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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

รากฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

1
ส่งมอบความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย ด้วยการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณค่า เพื่อรากฐานที่แข็งแรงและมั่นคง
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ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทท่ีจะสร้างสรรค์และรักษา
คุณค่าของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำาให้
แบรนด ์“ลุมพิน”ี ไดร้บัความไว้วางใจจากลกูคา้ สรา้ง
อัตราการเตบิโตดา้นจำ นวนลกูคา้ ณ สิน้ป ี2556 ถงึ
ร้อยละ 98 บริษัทยังได้รับรางวัล “บริษัทที่มีอัตรา
การเติบโตของมลูคา่แบรนดอ์งคก์รสงูสดุ” ในหมวด
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากภาควิชาการตลาด 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 
“แบรนดแ์หง่คณุภาพท่ีคุม้คา่กับการซือ้” จาก ฯพณฯ 
นายกรฐัมนตร ีรางวลัเหลา่นีส้รา้งความแขง็แกรง่ให้
กับแบรนด ์รวมท้ังการยอมรบัในดา้นการเปน็อาคาร
ชุดพักอาศัยคุณภาพในราคาที่จับต้องได้อีกด้วย

สารจากประธานกรรมการ
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

ในปี	2556	ที่ผ่านมา	เป็นปีสิ้นสุดแห่งรอบวิสัยทัศน์ปี	2554	-	2556	

ทีบ่รษิทัมเีปา้หมายในการเปน็ผูน้ำาการพฒันาทีพ่กัอาศยัในเมอืง	ด้วย

การสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ	 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งบริษัทได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในหลายด้าน	กล่าวคือ	ด้านการ

เปิดตัวและจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑล	บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	1	คือร้อยละ	13	

และไดส้ง่มอบหอ้งชดุกวา่	10,000	ยนูติ	ดา้นผลการดำาเนนิงาน	บรษิทั

มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 โดยรายได้และกำาไรสุทธิมี

อัตราการเติบโตที่ร้อยละ	41	 และร้อยละ	49	 ตามลำาดับ	 บริษัทยัง

ได้รับรางวัลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในด้านการดำาเนินงานท่ีโปร่งใส	

ไดแ้ก	่รางวัล	5	ดาวจากการกำากบัดแูลกิจการทีด่	ีเปน็ปท่ีี	4	ตดิตอ่กนั	

จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(กลต.)		และสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	รวมถึงการได้รับการประเมินคุณภาพใน

ระดับดีเลิศ	(100%)	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2555	จาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	

และด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะสร้างสรรค์และรักษาคุณค่าของ

สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้แบรนด์	 “ลุมพินี”	 ได้รับความ

ไว้วางใจจากลูกค้า	สร้างอัตราการเติบโตด้านจำานวนลูกค้า	ณ	สิ้นปี	

2556	ถงึรอ้ยละ	98	บรษิทัยงัไดร้บัรางวลั	“บรษิทัทีม่อีตัราการเตบิโต

ของมลูคา่แบรนดอ์งคก์รสงูสดุ”	ในหมวดอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง	

จากภาควิชาการตลาด	คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช	ีจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	และรางวลัอสงัหารมิทรพัยด์เีดน่	“แบรนดแ์หง่คณุภาพ

ที่คุ้มค่ากับการซื้อ”	จาก	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	รางวัลเหล่านี้สร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์	 รวมท้ังการยอมรับในด้านการเป็น

อาคารชุดพักอาศัยคุณภาพในราคาที่จับต้องได้อีกด้วย

(ปกรณ์		ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท

ในขณะทีบ่รษัิทใหค้วามสำาคญักบัการเตบิโตอย่างย่ังยนื	ทัง้ดา้นธรุกจิ	

การพัฒนาสินค้าและบริการ	บริษัทยังคงมีนโยบายที่ชัดเจนด้านการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ในการสร้างจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน	 โดยในรอบวิสัยทัศน์นี้บริษัทได้จัดต้ัง

บริษัท	 ลุมพินี	 พร็อพเพอร์ตี้	 เซอร์วิส	 แอนด์	 แคร์	 จำากัด	 เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีด้อยโอกาส	 รวมถึงการสนับสนุนการ

จัดตั้งชมรมจิตอาสาลุมพินีขึ้นในโครงการ	 เพื่อร่วมกันทำากิจกรรมที่

เปน็ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	ควบคูไ่ปกบัการพฒันาและฝกึ

อบรมพนักงาน	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	ความรู้	ความสามารถ	

และคุณธรรม	ภายใต้วัฒนธรรม	“ห่วงใยและแบ่งปัน”	

	

ความสำาเร็จทั้งหมดดังกล่าวในรอบวิสัยทัศน์ที่ผ่านมา	 เป็นผลจาก

ความตระหนักในหน้าท่ี	 ความมุ่งมั่น	 และความร่วมมือร่วมใจของ

ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 อันเป็นคุณลักษณะพิเศษท่ีหล่อหลอมให้บริษัท	

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

ยอมรบัทัง้ในดา้นการดำาเนนิงานภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล	การเตบิโต

อย่างมั่นคง	 และเป็นชุมชนน่าอยู่ที่สร้างความสุขที่แท้จริงของการ

อยู่อาศัยให้กับทุกครอบครัว	 ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสร้าง

ความสำาเร็จให้กับบริษัทในวันนี	้ ตั้งแต่ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ปิยมิตร	

สื่อมวลชน	 และหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	

ตลอดจนการสนับสนุนและบอกต่อจากท่านผู้ถือหุ้นและลูกค้า

ดว้ยดีเสมอมา		อันเป็นกำาลังใจและแรงผลักดันที่สำาคัญยิ่งใหบ้รษัิท

มุ่งพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน	 เพ่ือบรรลุจุดหมายการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน
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ผู้นำาด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย	

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง
คงไวซ้ึง่สถานะผูน้ำาในการพัฒนาอาคารชดุพกัอาศยั	

ในกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถึงกลาง-ล่าง	 ภายใต้

แนวทาง	 “ชุมชนน่าอยู่”	 ด้วยการดำาเนินการตาม

วิถี	 “องค์กรคุณค่า”	 เพ่ือการพัฒนา	 และเติบโต

อย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัททุกรอบ	3	ปี	เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน	โดย

คำานงึถึงความสมดลุของผลตอบแทนทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	อกีทัง้ยงัคำานงึถึงความรับผดิชอบตอ่สงัคม

และสิง่แวดลอ้มดว้ยการดำาเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	รวมถงึการกำาหนดพนัธกจิในแตล่ะปเีพือ่ให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลง	ซ่ึงขับเคล่ือนด้วยสมรรถนะหลักของพนักงานในองค์กร	(Core	Competency)	ท่ีหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในการเผชิญ

วิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปี	2540	โดยในปัจจุบัน	บริษัทได้พัฒนาสมรรถนะหลักดังกล่าวให้กลายมาเป็นค่านิยมองค์กร	(Corporate	Values)	

ที่แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับ

ชุมชนน่าอยู่	 คือ	 ชุมชนลุมพินีท่ีอยู่อาศัยอยู่ร่วมกัน	 อย่าง

มีความสุข	โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	มีคุณภาพชีวิต	

สงัคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดีรวมท้ังจิดสำานึกของการอยู่ร่วมกนั	

ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

องคก์รที่ไดม้กีารพฒันาคณุคา่แบบบรูณาการในการดำาเนนิ

งานทุกภาคส่วน	 เพื่อส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดำารงไว้ซึง่ความเปน็ผูน้ำาตลาด	และเพิม่พนูประสทิธิภาพ

ด้วยการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยแบบบูรณาการ	 เพื่อ

การสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพ

มุง่ม่ันดำาเนนิการในการรักษาภาวะผูน้ำา	ด้านการพฒันา

อาคารชุดพักอาศัย	 ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าแบบ

บูรณาการ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	 และ

พึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในชุมชน	 โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผล

ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน	

ภายใต้หลักการธรรมาภิบาล

เป็นผู้นำาในการพัฒนา	 ที่พักอาศัยในเมืองด้วยการ

สรา้งสรรค	์และสง่มอบคณุค่าแบบบูรณาการ	แกผู่ม้สีว่น

ได้เสยีในการดำาเนนิงาน	เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาและการ

เติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
ปี 2545 - 2547 วิสัยทัศน์

ปี 2557 - 2559

ชุมชนน่าอยู่
Vibrant Community

องค์กรคุณค่า
Value Organization

วิสัยทัศน์
ปี 2548 - 2550

วิสัยทัศน์
ปี 2551 - 2553

วิสัยทัศน์
ปี 2554 - 2556

เป้าหมาย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ
ปี 2557 - 2559

ผู้ถือหุ้น
สร้างการเติบโตอย่างเหมาะสม	เพ่ือผล

ตอบแทนอย่างย่ังยืน	ภายใต้การบริหาร

ความเส่ียงและหลักการธรรมาธิบาล

การดำ เนินงานภายใน
การปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล

และสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน

ผ่ านแผนธุ รกิ จและตั วชี้ วั ด เชิ ง

ประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นภายใต้	

LPN	Way

พนักงาน
เสรมิสรา้งคณุภาพชีวติ	ความรู	้ความ

สามารถ	และคุณธรรม	เพื่อความสุข	

ความผูกพัน	 ความก้าวหน้ามั่นคง	

ผ่าน	 	LPN	Way	 และสถาบัน	LPN	

ภายใต้วัฒนธรรม	ห่วงใยและแบ่งปัน	

ของ	“องค์กรแห่งคุณค่า”

ปิยมิตรทางธุรกิจ
สร้างความเป็นหน่ึงเดียว	 ภายใต้

วัฒนธรรมห่วงใยและแบ่งปัน	และ

เติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและมีส่วนร่วม	ในจิตสำานึก

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	

ท้ังภายในกระบวนการ	นอกกระบวนการ	

และอิงกระบวนการเพื่อการ	 พัฒนา

อย่างยั่งยืน

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย
สร้างสรรค์	และส่งมอบ	“ชุมชนน่าอยู่”

ด้วยคุณค่าของ	LPN	GREEN	ท่ีจะนำา

ไปสู่ความสุขท่ีแท้จริงของการอยู่อาศัย
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LPN WAY

วิถึ แอล.พี.เอ็น. ประกอบด้วยคุณค่า 2 เสาหลัก คือ 

“การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ “การยอมรับนับถือผู้มีส่วน
ไดเ้สยี” โดยมอีงคป์ระกอบคา่นยิม 7 ประการ คอื “CLASSIC” 
ซึง่เปน็แนวทางบรูณาการในการดำ เนนิธุรกิจท่ีทุกองคาพยพ
ของบริษัทยึดถือและนำ ไปปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาไปเป็นค่านิยม
องค์กร (LPN VALUES) และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดเป็น
วิถี แอล.พี.เอ็น (LPN WAY) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ดำ เนินงานในทกุภาคส่วนบรรลเุปา้หมาย ทัง้เชงิคุณภาพและ
เชงิปรมิาณ และขับเคลือ่นองคก์รไปสู ่“การพัฒนาและเตบิโต
อย่างยั่งยืน” 

COST WITH QUALITY
บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

LPN WAY
=	Continuous	Development
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

=	Respect	for	Stakeholders
การยอมรับนับถือผู้มีส่วนได้เสีย

LPN VALUES
=	Corporate	Value
ค่านิยมองค์กร	LPN

CLASSIC
=	Core	Competency
สมรรถนะหลักองค์กร

LATERAL THINKING
คิดนอกกรอบ

SERVICE MINDED
ใจรักบริการ

ALLIANCE
ปิยมิตร

INTEGRITY
จริยธรรม

SPEED
รวดเร็ว

COLLABORATION
ความร่วมมือร่วมใจ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
CONTINUOUS

DEVELOPMENT

การยอมรับนับถือ
ผู้มีส่วนได้เสีย

RESPECT FOR 
STAKEHOLDERS
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การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน	 โดยการร่วมมือร่วมใจทำางาน	

ร่วมกันรับผิดชอบและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในงานหรือกิจกรรม

ของบริษัท	 ด้วยจิตอาสาและจิตสำานึกการแบ่งปันและเอื้ออาทร	

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

C- Collaboration
ความร่วมมือร่วมใจ

การปฏิบัติตนต่อองค์กรและทำาธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยความ

ซื่อสัตย์	รับผิดชอบ	โปร่งใส	ไม่เอาเปรียบและมีศีลธรรม

I – Integrity
จริยธรรม

การคิดใหม่ท่ียืดหยุ่นและแตกต่างจากเดิม	โดยไม่กังวลถึงอุปสรรค	

เพ่ือปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง	พฒันา	และสรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนือ่ง	

เพ่ือนำาไปปฏบัิติและวัดผลได้จริง	โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่คณุคา่

ให้กับผลิตภัณฑ์	การบริการและความก้าวหน้าขององค์กร

L - Lateral Thinking
คิดนอกกรอบ

การปฏิบัติต่อมิตรแท้ทางธุรกิจที่ทำางานร่วมกันมายาวนาน	

ดว้ยความไวว้างใจและเป็นธรรม	ร่วมมอืเกือ้หนุนกนัและกนั	และ

พัฒนาการทำางานอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นองค์กรเดียวกัน	

เพื่อบรรลุความสำาเร็จร่วมกัน

A – Alliance
ปิยมิตร

การดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดเวลา	ด้วยการ

คดิในมมุมองของเขาและแสดงออกอยา่งกระตอืรือรน้	ใหบ้รกิาร

อย่างครบวงจรดว้ยความเตม็ใจและเกนิความคาดหมายเพือ่เพิม่

คุณค่าการบริการและความประทับใจ

S – Service Minded
ใจรักบริการ

การตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้ทรัพยากรด้วยความ

ระมัดระวังและรอบคอบและบริหารโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ	

