ้น

 เป็นการค้ำาประกันรายได้ตาม

สดัสว่นการขายทรพัยส์นิเขา้กองทนุ

ระหว่าง LH กับ GIC ในสัดส่วน

ร้อยละ 52:48 เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ตั้งแต่ปี 2556-2558 ตามที่ระบุไว้

ในหนังสื้อชี้ชวนของกองทุน

53.4

2.2

-

23.7

14.6

9.6

34.6

33.3

67.3
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4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

 บรษิทัมนีโยบายในการทำารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ในปจัจบัุนต่อไปในอนาคต โดยจะมกีารกำาหนดเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการดำาเนนิการ

ค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท 

หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำารายการด้วย

 ทัง้นี ้หากมรีายการระหวา่งกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณี 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย 

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ยกเว้นธุรกรรมดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถ 

อนุมัติการทำาธุรกรรมได้ คือ

 4.1 เป็นการทำารายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำากับคู่สัญญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 4.2 เป็นการทำารายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน ซ่ึงสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นการทั่วไป มิได้

เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10

 กรณี บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG)

   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้น LHFG ซึ่งถือหุ้น 100% ใน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank) ประกอบด้วย

 (1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (LH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.14 

 (2) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (QH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.60

 (3) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.68 

 (4) กลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.58 

  โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็นผู้มีความสัมพันธ์ 

ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัศวโภคิน โดยกลุ่มคุณอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 30.52 ( ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) และ  

คุณอนันต์ อัศวโภคิน ยังเป็นกรรมการใน LH และ QH

  การที่คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วมของ LH และของ QH 

นั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2544 ตามทีร่ะบใุนขอ้ 6 ความวา่ “บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัยอ่ยตอ้งไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด

ไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจำาเป็น และที่มาของการกำาหนดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่นคำาขอจัดตั้ง

ธนาคารพาณิชย์ในนาม LH Bank และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลง

วันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ 4.6 ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำาขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นคำาขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาเป็น

ผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับนี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับ

คำาขอที่ยื่น แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก หมายความว่า ผู้มีอำานาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วน

ร้อยละ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง โดยคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.68

  โครงสรา้งการถอืหุน้ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได้พจิารณาวา่โครงสรา้งการถอืหุน้ดงักลา่ว

เปน็ไปตามเงือ่นไขของการขอจดัตัง้ LH Bank ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึง่สัดส่วนการถือหุน้ของคุณเพยีงใจ จะลดลงตามแผนการเพ่ิม

ทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลักของ LH Bank ไม่มีลักษณะ

แข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะทำาให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้าง

การถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำาให้ LH และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่องการดำารงสถานะเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่อง การดำารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548) 
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  นอกจากนี้ แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่ 

  (ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ LH Bank ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ไม่เป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจหลักของ LH 

และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

  (ข) ในอนาคตธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมีนโยบายเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้น 

ของคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะลดสัดส่วนลงภายหลังจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว 

  (ค) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ตามระยะเวลา 

ที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

  (ง) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ LH Bank 

  (จ) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ 

LH และ QH เปน็บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โครงสรา้งคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณา

เรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

(ก) ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงาน

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 คว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้เพิ่มข้ึนเนื่องจ�กชะลอก�รซื้อที่อยู่อ�ศัยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 หลังจ�ก 
หมดม�ตรก�รท�งด้�นภ�ษีเพื่อช่วยเหลือผู้ซื้ออสังห�ริมทรัพย์เพื่ออยู่อ�ศัย และคว�มต้องก�รได้ชะลอตัวลงอีกครั้งในช่วง 4 เดือนสุดท้�ยของปี 2554  
อันเนื่องม�จ�กภ�วะนำ้�ท่วมใหญ่ปล�ยปี 2554 บริษัทฯ ยังคงรักษ�ร�ยได้ให้เติบโต โดยมีร�ยได้จ�กก�รข�ยในปี 2554 เท่�กับ 18,580.09 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 
2,034.8 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 12.3 จ�กปี 2553 ในปี 2555 คว�มกังวลเรื่องนำ้�ท่วมได้หมดไป ประกอบกับคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้นอันเนื่องม�จ�ก
ม�ตรก�รเพิ่มร�ยได้และกำ�ลังซื้อของภ�ครัฐ บริษัทฯ ส�ม�รถทำ�ร�ยได้ให้เติบโตได้อย่�งต่อเนื่องโดย ปี 2555 บริษัทฯ มีร�ยได้เท่�กับ 22,305.37 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้น 3,725.28 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 จ�กปี 2554 ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงรักษ�อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้ไว้ได้ในช่วง 6 เดือนแรก และ
ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง อันเนื่องม�จ�กคว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมือง บริษัทฯ ยังคงรักษ�ร�ยได้ได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีร�ยได้รวม 22,939.49 ล้�นบ�ท
เพิ่มขึ้น 634.12 ล้�นบ�ท คิดเป็นร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จ�กงวดเดียวกันของปี 2555

กำ�ไรขั้นต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 มีกำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 6,247.63 ล้�นบ�ท และอัตร�กำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 32.49 ลดลงเล็กน้อยจ�ก 
ปี 2553 และส�ม�รถปรับเพิ่มได้ในปี 2555 โดยมีกำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 8,310.12 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 34.48 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ 
มีกำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ 9,085.41 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 36.23 เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9.33

ปี 2554 แม้ว่�จะไม่มีม�ตรก�รกระตุ้นอสังห�ริมทรัพย์ ปัญห�วิกฤตท�งก�รเงินที่เกิดขึ้นกับในกลุ่มประเทศยุโรป และปัญห�นำ้�ท่วมในช่วงครึ่งปีหลัง 
ผลกระทบต่อยอดข�ยและก�รตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยังไม่ส่งผลต่อร�ยได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้หลักและร�ยได้รอง  
ที่เติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง

ปี 2555 คว�มมั่นใจและกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคได้ปรับเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจ�กคล�ยกังวลเรื่องนำ้�ท่วม และร�ยได้ ประกอบกับช่วงปี 2553 และปี 2554  
ได้มีชะลอก�รตัดสินใจในก�รซื้อที่อยู่อ�ศัย และคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตร�ก�รเติบโตได้ค่อนข้�งสูง

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 คว�มมั่นใจและกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคยังคงได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง อันเนื่องม�จ�กม�ตรก�รของรัฐที่เพิ่ม 
สภ�พคล่องในระบบจ�กม�ตรก�รต่�งๆ และนโยบ�ยก�รลงทุนของภ�ครัฐ ประกอบกับกระแส AEC ที่จะเริ่มต้นในปี 2558 ส่งผลให้เกิดคว�มมั่นใจ และ 
ก�รค�ดก�รณ์ในคว�มเจริญเติบโตของประเทศในอน�คต แต่ได้ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังอันเนื่องม�จ�กปัญห�คว�มขัดแย้งท�งด้�นก�รเมือง

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ร�ยได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยม�กกว่�ร้อยละ 90 ของร�ยได้รวมม�จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ปี 2554 สัดส่วนร�ยได้จ�กธุรกิจ
อสังห�ริมทรัพย์ ลดลงเนื่องม�จ�กบริษัทฯ ได้มีก�รข�ยเงินลงทุนในเดือนกันย�ยน เป็นผลให้สัดส่วนร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ลดลงเหลือ 
ร้อยละ 83.92 ของร�ยได้รวม ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.29 ของร�ยได้รวม สำ�หรับ 
ปี 2556 สัดส่วนร�ยได้จ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ของบริษัทอยู่ที่รัอยละ 89.11 ของร�ยได้รวม