โดยมุ่งเน้นลดต้นทุนทั้งต้นทุนตรงและต้นทุนแปร	รวมทั้งค่า

ใช้จา่ยสว่นเกินในทุกส่วนงานอยา่งต่อเน่ือง	โดยคำานงึถงึคณุภาพ

ของโครงการเป็นเป้าหมายสำาคัญด้วย

C – Cost with Quality
บริหารต้นทุนพร้อมคุณภาพ

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำางานและการแก้ไขปัญหา	

ดว้ยการคิดเรว็	ทำาเร็ว	ใส่ใจในรายละเอยีด	เพือ่ใหง้านมคีณุภาพ

และเสรจ็กอ่นกำาหนดหรอืเรว็กวา่เดิมจนล้ำาหนา้ผูอ้ืน่ตลอดเวลา

S – Speed
รวดเร็ว
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สรุปภาพรวมดำ เนินงานปี 2556

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

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้วิสัยทัศน์	 “เป็นผู้นำาในการ

พฒันาทีพั่กอาศยัในเมอืง	ดว้ยการสรา้งสรรคแ์ละสง่มอบคณุค่า

แบบบูรณาการ	แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินงาน	เพ่ือนำาไปสูก่าร

พัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งในปี	2556	 เป็นปีสุดท้าย

ของวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในหลายด้าน

จากการใช้	Balanced	Scorecard	 เป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ	 เพ่ือสร้างความสมดุลในการดำาเนินงานและการเติบโต

อย่างยั่งยืน	ในมิติด้านการเงิน	รายได้หลักของบริษัทเติบโตขึ้น

จากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	7.6	หรือคิดเป็นรายได้ประมาณ	

14,350	 ล้านบาท	 โดยมีกำาไรสุทธิต่อหุ้น	1.58	 บาท	 หรือ

เติบโตขึ้นจากปี	2555	ประมาณร้อยละ	5.3	ซึ่งรายได้ดังกล่าว

มาจากโครงการที่บริษัทพัฒนาและก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	2556	

จำานวน	7	โครงการมูลค่ารวมประมาณ	14,400	ล้านบาท	โดย

บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากำาไรขั้นต้นมากกว่าร้อยละ	30	

ด้วยการให้ความสำาคัญในการบริหารต้นทุนอย่างเข้มข้น	(Cost	

Leadership)	แม้ว่าบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้น

คา่แรงขัน้ตำา่ของรฐับาลในปีก่อนหน้าและการขยายฐานของการ

พัฒนาโครงการที่รองรับกำาลังซ้ือของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีมี

รายได้ระดับกลาง-ล่าง	ซึ่งมีอัตรากำาไรขั้นต้นตำ่ากว่าร้อยละ	30	

จากการที่บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องธรรมภิบาลควบคู่ไปกับ

การสร้างผลตอบแทนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	บริษัทจึงได้รับ

การประเมนิใหเ้ปน็บรษิทัทีม่กีารกำากบัดแูลกจิการในระดบัดีเลศิ	

(ระดับ	5	ตราสัญลักษณ์)	ติดต่อกันเป็นปีที่	4	และบริษัทยังได้

รับการประเมินคุณภาพในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	ใน

ระดับดีเลิศ	(ได้รับคะแนนประเมินเต็ม	100	คะแนน)	ในมิติด้าน

ลูกคา้	บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการบริหารประสบการณล์กูค้าและ

การบริการหลังการขาย	ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทอันเกิดจาก

การแนะนำาและบอกต่อสูงถึงเกือบร้อยละ	50	ซึ่งส่งผลให้บริษัท

ไดร้บัรางวลั	“บรษิทัทีม่อีตัราการเตบิโตของมลูคา่แบรนดอ์งค์กร

สูงสุด”	ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	จากภาควชิาการตลาด	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี	2556	บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น	10	โครงการ	โดยมี

มูลค่ารวมประมาณ	19,200	ล้านบาท	โดยบริษัทมีส่วนแบ่ง

การตลาดประมาณร้อยละ	13	 จากโครงการอาคารชุดพักอาศัย

เปิดตัวใหม่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ท้ังหมดประมาณ	85,000	

หน่วย	ในไตรมาส	2	บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ของการเปดิตวัโครงการ	

จากโครงการลุมพินี	เพลส	ศรีนครินทร์-หัวหมาก	สเตชั่น	และ

โครงการลุมพินี	 พาร์ค	 พระราม	9-รัชดา	 โดยมีผู้สนใจเข้าชม

โครงการทั้งสองก่อนเปิดขายอย่างเป็นทางการมากกว่า	10,000	

ราย	ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายทั้ง	2	โครงการ	ในวัน

เปิดตัว	ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า	5,800	ล้านบาท	และในไตรมาส	4	

บรษิทัไดเ้ปดิตวัอกี	2	โครงการอนัเปน็โครงการยทุธศาสตร์	ได้แก	่

โครงลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-คลอง	1	ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่

ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยมากกว่า	10,000	ยูนิต	ในราคาเร่ิมต้น	

6	 แสนเศษ	 เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลาง-ล่าง

ทางด้านกรุงเทพฯ	ตอนบน	และโครงการเดอะ	ลุมพินี	24	

(The	Lumpini	24)	ซึง่เปน็โครงการทีต้ั่งอยูบ่นทำาเลทีด่ทีีส่ดุทำาเล

หนึ่งของกรุงเทพฯ	โดยมีราคาขายเฉลี่ยมากกว่าตารางเมตรละ	

150,000	บาท	ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมาย

ในระดบับนเชน่เดียวกนั	โดยตลอดป	ี2556	บรษัิทมยีอดขายจาก

โครงการภายใต้การพัฒนากว่า	24,000	ล้านบาทหรือเติบโตกว่า

ร้อยละ	30	จากปี	2555	และ	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมียอดขายรอ

โอน	(Backlog)	รวมประมาณ	21,000	ล้านบาท	เป็นยอดขาย

รอโอนในปี	2557	ประมาณ	7,600	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือเป็น

ยอดขายรอโอนในปี	2558	ในส่วนของอาคารชุดสร้างแล้วเสร็จ

และจดทะเบียน	บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ	12	

จากจำานวนอาคารชดุพกัอาศยักอ่สรา้งแลว้เสรจ็และจดทะเบยีน

ในกรุงเทพและปริมณฑลจำานวนประมาณ	45,000	หน่วย
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ประจำ ปี 2556

สำาหรับฐานะทางการเงินของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

บรษัิทและบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้	3,399	ลา้นบาทหรอื

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ	24	จากปกีอ่นหนา้	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ

และตน้ทุนโครงการระหวา่งการกอ่สรา้ง	3,112	ลา้นบาทหรอืเพิม่

ขึ้นร้อยละ	38	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	749	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ	27	สนิคา้คงเหลือดงักลา่วจะโอนกรรมสทิธิแ์ละสง่มอบให้

แก่ลูกค้าในปี	2557	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ	ลดลง	91	ล้าน

บาทหรอืลดลงรอ้ยละ	41	สนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนลดลง	395	ลา้น

บาทหรอืลดลงรอ้ยละ	22	จากการจดัประเภทของท่ีดนิและตน้ทนุ

โครงการไม่หมุนเวียนและการจำาหน่ายท่ีดิน	1	 แปลงให้บริษัท

ย่อย	ในส่วนหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น	2,254	ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	40	 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทอันได้แก่

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,443	ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	85	 และหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	38	

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	37	 จากการตั้งสำารองเกษียณอายุ

พนกังาน	สง่ผลให้อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นจาก	0.34	:	1	เป็น	0.55	:	1	และมีหนี้สินรวมต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	0.81	:	1	ณ	31	ธันวาคม	2556

เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสด	ณ	31	 ธันวาคม	2556	บริษัทมี

เงนิสดคงเหลอืเพิม่ขึน้	23	ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	2	ซึง่เปน็

ไปตามการขยายโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้บรรลุเป้าหมาย
ในหลายด้านด้วยการให้ความสำ คัญ 
ในการบริหารต้นทุนอย่างเข้มข้น 
การกำ กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับ
การสร้างสมดุลของผลตอบแทน
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
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14,021.17
8,148.74
2,750.18
896.73
406.26

1,836.64
	992.00	
5,539.45
1,475.70
8,481.71

13,482.52
12,950.32
8,741.53
4,208.79
2,229.09

	

		5.75	
1.51
16.62
28.37
18.80
0.76

10,381.36
4,483.41
2,811.96
922.78
336.06

890.86
	862.65	
4,299.54
1,475.70
6,081.82

10,047.24
9,676.23
6,357.44
3,318.79
1,636.97

	
	4.12	
1.11
16.34
28.89
17.72
0.56

9,697.99
6,473.45
934.97
799.80
386.45

600.24
	0.10	

2,464.54
1,475.70
7,233.45

12,444.51
12,034.78
8,031.88
4,002.90
2,022.17

	

	4.90	
1.37
16.35
27.96
20.85
0.65

8,098.87
2,901.84
2,048.31
541.66
685.63

761.49
	259.00	
2,846.95
1,467.55
5,251.91

9,054.57
8,730.11
6,001.77
2,728.34
1,501.90

			3.58	
1.02
16.59
30.85
17.73
0.50

2555 2554 2553 2552

		สินทรัพย์	

	 สินทรัพย์รวม	
	 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
	 สินค้าคงเหลือ	
	 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
	 สินทรัพย์ให้เช่าสุทธิ	
	
		หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	
	 เงินกู้ยืมระยะยาว	
	 หนี้สินรวม	
	 หุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	
		ผลการดำาเนินงาน	

	 รายได้รวม
	 รายได้จากการขาย	
	 ต้นทุนขาย
	 กำาไรขั้นต้นจากการขาย	
	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	
	
		อัตราส่วนทางการเงิน	
	
	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)*
	 กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท/หุ้น)*
	 อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%)
	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	
	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)
	 เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

*			 คิดจากจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ย	
**			รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	
				 หมายเหตุ	:		1)	เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
																 2)	รายได้รวม	หมายถึง	รายได้ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

2556

17,420.19
11,202.88
3,500.00
414.19
550.40

5,148.27
	125.52	
7,794.38
1,475.70
9,625.80

14,400.50
13,871.09
9,312.68
4,558.41
2,328.58

	

	6.52	
1.58
16.17
25.72
14.81

**

สรุปข้อมูลทางการเงิน
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ประจำ ปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบดุล 2556

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น 

2552 :            8,098.87

2553 :   10,381.36

2554 :   9,697.99

2555 :         14,021.17

2556 :             17,420.19

2552 :           2,846.95

2553 :       4,299.54

2554 :          2,464.54

2555 :         5,539.45

2556 :              7,794.38

2552 :   5,251.91

2553 :      6,081.82

2554 :                     7,233.45

2555 :             8,481.71

2556 :   9,625.80

17,420.19 7,794.38 9,625.80 

งบกำ ไรขาดทุน 2556
รายได้รวม

14,400.50
กำ ไรขั้นต้นจากการขาย

4,558.41
รายได้จากการขาย

13,871.09
กำ ไรสุทธิ

2,328.58

อัตราส่วนทางการเงิน 2556

15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0

2552 2553 2554 2555 2556

9,
05

4.
57

10
.0

47
.2

4

12
,4

44
.5

1

13
,4

82
.5

2

14
.4

00
.5

0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

6.52

7

6

5

4

3

2

1

0

2552 2553 2554 2555 2556

3.
58

4.
12

4.
90

5.
75

6.
52

กำ ไรสุทธิต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

1.58

2

1.5

1

0.5

0

2552 2553 2554 2555 2556

1.
02

1.
11

1.
37

1.
51

1.
58

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

**
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

2552 2553 2554 2555 2556

0.
50

0.
56

0.
65

0.
76

**

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

25.72

30

25

20

15

10

5

0
2552 2553 2554 2555 2556

30
.8

5

28
.8

9

27
.9

6

28
.3

7

25
.7

2

อัตราผลตอบแทน
จากทรัพย์สินรวม (%)

14.81

20

15

10

5

0

2552 2553 2554 2555 2556

17
.7

3

17
.7

2

20
.8

5

18
.8

0

14
.8

1

15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0
2552 2553 2554 2555 2556

8,
73

0.
11

9,
67

6.
23

12
,0

34
.7

8

12
,9

50
.3

2

13
,8

71
.0

9

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2552 2553 2554 2555 2556

2,
72

8.
34

3,
31

8.
79

4,
00

2.
90

4,
20

8.
79

4,
55

8.
41

2552 2553 2554 2555 2556

1,
50

1.
90

1,
63

6.
97

2,
02

2.
17

2,
22

9.
09

2,
32

8.
58

	**	รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557
				หมายเหตุ	:	งบการเงินปี	2552	เป็นตัวเลขก่อนปรับตามมาตรฐานบัญชีใหม่
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สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานบริหารงานขาย สายงานบริหารงานขาย

สายงานบริหารแบรนด์ 
และการตลาด สายงานบริหารการตลาด

สายงานบริหารการเงิน
และบัญชี

สายงานอำ นวยการ

สำ นักทรัพยากรมนุษย์

สำ นักกฎหมาย

โครงการพิเศษ

กรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

กรรมการผู้จัดการ 
บจ.พรสันติ

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารสำ นักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร
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ประจำ ปี 2556

สายงานบริหาร
โครงการ

สายงานพัฒนา
การบริหารชุมชน

สายงานบริการ
ชุมชน

สายงานบริหารชุมชน

สายงานบริหารทรัพย์สิน

สายงานอำ นวยการชุมชน

สายงานสนับสนุน
การบริหารชุมชน

สายงานบริหาร
งานบำ รุงรักษา

กรรมการผู้จัดการ 
บจ.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้

มาเนจเมนท์

กรรมการผู้จัดการ 
บจ.ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้

เซอร์วิส แอนด์ แคร์

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สถาบัน แอล.พี.เอ็น.