รายได้จากการขาย : ประกอบด้วยร�ยได้จ�กก�รพัฒน�ที่ดิน และก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย รับรู้เป็นร�ยได้เมื่อง�นก่อสร้�งเสร็จต�มสัญญ� 
และได้ทำ�ก�รโอนกรรมสิทธิแก่ผู้ซ้ือเรียบร้อยแล้ว ร�ยได้จ�กก�รข�ยส่วนใหญ่ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ม�จ�กก�รข�ยบ้�นเด่ียวร้อยละ 73.3,  
ร้อยละ 73.7 และร้อยละ 79.9 ต�มลำ�ดับ แม้ว่�บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบ�ยให้คว�มสำ�คัญในก�รก่อสร้�งบ้�นเดี่ยวเพื่อจำ�หน่�ย ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยก็ยังได้ขย�ยฐ�นลูกค้�ไปในก�รก่อสร้�งที่อยู่อ�ศัยเพื่อข�ยประเภทท�วน์เฮ้�ส์ และคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

ร�ยได้จ�กก�รพัฒน�ที่ดิน และ ก่อสร้�งอสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ย ร�ยได้จ�กก�รข�ยของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง และได้ชะลอตัวลงใน
ปี 2556 ดังนี้

ปี 2554 มีร�ยได้จ�กก�รข�ยเท่�กับ 18,580.09 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 2,034.80 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.30
ปี 2555 มีร�ยได้จ�กก�รข�ยเท่�กับ 22,305.37 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 3,725.28 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.05 
ปี 2556 มีร�ยได้จ�กก�รข�ยเท่�กับ 22,939.49 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 634.12 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 

รายได้ค่าเช่า : ร�ยได้ค่�เช่�ของบริษัทฯ เติบโตอย่�งต่อเนื่อง
ปี 2554 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กค่�เช่� 648.99 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 298.76  

ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 85.30 เนื่องจ�กปี 2554 ไม่ได้รับผลกระทบจ�กคว�มวุ่นว�ยท�งก�รเมืองเช่นปี 2553 และมีร�ยได้จ�กโครงก�ร 
แอลแอนด์เอช สุขุมวิท ที่ได้เปิดดำ�เนินก�รศูนย์ก�รค้�เทอมินัล 21 และโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมิเนล 21 ในไตรม�สที่ 4 ของปี 2554
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ปี 2555 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กค่�เช่� 1,797.15 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 1,148.15  
 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 176.91 จ�กก�รดำ�เนินง�นเต็มปีของโครงก�รแอลแอนด์เอช สุขุมวิท

ปี 2556 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กค่�เช่� 2,135.96 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 8.30 ของร�ยได้รวม เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 338.81  
 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.85 

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม : ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่�กับ 1,156.14  
ล้�นบ�ท และ 2,284.73 ล้�นบ�ท จ�กกำ�ไรของบริษัทร่วมที่เพิ่มข้ึน ในปี 2554 ส่วนแบ่งกำ�ไรเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 1,156.14 ล้�นบ�ท  
ลดลงจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน จำ�นวน 312.47 ล้�นบ�ท คิดเป็นลดลงร้อยละ 21.27 จ�กก�รที่บริษัทได้ข�ยเงินลงทุนใน บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล  
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 25.06 ไปทั้งจำ�นวน และ ผลประกอบก�รของบริษัทร่วมที่ลดลง ในปี 2555 ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำ�นวน 2,284.73 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554 จำ�นวน 1,128.59 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 97.61 ทั้งนี้ม�จ�กผลประกอบก�รของบริษัทร่วมที่เพ่ิมขึ้น  
โดยส่วนหนึง่ม�จ�กก�รข�ยทรพัย์สนิของบรษัิทร่วม คือ กองทนุรวมอสงัห�รมิทรพัย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 ทีไ่ด้ข�ยทรพัย์สนิให้กบั กองทนุรวมอสงัห�รมิทรพัย์
แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ และ บมจ. ควอลิตี้เฮ้�ส์ ที่ข�ยทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�ควอลิตี้เฮ้�ส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซท์  
สำ�หรับส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปี 2556 จำ�นวน 2,108.76 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2555 จำ�นวน 175.97 ล้�นบ�ท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.70 
เนื่องจ�กบริษัทร่วมมีร�ยได้จ�กก�รข�ยทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยในปี 2556

ต�ร�งส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กบริษัทร่วมงวด 1 ปี ของปี 2556 และปี 2555
หน่วย : พันบ�ท

บริษัท ปี 2556 ปี 2555

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 288,222 234,354
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 927,113 803,143
บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  3,900 3,305
กองทุนรวมอสังริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 15,963 524,621
บมจ. ควอลิตี้เฮ้�ส์ 824,061 609,746
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ 49,501 84,216
Starmalls, Inc. - 25,344

 รวม 2,108,760 2,284,729

รายได้อื่น : ประกอบด้วยกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน กำ�ไรจ�กก�รกลับร�ยก�รด้อยค่�เงินลงทุน กำ�ไรจ�กก�รโอนกลับผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของ
โครงก�ร ดอกเบี้ยรับ ค่�บริก�รส�ธ�รณูปโภค เงินปันผลรับ และร�ยได้อื่นๆ 

ปี 2554 ร�ยได้อื่น จำ�นวน 2,909.89 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนจำ�นวน 2,490.30 ล้�นบ�ท จ�กก�รข�ยเงินลงทุนใน  
บมจ. บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�นวน 2,765.54 ล้�นบ�ท และข�ดทุนจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในอินโดนีเซียจำ�นวน 275.24 ล้�นบ�ท ร�ยได้ค่�บริก�ร
ส�ธ�รณูปโภค จำ�นวน 167.60 ล้�นบ�ท และร�ยได้อื่นๆ จำ�นวน 251.99 ล้�นบ�ท 

ปี 2555 ร�ยได้อื่น จำ�นวน 329.79 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย ร�ยได้ค่�บริก�รส�ธ�รณูปโภค จำ�นวน 187.22 ล้�นบ�ท เงินปันผลรับจำ�นวน 48.20  
 ล้�นบ�ท และร�ยได้อื่นๆ จำ�นวน 94.37 ล้�นบ�ท

ปี 2556 ร�ยได้อื่น จำ�นวน 666.27 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย ร�ยได้ค่�บริก�รส�ธ�รณูปโภค จำ�นวน 226.32 ล้�นบ�ท เงินปันผลรับจำ�นวน 126.66  
 ล้�นบ�ท กำ�ไรจ�กข�ยสิทธิในก�รซื้อที่ดินโครงก�ร NORTH PARK จำ�นวน 202.29 ล้�นบ�ท และร�ยได้อื่นๆ จำ�นวน 111.00 ล้�นบ�ท

ต้นทุนขาย : ต้นทุนข�ยในปี 2554 อัตร�กำ�ไรข้ันต้นปรับลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของร�ยได้รวม โดยกำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้จ�ก 
ก�รข�ยอ�ค�รและที่ดินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 32.64 และอัตร�กำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้ค่�เช่�อยู่ที่ร้อยละ 28.29 และปี 2555 อัตร�กำ�ไรขั้นต้นปรับสูงขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 34.48 ของร�ยได้ โดยกำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้จ�กก�รข�ยอ�ค�รและที่ดินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 34.01 และ อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้ 
ค่�เช่�อยู่ที่ร้อยละ 40.30 สำ�หรับปี 2556 อัตร�กำ�ไรขั้นต้นปรับสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.23 ของร�ยได้ โดยกำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้จ�กก�รข�ยอ�ค�รและ
ที่ดินของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 35.75 และอัตร�กำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้ค่�เช่�อยู่ที่ร้อยละ 41.33

อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของร�ยได้จ�กก�รข�ยอ�ค�รและที่ดินในปี 2556 ที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.74 จ�กปี 2555 เป็นผลม�จ�กก�รข�ยบ้�นเดี่ยวที่มีอัตร�
กำ�ไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนม�กขึ้น และร�ค�บ้�นเดี่ยวที่ปรับตัวสูงขึ้นจ�กปี 2555 ในขณะที่ต้นทุนค่อนข้�งคงที่
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รในปี 2554 และปี 2555 มีจำ�นวน 1,467.62 ล้�นบ�ท และ 1,746.23 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ มีสัดส่วน
ต่อร�ยได้รวมคิดเป็นร้อยละ 6.63 และร้อยละ 7.15 ต�มลำ�ดับ สำ�หรับปี 2556 มีค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจำ�นวน 1,645.06 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนต่อ 
ร�ยได้ ร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงจำ�นวน 101.17 ล้�นบ�ท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.79

ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยที่ไม่รวมภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะและค่�ธรรมเนียมโอนในปี 2554 และ ปี 2555 มีจำ�นวน 878.33 ล้�นบ�ท และ 
909.08 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยปรับตัวสูงขึ้นในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.5 เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รตล�ด ค่�โฆษณ�และประช�สัมพันธ์
เพิ่มขึ้น และปี 2556 มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยจำ�นวน 908.37 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้ ร้อยละ 3.43 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาษธีรุกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน : ปี 2554 มภี�ษธีรุกจิเฉพ�ะและค่�ธรรมเนยีมก�รโอนจำ�นวน 716.36 ล้�นบ�ท คดิเป็นสดัส่วนต่อร�ยได้
ร้อยละ 3.24 ปี 2555 มีภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะและค่�ธรรมเนียมก�รโอนจำ�นวน 862.23 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้ร้อยละ 3.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เพิ่มขึ้นจำ�นวน 145.87 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.36 จ�กยอดข�ยที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 ปี 2556 มีภ�ษีธุรกิจเฉพ�ะและค่�ธรรมเนียม
ก�รโอนจำ�นวน 882.37 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วนต่อร�ยได้ร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจำ�นวน 20.14 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.33 ต�มยอดข�ยที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555

ขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ : ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของโครงก�รจำ�นวน 15.80 ล้�นบ�ท  
81.19 ล้�นบ�ท และ 79.98 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ส่วนใหญ่เป็นก�รตั้งก�รด้อยค่�จ�กที่ภ�ระจำ�ยอม

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล : ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำ�นวน 6,079.41 ล้�นบ�ท 5,039.64 ล้�นบ�ท และ 
6,150.14 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ สำ�หรับปี 2555 บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ลดลงจำ�นวน 1,039.77 ล้�นบ�ท ทั้งนี้เกิดจ�กในปี 2554 บริษัทฯ ได้มีกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนจำ�นวน 2,490.30 ล้�นบ�ท และในปี 2556 บริษัทฯ  
มีกำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 1,110.50 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 22.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน จ�กอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่สูงขึ้น 
และมีกำ�ไรจ�กก�รข�ยสิทธิในก�รซื้อที่ดินโครงก�ร North Park

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล : ใน ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำ�นวน 6,925.95 ล้�นบ�ท 6,836.34 ล้�นบ�ท และ 7,689.14 ล้�นบ�ท  
ต�มลำ�ดับ สำ�หรับปี 2555 บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงจำ�นวน 89.61 ล้�นบ�ท คิดเป็นลดลง 
ร้อยละ 1.33 เนื่องจ�กปี 2554 มีกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนจำ�นวน 2,490.30 ล้�นบ�ท แม้ว่�ร�ยได้จ�กก�รข�ยจะน้อยกว่�ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ
มีกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจำ�นวน 852.8 ล้�นบ�ท จ�กอัตร�กำ�ไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และมีกำ�ไรจ�ก�รข�ยสิทธิในก�รซื้อที่ดินโครงก�ร North Park

กำาไรสุทธิ : ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำ�นวน 5,608.56 ล้�นบ�ท 5,681.83  
 ล้�นบ�ท และ 6,478.40 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ปี 2556 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 796.57 ล้�นบ�ท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.02

จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่กล่�วม�ข้�งต้น เมื่อพิจ�รณ�ถึงอัตร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษัทฯ ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 
บริษัทมีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นร้อยละ 32.49, 34.48 และร้อยละ 36.23 ต�มลำ�ดับ และมีอัตร�กำ�ไรสุทธิในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่�กับร้อยละ 25.33, 
23.07 และ 25.17 ต�มลำ�ดับ

กำาไรต่อหุ้น : ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีจำ�นวน 10,025.92 ล้�นหุ้น ในก�รคำ�นวณกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น บริษัทมีกำ�ไรต่อหุ้น 0.56, 0.57 
และ 0.65 บ�ทต่อหุ้น

เงินปันผลจ่าย : จ�กผลก�รดำ�เนินง�น บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับ ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ดังนี้ 

  อัตราการจ่ายเงินปันผล  จำานวนเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผล
  (%) (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่�ยสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2554 71.50 1,704 9 กันย�ยน 2554
  2,306 18 พฤษภ�คม 2555

เงินปันผลจ่�ยสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 80.04 2,005 12 กันย�ยน 2555
  1,002 12 ธันว�คม 2555
  1,504 22 พฤษภ�คม 2556

เงินปันผลจ่�ยสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�น 6 เดือน ปี 2556 81.60 2,506 12 กันย�ยน 2555
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ก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีมติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นงวด  
6 เดือนแรกของปี 2554 ในอัตร�หุ้นละ 0.17 บ�ท (มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นจำ�นวนเงิน 1,704.0 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 25 สิงห�คม 2554 และ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษ�ยน 2555 ได้มีมติให้จ่�ยเงินปันผลเพิ่มเติมในอัตร�หุ้นละ 0.23 บ�ท เป็นเงิน 2,306 ล้�นบ�ท รวมเป็นเงินปันผลจ่�ย 
ทั้งสิ้น 4,010 ล้�นบ�ท คิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 71.50 ของกำ�ไรสุทธิ 

ก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงห�คม 2555 มีมติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�ง
ก�ลของปี 2555 ในอัตร�หุ้นละ 0.20 บ�ท (มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นจำ�นวนเงิน 2,005.0 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 12 กันย�ยน 2555 ที่ประชุม
คณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2555 มีมติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลของปี 2555 เพิ่มเติมในอัตร�หุ้นละ 0.10 บ�ท (มูลค่� 
ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นจำ�นวนเงิน 1,002.0 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 12 ธันว�คม 2555 รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2556 
ได้มมีตใิห้จ่�ยเงนิปันผลเพิม่เตมิอกีหุน้ละ 0.15 บ�ท คิดเป็นเงิน 1,504 ล้�นบ�ท รวมเป็นเงนิปันผลจ่�ยทัง้ส้ิน 4,511 ล้�นบ�ท คดิเป็นอตัร�ก�รจ่�ยเงนิปันผล
ปี 2555 ในสัดส่วนร้อยละ 80.04 ของกำ�ไรสุทธิ

ก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงห�คม 2556 มีมติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล
ของปี 2556 สำ�หรับงวด 6 เดือน ในอัตร�หุ้นละ 0.25 บ�ท (มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท) เป็นจำ�นวนเงิน 2,506 ล้�นบ�ท

(ข) ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำ�นวน 60,832.59 ล้�นบ�ท 65,040.48 ล้�นบ�ท และ 75,369.11  

 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดบั เนือ่งจ�กบรษิทัประกอบธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์โดยก�รสร้�งบ้�นก่อนข�ย และมกี�รทยอยเปิดโครงก�รใหม่อย่�งต่อเนือ่ง สนิทรพัย์
ที่สำ�คัญจึงอยู่ในรูปสินค้�คงเหลือ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน และง�นระหว่�งก่อสร้�ง นอกจ�กนั้น สินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ในลำ�ดับต่อไป ได้แก่ เงินลงทุน
ระยะย�ว, เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, สิทธิก�รเช่� และอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ร�ยละเอียดของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

สินค้�คงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 จำ�นวน 31,471.83 ล้�นบ�ท 32,536.63 ล้�นบ�ท และ 38,496.08 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน 
ต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 51.74 ร้อยละ 50.03 และร้อยละ 51.08 ต�มลำ�ดับ บริษัทได้แยกแสดงร�ยก�รที่ดินที่ยังไม่ได้มีก�รพัฒน�ของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้อง ณ สิ้นปี 2554, ปี 2555 และปี 2556 ล้�นบ�ท 4,681.31 ล้�นบ�ท 4,362.77 ล้�นบ�ท และ 4,126.21 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ  
เป็นที่ดินรอก�รพัฒน� โดยแสดงไว้ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และจะโอนที่ดินดังกล่�วเป็นสินค้�คงเหลือเมื่อเริ่มทำ�ก�รพัฒน� 

ลูกหนี้ก�รค้�สุทธิ ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้ก�รค้�สุทธิ 104.51 ล้�นบ�ท 120.25 ล้�นบ�ท และ 136.25 ล้�นบ�ท  
ต�มลำ�ดับ ม�จ�กธุรกิจให้เช่� 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม สำ�หรับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นจำ�นวน 14,378.92 ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก
(1) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ในระหว่�งปีปัจจุบัน มีผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 28.5 ล้�นหุ้น ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงจ�กร้อยละ 30.24  
เป็นร้อยละ 30.07 เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2554 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้จ่�ยเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตร�หุ้นละ 0.0193 บ�ท  
และจ่�ยเป็นหุ้นส�มัญให้ผู้ถือหุ้นในอัตร� 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำ�นวน 25.4 ล้�นบ�ท และได้รับหุ้นปันผลจำ�นวน 219.4 
ล้�นหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2554

(2) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ในเดือนพฤษภ�คม 2554 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดสรร
หุ้นส�มัญให้ประช�ชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำ�นวน 1,443 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1 บ�ท ในร�ค�หุ้นละ 1.40 บ�ท บริษัทฯ มิได้เพิ่มก�รลงทุน 
ในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ดังนั้น สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่�วจึงลดลงจ�กร้อยละ 40.95 เป็นร้อยละ 35.75  
ก�รเพิ่มทุนของบริษัทร่วมดังกล่�วทำ�ให้มูลค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วมต�มวิธีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึนจำ�นวน 136.1 ล้�นบ�ท บริษัทฯ ได้รับรู้มูลค่�เงินลงทุนที่ 
เพิ่มขึ้นดังกล่�วโดยแสดงเป็นร�ยได้อื่นในงบกำ�ไรข�ดทุนรวมสำ�หรับงวดปัจจุบัน

(3) บริษัท บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�กัด (มห�ชน) ในเดือนมีน�คม 2554 บริษัทฯ ได้ข�ยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บ�งกอก เชน ฮอสปิทอล 
จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวนรวม 416.6 ล้�นหุ้น ในร�ค�หุ้นละ 8.5 บ�ท บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสุทธิจ�กก�รข�ยเงินลงทุนดังกล่�วจำ�นวน 3,501 ล้�นบ�ท  
ส่งผลให้เกิดกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 2,765.54 ล้�นบ�ท

สำ�หรับสิ้นปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 14,204.28 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย
(1) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัต ิ

จ่�ยปันผล โดยจ่�ยเป็นหุ้นส�มัญในอัตร� 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยปันผล 0.0333 บ�ทต่อหุ้น และจ่�ยปันผลเป็นเงินสด
ในอัตร�หุ้นละ 0.0037 บ�ท โดยบริษัทฯ ได้รับหุ้นปันผลจำ�นวน 136 ล้�นหุ้น และเงินปันผลจำ�นวน 15 ล้�นบ�ทในเดือนพฤษภ�คม 2555 บริษัทฯ  
ได้นำ�หุ้นปันผลที่ได้รับไปเฉลี่ยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�วโดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่มีภ�ยหลังจ�กได้รับหุ้นปันผลในระหว่�งปีปัจจุบัน

(2) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนเพิ่มม�จำ�นวน 12 ล้�นหุ้น คิดเป็นเงิน 162  
ล้�นบ�ท และมีผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 32.0 ล้�นหุ้น 
ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจ�กร้อยละ 30.07 เป็นร้อยละ 30.11



70 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

(3) กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2555 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังห�ริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 มีมติให้ลดทุนต�มสัดส่วนก�รถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน คิดเป็นเงินจำ�นวนรวม 2,001  
 ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินคืนต�มสัดส่วนร้อยละ 49.99 รวมเป็นเงิน 1,001 ล้�นบ�ท ในเดือนสิงห�คม 2555

(4) บริษัท ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ควอลิตี้เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้มีมติอนุมัติ
จ่�ยปันผล โดยจ่�ยเป็นหุน้ส�มญัในอตัร� 12 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล หรอืคดิเป็นอตัร�ก�รจ่�ยปันผล 0.08333 บ�ทต่อหุน้ และจ่�ยปันผลเป็นเงนิสดในอตัร�
หุ้นละ 0.00926 บ�ท โดยบริษัทฯ ได้รับหุ้นปันผลจำ�นวน 176 ล้�นหุ้น และเงินสดจำ�นวน 20 ล้�นบ�ท ในเดือนพฤษภ�คม 2555 บริษัทฯ ได้นำ�หุ้นปันผล
ไปเฉลี่ยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�วโดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่มีภ�ยหลังจ�กได้รับหุ้นปันผลในระหว่�งปีปัจจุบัน

(5) Starmalls, Inc. (เดิมชื่อบริษัท โพล�ร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ในเดือนมิถุน�ยน 2555 บริษัท โพล�ร์ พร๊อบเพอร์ตี้  
โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้�งก�รถือหุ้นและมีก�รเพิ่มทุนเพื่อเข้�ซื้อหุ้นร้อยละ 99 ของทุนชำ�ระแล้ว
ของ Manuela Corporation ซึ่งทำ�ธุรกิจศูนย์ก�รค้�ในประเทศฟิลิปปินส์ และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจ�กบริษัท โพล�ร์ พร๊อบเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 
จำ�กัด เป็น Starmalls, Inc. ก�รปรับโครงสร้�งก�รถือหุ้นดังกล่�วทำ�ให้จำ�นวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่เดิมจำ�นวน 1,223 ล้�นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25  
ของทุนชำ�ระแล้วทั้งหมดเปลี่ยนเป็นจำ�นวน 808 ล้�นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทุนชำ�ระแล้วของ Starmalls, Inc. บริษัทฯ ได้โอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนดังกล่�วจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน 
ซึง่กำ�หนดให้รบัรูผ้ลต่�งระหว่�งร�ค�ต�มบญัชกีบัมลูค่�ยตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนในส่วนของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จงึรบัรูผ้ลกำ�ไรจ�กก�รโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบก�รเงินรวมจำ�นวนเงิน 1,228 ล้�นบ�ท และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รจำ�นวน 1,502 
ล้�นบ�ท) โดยถือเป็นส่วนเกินทุนอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สำ�หรับสิ้นปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 15,778.18 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย
(1) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ในระหว่�งปี 2556 มีผู ้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นส�มัญของบริษัท  

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 330 ล้�นหุ้น ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ เปล่ียนแปลง
จ�กร้อยละ 35.07 เป็นร้อยละ 34.14 เมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2556 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)  
ได้มมีตอินมุตักิ�รจดัสรรหุน้ส�มญัเพิม่ทนุให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิต�มสดัส่วนจำ�นวนหุน้ที ่ผูถ้อืหุน้แต่ละร�ยถอือยู ่ในอตัร�ส่วน 30 หุน้ส�มญัเดมิมสีทิธซิือ้หุน้ส�มญั
เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในร�ค�หุ้นละ 1 บ�ท โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นส�มัญเพิ่มทุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ต�มสิทธิที่ได้รับ
เป็นจำ�นวน 140 ล้�นหุ้น รวมเป็นเงิน 140 ล้�นบ�ท โดยบริษัทฯ ได้ชำ�ระค่�หุ้นเพิ่มทุนดังกล่�วแล้วในเดือนพฤษภ�คม 2556

(2) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)  
เพิ่มจำ�นวน 10 ล้�นหุ้น คิดเป็นเงิน 152 ล้�นบ�ท และมีผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นส�มัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน)  
ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 5 ล้�นหุ้น ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจ�กร้อยละ 30.11 เป็นร้อยละ 30.23

 เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2556 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้มีมติอนุมัติจ่�ยปันผลโดยจ่�ย 
เป็นหุ้นส�มัญในอัตร� 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยปันผล 0.1667 บ�ทต่อหุ้น และจ่�ยปันผลเป็นเงินสดในอัตร�หุ้นละ 0.0186 
บ�ท โดยบริษัทฯ ได้รับหุ้นปันผลจำ�นวน 355 ล้�นหุ้น และเงินปันผลจำ�นวน 40 ล้�นบ�ทแล้วในวันที่ 30 เมษ�ยน 2556 บริษัทฯ ได้นำ�หุ้นปันผล 
ที่ได้รับไปเฉลี่ยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�วโดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่มีภ�ยหลังจ�กได้รับหุ้นปันผลในระหว่�งงวดปัจจุบัน

 เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2556 ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ได้มีมติอนุมัติจ่�ยปันผลโดยจ่�ย
เป็นหุ้นส�มัญในอัตร� 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตร�ก�รจ่�ยปันผล 0.1667 บ�ทต่อหุ้น และจ่�ยปันผลเป็นเงินสดในอัตร�หุ้นละ 0.0186 
บ�ท โดยบริษัทฯ ได้รับหุ้นปันผลจำ�นวน 414 ล้�นหุ้น และเงินปันผลจำ�นวน 46 ล้�นบ�ทแล้วในวันที่ 15 พฤศจิก�ยน 2556 บริษัทฯ ได้นำ�หุ้นปันผล 
ที่ได้รับไปเฉลี่ยต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่�วโดยใช้จำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่มีภ�ยหลังจ�กได้รับหุ้นปันผลในระหว่�งงวดปัจจุบัน

(3) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) เพิ่มจำ�นวน 10.5 ล้�นหุ้น 
คิดเป็นเงิน 30 ล้�นบ�ท ทำ�ให้สัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจ�กร้อยละ 24.86 เป็นร้อยละ 24.98

ต�ร�งมูลค่�เงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555
หน่วย : พันบ�ท

บริษัท ปี 2556 ปี 2555

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 5,137,099 4,976,725
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 4,463,111 3,470,119
บจก. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ 9,042 5,142
กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้�ส์  32,402 32,402
กองทุนรวมอสังห�ริทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 2 537,126 542,334
บมจ. ควอลิตี้เฮ้�ส์ 5,179,520 4,780,100
บมจ. คอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 419,878 397,458

 รวม 15,778,178 14,204,280
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 เงินลงทุนระยะย�ว ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีจำ�นวน 455.97 ล้�นบ�ท 3,208.56 ล้�นบ�ท และ 2,849.62 ล้�นบ�ท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 0.75, 4.93 และ 3.78 ต�มลำ�ดับ

 ปี 2554 บริษัทฯ ได้ข�ยเงินลงทุนในอินโดนีเซีย ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสุทธิจ�กก�รข�ยเงินลงทุนดังกล่�วจำ�นวน 347 ล้�นบ�ท
 ปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมอสังห�ริมทรพัย์และสิทธิก�รเช่� แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�นวน 495 ล้�นบ�ท และมีก�รย้�ยหมวด

เงินลงทุนใน Starmalls Inc. จ�กบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ยจำ�นวน 2,142.34 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กสัดส่วนก�รถือหุ้นลดลงจ�กร้อยละ 25 
เหลือร้อยละ 9.59

 ปี 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน 2,849.62 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 358.94 ล้�นบ�ท เป็นก�รปรับลดลงจ�กก�รปรับ
มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ LH จำ�นวน 56.92 ล้�นบ�ท, กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ QH จำ�นวน 71.66 ล้�นบ�ท และเงิน
ลงทุนใน Starmall Inc. จำ�นวน 121.26 ล้�นบ�ท สำ�รองก�รลดร�ค�ถ�วรของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) (BTSC) จำ�นวน 63.44 
ล้�นบ�ท และได้รับเงินลดทุนคืนจ�ก BTSC อีกจำ�นวน 45.65 ล้�นบ�ท

 ที่ดินรอก�รพัฒน� ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีจำ�นวน 4,681.31 ล้�นบ�ท 4,362.77 ล้�นบ�ท และ 4,126.21 ล้�นบ�ท คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 7.70, 6.71 และ 5.47 ต�มลำ�ดับ

 สิ้นปี 2554 ที่ดินรอก�รพัฒน�มีจำ�นวนรวม 4,681.31 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย ที่ดินรอก�รพัฒน� จำ�นวน 4,483.59 ล้�นบ�ท (หลังหักสำ�รองเผื่อ
ด้อยค่�จำ�นวน 774.02 ล้�นบ�ท) และที่ดินต�มสัญญ�จะซื้อจะข�ย จำ�นวน 197.71 ล้�นบ�ท (หลังหักค่�เผื่อก�รด้อยค่� จำ�นวน 84.72 ล้�นบ�ท)

 สิ้นปี 2555 ที่ดินรอก�รพัฒน�มีจำ�นวนรวม 4,362.78 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย ที่ดินรอก�รพัฒน� จำ�นวน 4,165.06 ล้�นบ�ท (หลังหักสำ�รอง 
เผื่อด้อยค่�จำ�นวน 792.85 ล้�นบ�ท) และที่ดินต�มสัญญ�จะซื้อจะข�ย จำ�นวน 197.71 ล้�นบ�ท (หลังหักค่�เผ่ือก�รด้อยค่� จำ�นวน 84.72 ล้�นบ�ท)

 สิ้นปี 2556 ที่ดินรอก�รพัฒน�มีจำ�นวนรวม 4,126.21 ล้�นบ�ท หลังหักสำ�รองเผื่อด้อยค่�จำ�นวน 802.86 ล้�นบ�ท

 ในระหว่�งปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินร�ค�อิสระทำ�ก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของที่ดินรอก�รพัฒน�บ�งส่วนของบริษัทฯ และ 
บริษทัย่อย โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบมลูค่�ตล�ด (Market Comparison Approach) เป็นเกณฑ์ในก�รพจิ�รณ�กำ�หนดมลูค่�ทรพัย์สนิ โดยผูป้ระเมนิร�ค�อสิระ
ได้ประเมินมูลค่�ยุติธรรมของที่ดินรอก�รพัฒน�ดังกล่�วสูงกว่�มูลค่�สุทธิต�มบัญชีของโครงก�ร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ�ที่ดินรอก�รพัฒน�บ�งส่วนไปจดจำ�นองคำ้�ประกันเงินกู้ยืมระยะย�วซึ่งมีมูลค่�สุทธิ 
ต�มบัญชี 3,496 ล้�นบ�ท (ปี 2555 : 2,116 ล้�นบ�ท)

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
ปี 2554, 2555 และ 2556 บริษัทมีอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนจำ�นวน 386.51 ล้�นบ�ท, 313.68 ล้�นบ�ท และ 3,758.71 ล้�นบ�ท ต�ม

ลำ�ดับ โดยปี 2554 และปี 2555 เป็นโครงก�ร แอลเอชวิลล่�ส�ทร ซึ่งบริษัทฯ ได้ข�ยให้แก่กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�แลนด์แอนด์
เฮ้�ส์ในปี 2555 ณ สิ้นปี 2555 เป็นอพ�ร์ทเม้นท์ที่บริษัท Land and Houses U.S.A., INC. (LH USA) ที่เป็นบริษัทย่อยได้ซื้อไว้ที่แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริก� เมื่อเดือนธันว�คม 2555 และในเดือนกันย�ยน ปี 2556 LH USA ได้เรียกชำ�ระทุนเพิ่มอีกจำ�นวน 8.7 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�  
เป็นทุนชำ�ระแล้ว 20 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ และกู้เงินระยะเวล� 4 ปี จ�กบริษัทฯ อีกจำ�นวน 95.8 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้ออพ�ร์ทเม้นท์อีกแห่งหนึ่งในเมือง 
โอ๊กแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริก� โดยได้กรรมสิทธิ์เด็ดข�ด ในร�ค� 104 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้เช่�

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ
ในปี 2554 ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำ�นวนรวม 638.42 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี 2553 จำ�นวน 150.25 ล้�นบ�ท
ในปี 2555 ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำ�นวนรวม 650.99 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี 2554 จำ�นวน 12.57 ล้�นบ�ท
ในปี 2556 ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ มีจำ�นวนรวม 616.29 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กสิ้นปี 2555 จำ�นวน 34.70 ล้�นบ�ท