กรรมการผู้จัดการ
บจ.ลุมพินี โปรเจค

มาเนจเมนท์ เซอร์วิส
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นายปกรณ์ ทวีสิน อายุ : 74 ปี
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

การศึกษา

	 •	The	Chartered	Institute	of	Bankers,	London

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	311)

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	0/2000)	และ	Certification	of	Attendance	

			 	 of	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	16/2007)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	ประธานกรรมการบริษัท	และ	กรรมการอิสระ	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 •	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการอิสระ	โรงแรม	รอยัลออคิด	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ศกรกมล	จำากัด

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	คสุคนธ์	จำากัด

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัท	เงินทุนหลักทรัพย์	เอ็มซีซี	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	บริษัท	บี.กริมเอ็นจิเนียริ่ง	ซีสเต็ม	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยทนุ	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธาน	ASEAN	BANKERS	COUNCIL

	 •	ประธาน	สมาคมธนาคารไทย

	 •	กรรมการ	มูลนิธิรามาธิบดี

 • กรรมการ	มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี

Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท



017
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ประจำ ปี 2556

ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ อายุ : 84 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

การศึกษา

	 •	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 •	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

	 •	นิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่น	25)

ประวัติการอบรม 

	 •	หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน	มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์	ประเทศอังกฤษ

	 •	Director	Accreditation	Program	(DAP	25/2004),	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND	14/2004)	และ	

			 	 Audit	Committee	Program	(ACP	7/2005)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	รองประธานกรรมการบริษัท	และ	กรรมการอิสระ	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

	 •	กรรมการร่างกฎหมายคณะที่	7	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 •	ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยฯ	สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน		

	 •	ที่ปรึกษากรรมการประเมินทุนทรัพย์	สมาคมประเมินทุนทรัพย์

	 •	ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน	กรมที่ดิน

	 •	กรรมการร่างกฎหมาย	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 •	กรรมการร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	อธิบดีกรมแรงงาน	กรมแรงงาน

	 •	อธิบดีกรมที่ดิน	กรมที่ดิน

	 •	รองอธิบดีกรมที่ดิน	กรมที่ดิน

	 •	กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของที่ดิน	กรมที่ดิน

	 •	ประธานกรรมการอุทธรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	สำานักงานประกันสังคม

	 •	ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา	คนที่	1	วุฒิสภา

	 •	กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

	 •	กรรมการประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สาขากฎหมาย	สำานักงาน	ก.พ.

	 •	กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

	 •	กรรมการร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

	 •	กรรมการช่างรังวัดเอกชน

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี



018บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นายทวีชัย จิตตสรณชัย  อายุ : 75 ปี
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

การศึกษา

	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเคมี	Tianjin	University,	Tianjin,	China

ประวัติการอบรม 

	 •	Director	Accreditation	Program	(DAP	26/2004)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางาน

	 •	รองประธานกรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	อรทัย	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี



019
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ประจำ ปี 2556

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา อายุ : 68 ป ี
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

การศึกษา 

	 •	เนติบัณฑิตอังกฤษ	สำานัก	Lincoln’s	Inn,	London	 	

	 •	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 •	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.399)

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	30/2003),	Audit	Committee	Program	(ACP	23/2008)				

			 	 และ	Role	of	Compensation	Committee	(RCC	9/2009)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง	รุ่นที่	31	

	 •	หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	รุ่นที่	7	

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล		

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

	 •	กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และ	กรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร	

			 	 บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท	สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส	จำากัด

	 •	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท	หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

	 •	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

	 •	อธิบดีกรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม

	 •	รองอธิบดีกรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม

	 •	ผู้พิพากษาศาลต่างๆ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี



020บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ อายุ : 69 ปี
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

การศึกษา

	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงินและการบัญชี	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	สหรัฐอเมริกา

	 •	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 •	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	20/2002),	Audit	Committee	Program	(ACP	8/2005),	

			 	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA	1/2007)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	Capital	Market	Academy	(CMA	4/2007)	จากสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน

	 •	Chartered	Director	Class	(CDC	3/2008),	Role	of	Compensation	Committee	(RCC	9/2009),	Monitoring	the	System	of	

			 	 Internal	Control	&	Risk	Management	(MIR	12/2012)	และ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE	14/2012)

			 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และ	กรรมการอิสระ	

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

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	กรรมการ	บริษัท	หลักทรัพย์ไทยค้า	จำากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล	จำากัด	

	 •	กรรมการ	บริษัท	เอกธนบดี	จำากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	โรงทอผ้ากรุงเทพ	จำากัด	

	 •	กรรมการ	บริษัท	อาหารสยาม	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมกรดมะนาว	จำากัด		

	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	รองผู้อำานวยการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	ฝ่ายกิจการต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	0.03



021
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ประจำ ปี 2556

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล อายุ : 57 ป ี
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

การศึกษา 

	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบัญชี	University	of	Illinois,	U.S.A.

	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหารทั่วไป	Ohio	University,	U.S.A.

	 •	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการอบรม 

	 •	Director	Accreditation	Program	(DAP	63/2007),	Director	Certification	Program	(DCP	91/2007),	

			 	 Role	of	Compensation	Committee	(RCC	15/2012)	และ	Audit	Committee	Program	(ACP	45/2013)	

			 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และ	กรรมการอิสระ	

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

	 •	ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จำากัด	

	 •	Head	of	Finance	Support	บริษัท	ทีเอ	ออเรนจ์	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี



022บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ อายุ : 69 ปี
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ

การศึกษา

	 •	Bachelor	of	Commerce	(Accounting)	University	of	New	South	Wales,	Australia		

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 •	Diploma,	Management	Course,	IMD,	Lausanne,	Switzerland

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	36/2003)	

			 	 และ	Audit	Committee	Program	(ACP	7/2005)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และ	กรรมการอิสระ		

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

	 •	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	และ	กรรมการอิสระ	

	 	 บริษัท	ไทยวาฟูดโปรดักส์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	และ	กรรมการอิสระ

	 	 บริษัท	ลากูน่า	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล	จำากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการอิสระ	บริษัท	บางกอกแร้นช์	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	กรรมการบริษัท	บมจ.	อี๊สต์เอเชียติ๊ก	(ประเทศไทย)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทรวมคู่สมรส	(ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	0.08