สิทธิก�รเช่�
ปี 2554, 2555 และปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิก�รเช่�จำ�นวน 6,870.71 ล้�นบ�ท, 6,420.07 ล้�นบ�ท และ 6,280.25 ล้�นบ�ท  

ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ ร�ชดำ�ริ และโครงก�รแอลแอนด์เอช สุขุมวิท ที่ประกอบด้วยศูนย์ก�รค้�เทอมินัล 21 และโรงแรมแกรนด์ 
เซน็เตอร์พ้อยท์ เทอมนิลั 21 มค่ี�ตดัจำ�หน่�ยสทิธกิ�รเช่�สำ�หรบัปี 2556 จำ�นวน 256 ล้�นบ�ท (2555: 257 ล้�นบ�ท) แสดงรวมอยูใ่นต้นทนุก�รเช่�และบรกิ�ร

ในเดือนตุล�คม ปี 2556 บ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท จก. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ว�งเงินมัดจำ�นวน 106.71 ล้�นบ�ท เพื่อเช่�ที่ดินเนื้อที่ 3-2-40 ว�  
ระยะเวล� 33 ปี บริเวณสุขุมวิท ซอย 55 มูลค่�ค่�เช่�ตลอดสัญญ�เช่�เท่�กับ 620 ล้�นบ�ท เพื่อสร้�งโรงแรมและเซอร์วิสอพ�ร์ทเม้นท์ให้เช่�
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คุณภาพของสินทรัพย์
(1) สินค้าคงเหลือ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	สินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน	31,546.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2553	จ�านวน	4,404.62	ล้านบาท	จากการพัฒนา

โครงการ	และการซื้อที่ดินเพิ่ม	ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าจ�านวน	74.22	ล้านบาท	และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�านวน	31,471.83	ล้านบาท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	สินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน	32,650.26	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2554	จ�านวน	1,104.22	ล้านบาท	จากการพัฒนา

โครงการ	ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าจ�านวน	113.63	ล้านบาท	และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�านวน	32,536.63	ล้านบาท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	สินค้าคงเหลือสุทธิจ�านวน	38,663.63	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	จ�านวน	6,012.87	ล้านบาท	จากการพัฒนา

โครงการ	ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าจ�านวน	167.55	ล้านบาท	และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�านวน	38,496.08	ล้านบาท	

(2) เงินลงทุนระยะยาว ณ สิ้นปี 2556
(หน่วย	:	ล้านบาท)

 หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป รวม

ตราสารทุน	 3,152.27	 204.44	 3,356.71
หัก	:	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 (406.59)	 (100.50)	 (507.09)
หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เงินลงทุน	 -	 -	 -

รวม	 2,745.68	 103.94	 2,849.62

สภาพคล่อง
เงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน	 บริษัทฯ	 ได้ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท	 โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย	 เช่น	 จัดซื้อ

ที่ดิน	 และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ	 รวมทั้งได้น�าไปช�าระคืนหนี้สิน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายบริหารเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน	 (1,010.88)	 5,007.96	 662.35
กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมลงทุน	 137.86	 884.90	 (2,867.25)
กระแสเงินสดได้มา	(ใช้ไป)	จากกิจกรรมจัดหาเงิน	 (58.69)	 (5,629.85)	 1,944.60

ปี	2554	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	931.71	ล้านบาท	จากกิจกรรมด�าเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงิน	
ปี	2555	บรษิทัฯ	มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน	263.00	ล้านบาท	จากกิจกรรมด�าเนนิงานและกิจกรรมลงทนุ	และใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ
ปี	2556	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	296.55	ล้านบาท	จากกิจกรรมด�าเนินงานและจัดหาเงิน	และใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี	 2554	 เป็นบวกจ�านวน	 137.86	 ล้านบาท	 ที่ส�าคัญเนื่องจากการขายเงินลงทุนจ�านวน	 3,500.66	 

ล้านบาท	 โดยน�าไปลงทุนเพิ่มเติมบริษัทย่อย-บริษัทร่วมอื่น	 และในสิทธิการเช่าเพิ่มเติมจ�านวน	 1,806.69	 ล้านบาท	 และ	 2,062.65	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี	 2555	 เป็นบวกจ�านวน	 884.89	 ล้านบาท	 ที่ส�าคัญเนื่องจากการลดทุนบริษัทร่วมจ�านวน	 1,000.53	 

ล้านบาท	และเงินปันผลจากบริษัทร่วมจ�านวน	661.95	ล้านบาท	และมีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน	495	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี	 2556	 ติดลบจ�านวน	 2,867.25	 ล้านบาท	 ที่ส�าคัญเนื่องจากใช้ไปในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุนของ

บริษัท	LH	USA	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	จ�านวน	3,731.24	ล้านบาท	และได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจ�านวน	708.47	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	 2554	 ติดลบจ�านวน	 58.69	 ล้านบาท	 ที่ส�าคัญเนื่องจากการรับเงินกู้ยืมระยะสั้นและยาวรวม	 6,621.53	 

ล้านบาท	และช�าระคืนหุ้นกู้	และเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย	จ�านวน	3,052.11	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผลจ�านวน	3,487.33	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	2555	ติดลบจ�านวน	5,629.84	ล้านบาท	ที่ส�าคัญเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	5,266.33	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	 2556	 เป็นบวกจ�านวน	 1,944.60	 ล้านบาท	 ที่ส�าคัญเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	 3,976.68	 

ล้านบาท	และจากการออกหุ้นกู้สุทธิ	และเงินกู้ระยะยาวสุทธิจ�านวน	3,000	ล้านบาท	และ	2,666.97	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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อัตร�ส่วนสภ�พคล่องที่สำ�คัญ
อัตร�ส่วนสภ�พคล่องสำ�หรบั ปี 2554 และ ปี 2555 เท่�กบั 2.83 และ 3.06 เท่� ต�มลำ�ดบั อตัร�ส่วนสภ�พคล่องหมนุเรว็ในระยะเวล�ดงักล่�ว เท่�กบั 

0.11 เท่� และ 0.14 เท่� ต�มลำ�ดับ อัตร�ส่วนสภ�พคล่องและอัตร�สภ�พคล่องหมุนเร็วได้ปรับตัวดีขึ้นในปี 2554 และในปี 2555 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 
และอัตร�สภ�พคล่องหมุนเร็ว ได้ปรับตัวลดลงจ�กก�รลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพ�ะเงินสด

สำ�หรับปี 2556 อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง เท่�กับ 3.02 เท่� อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็วในระยะเวล�ดังกล่�วเท่�กับ 0.10 เท่� อัตร�ส่วน 
สภ�พคล่องและอตัร�สภ�พคล่องหมนุเรว็ได้ปรบัลดลงจ�ก ปี 2555 จ�กก�รเพิม่ข้ึนของสินทรพัย์หมนุเวยีน โดยเฉพ�ะสินค้�คงเหลือเพิม่ข้ึน 5,959.45 ล้�นบ�ท

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ ในปี 2554 เท่�กับ 7.06 เท่� และปรับเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.35 เท่� ในปี 2555 โดยระยะเวล�ในก�รชำ�ระหนี้เท่�กับ  
51 วัน และ 49 วัน ต�มลำ�ดับ

สำ�หรับปี 2556 อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้เท่�กับ 5.95 เท่� โดยมีระยะเวล�ชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60 วัน

ร�ยจ่�ยลงทุน
ในระยะที่ผ่�นม� บริษัทลงทุนเพิ่มในที่ดินที่มีศักยภ�พในระดับร�ค�ที่เหม�ะสมเพื่อนำ�ม�พัฒน�โครงก�รที่อยู่อ�ศัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท
ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�รลงทุนเพิ่มที่สำ�คัญคือ LH USA บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% เข้�ลงทุนซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ใน อพ�ร์ทเม้นท์ให้เช่�ใน 

เมืองโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริก� ซึ่งมีเนื้อที่ 1.52 เอเคอร์ มีห้องพักจำ�นวน 264 ห้อง ปัจจุบันมีอัตร�ก�รเข้�พักประม�ณ 96% ในร�ค� 104 
ล้�นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประม�ณ 3,328 ล้�นบ�ท เพื่อผลตอบแทนในระยะย�วของบริษัทฯ 

แหล่งที่ม�ของเงินทุน
อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่�กับ 1.00 เท่� 0.98 เท่� และ 1.16 เท่� ต�มลำ�ดับ โดยอัตร�ส่วนได้ 

ขยับสูงขึ้นเนื่องจ�ก บริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และได้ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ในปี 2556 ทำ�ให้
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนได้ปรับเพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 30,472.24 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 1,808.91 ล้�นบ�ท ม�จ�กกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 5,608.56 
ล้�นบ�ท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจำ�นวน 3,487.33 ล้�นบ�ท

ณ สิ้นปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 32,602.54 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึน 2,130.30 ล้�นบ�ท ม�จ�กกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 
5,681.83 ล้�นบ�ท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจำ�นวน 5,266.33 ล้�นบ�ท และมีส่วนเกินทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงประเภท 
เงินลงทุนใน Starmalls Inc. จ�กบริษัทร่วมเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย จำ�นวน 1,227.78 ล้�นบ�ท

ณ สิ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 34,843.03 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2,240.49 ล้�นบ�ท ม�จ�กกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 6,478.40 
ล้�นบ�ท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลจำ�นวน 3,976.68 ล้�นบ�ท

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 และปี 2555 จำ�นวนรวม 30,360.35 ล้�นบ�ท และ 32,437.94 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ณ สิ้นปี 2556  

มีหนี้สินรวม 40,526.08 ล้�นบ�ท หนี้สินที่สำ�คัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะย�วจำ�นวน 11,504.21 ล้�นบ�ท หุ้นกู้ จำ�นวน 14,600.00 ล้�นบ�ท  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปีจำ�นวน 1,870.43 ล้�นบ�ท ส่วนของหุ้นกู้ระยะย�วที่ถึงกำ�หนดใน 1 ปี 3,400 ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ 
ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นจำ�นวน 2,805.85 ล้�นบ�ท ที่ผ่�นม�บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำ�ระคืนหนี้ได้ต�มกำ�หนด

ต�ร�งร�ยละเอียดหนี้สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

 บริษัท ประเภทหนี้สิน สกุล จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน ระยะเวลาครบกำาหนด
   เงิน ( ล้านบาท)

 LH เงินเบิกเกินบัญชี บ�ท 21.67 MOR ไม่มี เมื่อทวงถ�ม

  ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน บ�ท 400 MOR-1.5 ไม่มี เมื่อทวงถ�ม

  ตั๋วแลกเงิน บ�ท 2,354.52 2.75 - 2.99% ไม่มี เมื่อทวงถ�ม

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 2,000 ปีที่ 1-2= 4.11% ไม่มี ภ�ยใน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
     ปีถัดไป MLR-1.75%
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 บริษัท ประเภทหนี้สิน สกุล จำานวนเงิน อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน ระยะเวลาครบกำาหนด
   เงิน ( ล้านบาท)

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 1,000 ปีที่ 1-3= 5.0% ไม่มี ชำ�ระคืนภ�ยใน 5 ปี
     ปีที่ 4-5= 4.05%  ชำ�ระอย่�งน้อย 1,000 ล้�น ตั้งแต่สิ้นปีที่ 3

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 815 ปีที่ 1-3 = 3.95% ที่ดินและ ภ�ยใน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก 
     ปีถัดไป MLR-1.75% สิ่งปลูกสร้�ง
      ของโครงก�ร

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 361 ปีที่ 1-5 ถัดไป ที่ดิน ภ�ยใน 5 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
     MLR-2.25%

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 1,000 3.63%  ภ�ยใน 2 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 1,000 3.62%  ภ�ยใน 18 เดือน นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 3,330 ปีที่ 1-4 ถัดไป ที่ดิน ภ�ยใน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก 
     MLR-2.25%

  หุ้นกู้ในประเทศ 1/2552 บ�ท 2,000 คงที่ 4.50% ไม่มี 5.5 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 19 มิถุน�ยน 2558 

  หุ้นกู้ในประเทศ 1/2554 บ�ท 2,500 คงที่ 3.54% ไม่มี 3.0 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 20 มกร�คม 2557 

  หุ้นกู้ในประเทศ 1/2555-1 บ�ท 900 คงที่ 3.85% ไม่มี 2.5 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 30 กันย�ยน 2557 

  หุ้นกู้ในประเทศ 1/2555-2 บ�ท 3,100 คงที่ 3.99% ไม่มี 3.0 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 30 มีน�คม 2558 

  หุ้นกู้ในประเทศ 2/2555 บ�ท 2,500 คงที่ 4.10% ไม่มี 3.0 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 30 กันย�ยน 2558 

  หุ้นกู้ในประเทศ 1/2556 บ�ท 3,500 คงที่ 3.59% ไม่มี 3.0 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 31 มีน�คม 2559 

  หุ้นกู้ในประเทศ 2/2556 บ�ท 3,500 คงที่ 4.03% ไม่มี 3.0 ปี ครบกำ�หนด วันที่ 30 กันย�ยน 2559 

 LHM & เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 226.0 MLR-1.5 ที่ดินและ ชำ�ระคืนร้อยละ 60 ของร�ค�ข�ยบ้�นพร้อม
 บริษัท     สิ่งปลูกสร้�ง ที่ดิน และกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นภ�ยใน 5 ปี
 ย่อย     ของโครงก�ร นับจ�กวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 385.0 MLR-2.0 ที่ดินและ ชำ�ระคืนร้อยละ 60 ของร�ค�ข�ยบ้�นพร้อม
      สิ่งปลูกสร้�ง ที่ดิน และกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นภ�ยใน 5 ปี
      ของโครงก�ร นับจ�กวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 211.0 ปีที่ 1 MLR-1.5 ที่ดินในโครงก�ร ชำ�ระคืนร้อยละ70 ของร�ค�ข�ยที่ดิน
     ปีที่ 2-4 MLR-1 หุ้นของบริษัทและ 
     ปีที่ 5 MLR-1.25 บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 LHP เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 668.0 ปีที่ 1-3 MLR-1.5 สิทธิก�รเช่�ที่ดิน ชำ�ระภ�ยในเดือนธันว�คม 2560
     ปีถัดไป MLR-1.0 พร้อมอ�ค�รใน
     หรือดอกเบี้ย โครงก�รที่เสนอกู้
     ฝ�กประจำ�+2.5
     แล้วแต่อัตร�ที่สูงกว่�
  เงินกู้ยืมระยะย�ว บ�ท 2,377.0 ปีที่ 1-4 MLR-1.5 ที่ดินของโครงก�ร ภ�ยใน 12 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
     ปีที่ 5-8 MLR-1.0 หุ้นของบริษัทและ ชำ�ระคืนครั้งแรกในเดือนมกร�คม 2556
     ปีถัดไป MLR-0.75 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

    รวมหนี้สิน บ�ท 34,149.16

LH = บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ LHM = บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ LHP = บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ 
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ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน
ในก�รออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจะครบกำ�หนดไถ่ถอนในเดือน มิถุน�ยน 2558 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจะครบกำ�หนดไถ่ถอนในเดือนมกร�คม 

2557 บริษัทฯ จะต้องดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 1.25 ต่อ 1 ส่วนหุ้นกู้ที่เหลือ บริษัทฯ ต้องดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ไม่ให้เกิน 1.50 ต่อ 1 
ซึ่งคำ�นวณต�มสูตรดังนี้

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

รายการ  งบการเงินรวม ณ 31/12/56

หนี้สิน (รวมภ�ระคำ้�ประกันที่คำ้�ให้บุคคลอื่น) 38,702.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,843.03

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.11

หนี้สินต�มงบก�รเงินรวม 40,526.08
บวก คำ้�ประกันให้กับลูกค้�ที่กู้เงินจ�กธน�ค�ร 7.00
หัก เจ้�หนี้ก�รค้� 1,830.32

รวมหนี้สิน 38,702.76

เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,799.04
เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 31.28

รวมเจ้าหนี้การค้า 1,830.32

ซึ่งต�มงบก�รเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ ยังคงดำ�รงหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกินข้อกำ�หนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่�ว