023
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

นางจงจิตต์ ฐปนางกูร อายุ : 67 ป ี
กรรมการบริษัท

การศึกษา 

	 •	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม 

	 •	Certificate	English	of	Proficiency	AUA	Language	Institute,	Diamond	Grading	Gemological	Institute	of	America,

			 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	4/2003)	และ	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND	14/2004)

			 	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	บูรพากอล์ฟ	แอนด์	คันทรีคลับ	จำากัด

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	เซ็นทรัลเอเชีย	เจมส์	จำากัด

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

	 •	กรรมการ	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

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

	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บูรพากอล์ฟ	แอนด์	คันทรีคลับ	จำากัด

	 •	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	ยี้เฮงหลง

	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โรงงานศรีสำาอางค์	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	0.28

*	นางยุพา	เตชะไกรศรี	นางจงจิตต์	ฐปนางกูร	และนายคัมภีร์	จองธุระกิจ	

		มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



024บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข อายุ : 64 ปี
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	23/2002)	

			 	 และ	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND	4/2003)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	ที่ปรึกษา	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด	

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด	

	 •	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ปัญจทรัพย์เคหะการ	จำากัด

	 •	ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ	Robert	Mathew	&	Johnson	Marshal	Co.,Ltd.

	 •	วิศวกรโครงการ	สถาบันเทคโนโลยี	ภาคพื้นเอเชีย	(AIT)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	0.55



025
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ อายุ : 64 ป ี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ ประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การศึกษา 

	 •	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	27/2003),	Finance	for	Non-Finance	Directors	

	 	 (FND	4/2003)	และ	Audit	Committee	Program	(ACP	21/2008)	จาก	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

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

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด

	 •	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	โครงการวิศวกรรมศาสตร์และจัดการเชิงธุรกิจ	(EBM)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการอิสระ	บริษัท	หลักทรัพย์	เมอร์ชั่น	พาร์ทเนอร์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด	

	 •	กรรมการผู้จัดการ	สำานักงาน	สถาปนิก	พี	เอ	ดีซายน์

	 •	สถาปนิกออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	บริษัท	ยูไนโก	เอสเตทส์	จำากัด

	 •	สถาปนิกหุ้นส่วน	บริษัท	สถาปนิก	เอ.อี.ซี	จำากัด

	 •	สถาปนิกออกแบบ	บริษัท	จุมพล	เฮลเดอแมน	แอนด์	คอแรนชั่น	จำากัด			

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	0.55



026บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นางยุพา เตชะไกรศรี อายุ : 63 ปี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 
การศึกษา

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 •	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	สาขาบัญชี	Accounting	Advance	of	Pitman	Examination	Institute

ประวัติการอบรม 

	 •	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	(DCP	32/2003)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

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

	 •		กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •		กรรมการบริษัท	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด

	 •		กรรมการบริษัท	บริษัท	โรงงานศรีสำาอางค์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ศรีสำาอาง	ซัพพลายเออร์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	เอส.เอส.เอ.	อุตสาหกรรม	จำากัด

	 •		กรรมการบริษัท	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	1.77

*	นางยุพา	เตชะไกรศรี	นางจงจิตต์	ฐปนางกูร	และนายคัมภีร์	จองธุระกิจ	

		มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



027
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ อายุ : 59 ป ี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา 

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม 

	 •	Director	Accreditation	Program	(DAP	4/2003)	และ	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	Program	

	 	 (DCP	48/2004)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	และ	กรรมการบริหาร	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	โรงงานศรีสำาอางค์	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	เอส.เอส.เอ.	อุตสาหกรรม	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ศรีสำาอางค์	ซัพพลายเออร์	จำากัด

	 •	ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท	ดีทแฮมส์	กรุงเทพ	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ร้อยละ	1.27

*	นางยุพา	เตชะไกรศรี	นางจงจิตต์	ฐปนางกูร	และนายคัมภีร์	จองธุระกิจ	

		มีความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง



028บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ อายุ : 51 ปี
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

	 •	สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 •	Mini	M.B.A.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 

	 •	Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND	24/2005)	และ	Certification	of	Completion	of	Directors	Certification	

			 	 Program	(DCP	71/2006)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	

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

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิส	แอนด์	แคร์	จำากัด

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

	 •	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา		 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี	
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นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี อายุ : 52 ป ี
รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท

การศึกษา 

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	Mini	M.B.A.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 

	 •	หลักสูตรพื้นฐานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำางานในปัจจุบัน

	 •	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และ	เลขานุการบริษัท	บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พรสันติ	จำากัด

	 •	กรรมการบริษัท	บริษัท	ลุมพินี	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิส	แอนด์	แคร์	จำากัด

ประสบการณ์การทำางานในอดีต

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

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีที่ผ่านมา	 :	 ไม่มี	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	 :	 ไม่มี



030บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

เ ร่ิมต้นธุรกิจกับการพัฒนา	

โครงการ	 ลุมพินี	 ทาวเวอร์	

อาคารสำานักงาน	สูง	36	ช้ัน	บน

ถนนพระราม	4

จัดต้ังบริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ต้ี	

มาเนจเมนท์	จำากัด	เพื่อบริหาร

อาคารหลังการส่งมอบ

2532 2535 2537 2539

ลงทุนในบริษัท	 เอ็น.ที.เอ็น.

คอนกรีต	 จำากัด	 ซ่ึงประกอบ

ธุรกิจประเภทวัสดุก่อสร้าง

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

ด้วยปณิธาน	“มุ่งม่ัน	สร้างสรรค์	

อย่างจริงใจ”

ลงทุนในบริษัท	Elec	&	Eltek	

(Guangzhou)	Real	Estate	

Development	Ltd.	 พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน

ประวัติบริษัท
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เข้าสู่สภาวะหนี้สินล้นพ้นจาก

วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ	

อัตราหนี้สินต่อทุน	3	:	1	

ขาดแคลนเงินสดอย่างรุนแรง

ลดจำานวนพนักงาน	 แต่ยัง

ดำาเนินกิจกรรมการขายอย่าง

ต่อเนื่อง	 ด้วยแรงสนับสนุน

จากปิยมิตร	พนักงาน	และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

2540 2541 2542 2544

ถอนการลงทุนในบริษัท	Elec	

&	Eltek	(Guangzhou)	Real	

Estate	Development	Ltd.

ถอนลงทนุในบรษิทั	เอน็.ท.ีเอ็น.

คอนกรีต	จำากัด

เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สำาเร็จมูลค่ารวม	3,705	ล้าน

บาท

ค้นพบความเป็นตัวตนของ	

LPN	 และโอกาสทางธุรกิจใน

สภาวะวิกฤติ

ช่วง	Turn	Around	สร้าง

ความแข็งแกร่งของแบรนด์

และพนักงาน	

เริ่มต้นแนวคิด	 “City	Condo”	

หอ้งชดุ	LPN	Design	30	ตร.ม.