หุ้นกู้ อัตราที่ต้องดำารงไว้ อัตราที่คำานวณได้

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ที่ครบกำ�หนดไถ่ถอนปี 2558 
และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ที่ครบกำ�หนดไถ่ถอนในปี 2557 1.25 1.11

หุ้นกู้ส่วนที่เหลือ 1.50 1.11

(ค) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. จ�กภ�วะก�รเมืองที่ยังมีคว�มไม่แน่นอนในปัจจุบัน อ�จมีผลกระทบต่อร�ยได้จ�กก�รข�ยบ้�นและที่ดินของบริษัทฯ ในอน�คตได้ เนื่องจ�ก 

คว�มไมม่ั่นใจของผูบ้ริโภค รวมทั้งธรุกจิให้เช่�ของบริษัทฯ กอ็�จได้รบัผลกระทบจ�กคว�มไม่มัน่ใจของนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ตทิี่จะเดินท�งเข้�ม�ทอ่งเที่ยว
ในประเทศไทย

2. ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจ�กบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เป็นเงิน 15,778.18 ล้�นบ�ท  
คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของสินทรัพย์รวม และมีส่วนแบ่งกำ�ไรคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ ห�กบริษัทร่วมมีปัญห�ในก�รดำ�เนินง�น 
ก็จะส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ได้ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้เข้�ลงทุนในบริษัทร่วมที่มีก�รทำ�ธุรกิจที่แตกต่�งกันออกไป ซึ่งเป็นก�รกระจ�ย 
คว�มเสี่ยงในก�รลงทุนของบริษัทฯ 

คดีคว�มที่นิติบุคคลหมู่บ้�น 2 แห่ง ได้ฟ้องร้องบริษัทฯ เกี่ยวกับท�งออกสู่ส�ธ�รณะ ซึ่งมีทุนทรัพย์รวม 1,212 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำ�รองไว้แล้ว
จำ�นวน 169 ล้�นบ�ท ห�กศ�ลตัดสินให้บริษัทฯ แพ้คดี และต้องชำ�ระเต็มจำ�นวนทุนทรัพย์ ก็จะส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในอน�คตได้
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ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว

ผลการดำาเนินงาน

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
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 2556 2555 2554

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 75,369 65,040 60,833

สินค้�คงเหลือ 38,496 32,537 31,472

เงินลงทุน 18,628 17,413 14,835

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เงินกู้ที่มีภ�ระดอกเบี้ย) 8,507 7,319 8,762

เงินกู้ยืมระยะย�ว (เงินกู้ที่มีภ�ระดอกเบี้ย) 26,104 20,163 17,941

หนี้สินรวม 40,526 32,438 30,360

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 10,026 10,026 10,026

ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,843 32,603 30,472

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

ร�ยได้จ�กก�รข�ย 22,939 22,305 18,580

ร�ยได้รวม 25,742 24,432 22,139

กำ�ไรขั้นต้น 9,085 8,310 6,248

กำ�ไรสุทธิ 6,478 5,682 5,527

เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น (บาท)

มูลค่�ต�มบัญชี 3.35 3.14 2.93

กำ�ไรสุทธิ 0.65 0.57 0.55

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 3.02 3.06 2.83

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเวียนเร็ว 0.10 0.14 0.11

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 36.23 34.48 32.49

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (%) 21.87 19.54 16.48

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) 25.17 23.26 25.33

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.93 18.52 19.53

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กทรัพย์สิน (%) 9.23 8.99 9.67

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.16 0.99 0.98

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย 2.08 5.45 1.25

จำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 10,026   10,026   10,026
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 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�) 3.02 3.06 2.83

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�) 0.10 0.14 0.11

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องกระแสเงินสด (เท่�) 0.15 0.48 0.09

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�) 178.87 198.48 302.53

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.01 1.81 1.19

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (เท่�) 0.41 0.46 0.43

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย (วัน) 867.61 782.74 841.69

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ (เท่�) 5.95 7.35 7.06

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้  (วัน) 60.48 49.01 50.99

Cash Cycle (วัน) 809.14 735.55 791.90

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 36.23 34.48 32.49

อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น (%) 21.87 19.54 16.48

อัตร�กำ�ไรอื่น (%) 10.78 10.70 18.37

อัตร�ส่วนเงินสดต่อก�รทำ�กำ�ไร (%) 35.51 118.39 31.76

อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) 25.17 23.26 25.33

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.93 18.52 19.53

กำ�ไรต่อหุ้นพื้นฐ�น  (บ�ทต่อหุ้น) 0.65 0.57 0.56

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%) 9.23 8.99 9.67

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%) 77.47 80.84 86.80

อัตร�หมุนของสินทรัพย์ (เท่�) 0.37 0.39 0.38

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 1.16 0.99 0.98

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�) 2.08 5.45 1.25

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระภ�ระผูกพัน (เท่�) 1.07 0.87 0.41

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (%) 81.57 79.39 71.50

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556, 2555 และ 2554
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันว�คม 2556 จัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยใน 
ที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นอิสระทั้งสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของ
ร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รสอบท�นระบบควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนพิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รเกี่ยวโยงระหว่�งกันอย่�งครบถ้วน  
เพยีงพอ เหม�ะสม โดยคว�มเหน็ของคณะกรรมก�รตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งนีป้ร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อพิจ�รณ�นโยบ�ย แนวท�ง และกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยประส�นง�น 
เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในกับคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดง 
คว�มเห็นว่�งบก�รเงินดังกล่�ว แสดงฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (น�ยอนันต์ อัศวโภคิน)
 ประธ�นกรรมก�ร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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82 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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88 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บร
ิษัท
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89รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



90 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



91รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



92 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



93รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



94 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



95รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



96 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



97รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



98 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



99รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



100 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



101รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



102 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



103รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



104 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



105รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



106 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



107รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



108 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



109รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



110 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



111รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



112 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



113รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



114 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



115รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



116 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



117รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



118 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



119รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



120 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



121รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



122 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



123รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



124 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



125รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



126 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



127รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



128 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



129รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



130 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



131รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



132 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



133รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



134 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



135รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



136 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



137รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



138 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



139รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



140 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



141รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



142 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



143รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



144 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



145รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



146 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



147รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



148 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



149รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



150 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



151รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



152 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



153รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



154 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



155รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



156 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



157รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



158 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)



159รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0790

นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2554 จำานวน 2,500,000 หน่วย

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2230 1478
โทรสาร 0 2231 4890

นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2552 จำานวน 2,000,000 หน่วย
นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 จำานวน 900,000 หน่วย
นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 จำานวน 3,100,000 หน่วย
นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 จำานวน 2,500,000 หน่วย
นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 จำานวน 3,500,000 หน่วย
นายทะเบียนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 จำานวน 3,500,000 หน่วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2256 2323-7
โทรสาร 0 2256 2405

บริษัทประเมินราคา

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จำากัด
219/52 ชั้น 16 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2260 4499
โทรสาร 0 2260 0090-91

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำากัด
121/101 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 37 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ 0 2642 2712-14 
โทรสาร 0 2642 2711



160 รายงานประจำาปี 2556   บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

สรุปตำาแหน่งของรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2  
ในรายงานประจำาปี 2556 บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 3. ปัจจัยความเสี่ยง

 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

 5. ผู้ถือหุ้น

 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 7. โครงสร้างการจัดการ

 8. การกำากับดูแลกิจการ

 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 11. รายการระหว่างกัน

 12. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 13. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

16-18

6-9

13-15

1-5, 10-12, 19-23, 50-57, 159

24

24

25-29

30-44

45-49

58

59-65

76-78

66-75, 79-158

หน้า

 รายการที่ปรากฎในหนังสือรายงานประจำาปีเล่มนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวธิกีารรายงานการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรพัย ์โดยใชบั้งคับต้ังแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดงันี้

 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน  

www.sec.or.th หรือ www.lh.co.th



อาคารคิวเฮาสลุมพินี
ช้ัน 37-38 เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
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