พัฒนากระบวนการก่อสร้าง	

โดยทุกโครงการก่อสร้างเสร็จ

ไม่เกิน	1	ปี

กำาหนดสมรรถนะหลัก	(Core	

Competency)	ดว้ย	CLASSIC

ก่อตั้ง	 บริษัท	 แกรนด์	 ยูนิตี้	

ดิเวลล็อปเมนท์	 จำากัด	 ร่วม

กับบริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำากัด	

เพื่อพัฒนาโครงการ	 “อาคาร

สร้างค้าง”



032บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

ปรับปรุ ง โครงสร้ างหนี้ ได้

ทั้งหมด	 เพิ่มทุนเพื่อขยาย

กิจการ

City	 Condo	 ทุกโครงการ	

ประสบความสำาเร็จอย่างสูง

ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำา

พัฒนาอาคารชุด

ปิดการขายโครงการ	ลุมพินี	

สวีท	สุขุมวิท	41	หมดภายใน	

1	ชั่วโมง

เริ่มกลยุทธ์	“ชุมชนน่าอยู่”	ที่

มุ่งเน้นในการบริหารคุณภาพ

ชีวิตให้กับผู้พักอาศัย

ยึดกรอบการพัฒนาโครงการ

ขนาดเล็กไปสู่ชุมชนเมือง

ขนาดย่อม	 (Smal l 	 S ize	

Township)

จัดกิจกรรม	LPN	Family	Day	

เพื่อขอบคุณลูกค้า	และสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เพ่ิมสดัส่วนการถอืหุ้นในบรษัิท	

แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	

จำากัด	จากร้อยละ	25	เป็นร้อยละ

33.33

2545 2546 2547 2548
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2549
R A T T A N A T H I B E T

พัฒนาแบรนด์	

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	สำาหรับ

กลุ่มเป้าหมายระดับกลางล่าง

ทุกแบรนด์ลุมพินี	 ได้รับการ

ตอบรบัอยา่งสงู	เกดินวตักรรม

ทางการขายด้วยกลยุทธ์การ

ออก	Tag

สื่อสารแบรนด์	 ลุมพินี	 ผ่าน

แคมเปญ	30	Happy	Days	 ได้

รับเสียงสะท้อนด้วยความสุขของ

ผู้อยู่อาศัยผ่าน	Door	Hanging	

กว่า	3,000	ชั้น

รางวัลเกียรติคุณจาก	สคบ.ใน

ฐานะผู้ประกอบการที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง

พัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด	

“LPN	Green”	 ที ่มุ ่งเน้นใน

การรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

แนวคิด	 From	Corporate	

CSR	to	Community	CSR	

ก่อให้เกิดชมรมจากครอบครัว

ลุมพินีหลายชมรม	 โดยมีจุด

ประสงค์ร่วมกันทำากิจกรรม

สาธารณประโยชน์

เพ่ิมแบรนด์	 “ลุมพินี	 พาร์ค”	

ท่ีเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์	 ด้วย	

“สวนรวมใจ”

2550 2551

30 Happy Days

2552



034บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	

ให้เป็นบริษัทที่มีการกำากับดูแล

กิจการในระดับดีเลิศ	5	ตราสัญลักษณ์	

2	ปีซ้อน

ขยายฐานการพัฒนาโครงการสู่ต่างจังหวัด	

ภายใต้แบรนด์	“ลุมพินี	พาร์คบีช”

ร่วมกับ	TK	Park	ในการพัฒนาและส่งเสริม

การเรียนรู้ในชุมชนด้วยแนวคิด	 “ห้องสมุด

มีชีวิต”

จัดตั้งบริษัท	 ลุมพินี	พร็อพเพอร์ตี้	 เซอร์วิส	

แอนด์	แคร์	จำากดั	ประกอบธรุกจิบรกิารรกัษา

ความสะอาด	 เพ่ือสร้างอาชีพ	 รายได้	 และ

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีด้อยโอกาส	 โดยมี

เป้าหมายระยะยาวให้ดำาเนินงานในลักษณะ

องค์กรเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)

ให้ความสำาคัญกับกลุ่มเป้าหมายสูงวัย	 ด้วย

แนวคิด	 “ครอบครัว	 สุขสันต์”	 (Pleasure	

Family)	เพื่อให้	“ชุมชนน่าอยู่”	สามารถตอบ

สนองตอ่วถิชีวีติรว่มกันของคนวยัทำางานและ

คนสูงวัย

มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ

ยั่งยืน

จัดตั้งสถาบัน	แอล.พี.เอ็น.	(LPN	Academy)	

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และจัดอบรมให้กับ

พนักงานภายในองค์กร

2553 2554 2555

LPN ACADEMY
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ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนา	 “ชุมชนเมืองน่าอยู่”	 ที่มีห้องชุดกว่า	

10,000	 ยูนิต	 เพ่ือตอบสนองความต้องการบ้านหลังแรก	 กับ

โครงการลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-คลอง	1	บนพื้นที่กว่า	100	ไร่

ร่วมกับบริษัท	ซี.พี.ออลล์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	สยามฟิวเจอร์	

ดีเวลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อแบ่งปันคุณค่าองค์กรในการ

พัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกในโครงการให้สมบูรณ์แบบ

พฒันาโครงการ	เดอะ	ลมุพิน	ี24	บนถนนสขุุมวทิ	เพือ่ขยายฐาน

สู่กลุ่มลูกค้าระดับบน

เร่ิมใช้ระบบหุ่นจำาลองฐานข้อมูลอาคาร	(Building	Information	

Modeling)	 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โครงการ

ถอนการลงทุนในบริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด

25 ปี
แห่งการสร้างชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อความสุขที่แท้จริง
ของการอยู่อาศัย

2556



036บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

2532-2539
จุดเริ่มต้นของ “LPN”

ช่วงเริ่มแรกของการดำาเนินงาน	

การพัฒนาโครงการของบริษัทเป็น

ไปในหลากหลายผลิตภัณฑ์	ทั้ง

อาคารชุดสำานักงาน	อาคารชุดพัก

อาศัย	ทาวน์เฮ้าส์	และมินิออฟฟิศ	

นอกจากนี้	ยังได้ก่อตั้งบริษัท	

ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	

จำากัด	ขึ้นในปี	2535	เพื่อให้บริการ

หลังการส่งมอบโดยคำานึงถึงความ

เป็นอยู่ของผู้พักอาศัยในโครงการ	

ความสำาเร็จจากการพัฒนาโครงการ

นำาไปสู่การจดทะเบียนเข้าตลาด

หลักทรัพย์ในปี	2537	และช่วง

เริ่มแรกนี้	บริษัทยังไม่ให้ความ

สำาคัญกับการสร้างแบรนด์	

ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของ

ประเทศ	การลอยตัวค่าเงินบาท	

และการปิดตัวลงของ	56	สถาบัน

การเงิน	ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้

กว่า	3	พันล้านบาท	และจำาเป็นต้อง

เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

ครั้งใหญ่กับสถาบันการเงิน	อย่างไร

ก็ตาม	LPN	ยังคงดำาเนินการพัฒนา

โครงการอาคารชุดพักอาศัย	และมี

กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

จนสามารถค้นพบตัวตนของ	LPN	

และโอกาสธุรกิจ

มุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะอาคารชุดพัก

อาศัย	เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพ

และความต้องการของตลาด	จึงได้	

ริเริ่มพัฒนาซิตี้คอนโดความสูงไม่

เกิน	9	ชั้น	ซึ่งเน้นการขาย	ก่อสร้าง	

และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน	1	ปี

โดยเริ่มที่โครงการลุมพินี	เพลส	

สาทร	เป็นแห่งแรก	รวมถึงห้อง

ชุด	LPN	Design	ขนาด	30	และ	

60	ตร.ม.	ที่ได้รับการยอมรับด้าน

ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด	(Smaill	

Size	Full	Function)	นอกจากนี้

ยังร่วมจัดตั้ง	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	

ดิเวลล็อปเมนท์	จำากัด	เพื่อพัฒนา

อาคารสร้างค้างในช่วงวิกฤติให้เสร็จ

สมบูรณ์	ลดปัญหาอาคารสร้างค้าง

ในกรุงเทพมหานคร

ซิตี้คอนโดของบริษัททุกโครงการ

ประสบความสำาเร็จ	สร้างสถิติใหม่

ปิดการขาย	“ลุมพินี	สวีท	สุขุมวิท	41”

หมดภายใน	3	ชั่วโมง	และกลับมา

พัฒนาโครงการในความสูงประมาณ	

20	ช้ัน	สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย	ระดับ	

กลางถึงกลาง-ล่าง	โดยยังคงจุดแข็ง

ในเรื่องความเร็วในการพัฒนา

โครงการ	(Speed)	ให้แล้วเสร็จ

ภายใน	1	ปี	และจัดกิจกรรม	

LPN	Family	Day	ขึ้นเป็นครั้งแรก

เพื่อขอบคุณลูกค้าและสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

จุดเริ่มต้นของ	“LPN”	มาจาก

โครงการ	“ลุมพินี	ทาวเวอร์”	

บนถนนพระราม	4

พัฒนา	“ลุมพินี	เซ็นเตอร์”

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายระดับ

กลาง-ล่าง

แบรนด์	“ลุมพินี	เพลส”	

ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางด้านที่อยู่อาศัย

ในเมืองที่มีคุณภาพ

ทั้งยังพัฒนา	“ลุมพินี	วิลล์”	ให้

เป็นแบรนด์	สำาหรับกลุ่ม

เป้าหมายระดับกลาง

และ	“ลุมพินี	สวีท”	เพื่อกลุ่ม

เป้าหมาย	ระดับกลาง-บน

จุดเริ่มต้นของ

City	Condo

8 โครงการ 
3,250 ยูนิต

12 โครงการ
5,400 ยูนิต

13 โครงการ
6,000 ยูนิต

26 โครงการ
12,000 ยูนิต

2543-2544
ริเริ่มซิตี้คอนโด 

และมุ่งเน้นพัฒนาอาคาร
ชุดพักอาศัยเป็นหลัก

2540-2542
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 
LPN เข้าสู่กระบวนการปรับ
โครงสร้างหนี้ หากแต่คง

พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

2545-2547 
กลับมาพัฒนาอาคารสูง
อีกครั้ง (Medium Rise 

Condominium)

พัฒนาการคอนโดมิเนียม แบรนด์ และชุมชนน่าอยู่
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ประจำ ปี 2556

ริเริ่มการบริหารจัดการชุมชนภายหลังการ

ส่งมอบ	ด้วยกลยุทธ์	“ชุมชนน่าอยู่”	และด้วย

ความเชื่อมั่นของตลาด	จึงเริ่มพัฒนาโครงการ

ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำานวย

ความสะดวกที่จำาเป็น	สำาหรับการใช้ชีวิตใน

เมืองหรือ	“ชุมชนเมืองขนาดย่อม”	และพัฒนา

แบรนด์ใหม่	“ลุมพินี	คอนโดทาวน์”	เพื่อ

รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่ม

เป้าหมายระดับกลาง-ล่างที่มีขนาดใหญ่	

โดยแบรนด์ดังกล่าวถือเป็นเรือธงในการพัฒนา

โครงการขนาดใหญ่ของบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน

วิเคราะห์และศึกษาความเป็นตัวตนของแบรนด์

โดยกำาหนดเป้าหมายการรับรู้ถึงแก่นแเท้และ

ตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน	รวมทั้งศึกษาการ

สื่อความหมายและตราสัญลักษณ์ของแบรนด์	

“ลุมพินี”	ซึ่งเป็นที่มาของกลยุทธ์	“ชุมชนน่าอยู่”

ท่ีกำาหนดนิยามว่าคือ	“ความสุขท่ีแท้จริงของ

การอยู่อาศัย”	พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ภายใต้

แบรนด์ใหม่	“ลุมพินี	พาร์ค”	เพื่อสร้างคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีด้วยสวนขนาดใหญ่	ภายใต้ช่ือ	“สวนรวมใจ”	

เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีสถานที่	ที่จะสามารถทำา

กิจกรรมร่วมกัน	ซึ่งสอดรับกับแนวคิด	ของการ

สร้าง	“ชุมชนน่าอยู่”

ขยายทำาเลการพัฒนาไปสู่เมืองต่างๆ	ทั้ง	ชลบุรี	

พัทยา	อุดรธานี	และเป็นครั้งแรกที่บริษัทพัฒนา

คอนโดพักตากอากาศ	ภายใต้แบรนด์ใหม่	

“ลุมพินี	พาร์คบีช”	ที่ผสมผสานระหว่าง

บรรยากาศของสวนรวมใจและความมีชีวิตชีวา

ของชายทะเลริมหาดจอมเทียน	พัทยา	

นอกจากนี้	ยังพัฒนา	“ลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-

คลอง	1”	เพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนเมืองน่าอยู่	

บนพื้นที่กว่า	100	ไร่	เพื่อสร้างโอกาสในการ

เป็นเจ้าของบ้านให้กับกลุ่มลูกค้าระดับล่าง	มุ่งสู่

การเป็น	“องค์กรคุณค่า”		ด้วยการจัดตั้งสถาบัน	

แอล.พี.เอ็น.	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เปิดกรอบการพัฒนา

จากคอนโดสู่ชุมชนเมือง

ขนาดย่อมและพัฒนาแบรนด์

“ลุมพินี	คอนโดทาวน์”	

ค้นหาตัวตนและวางแผนสื่อสารแบรนด์	

เพื่อสร้างการรับรู้	และตอกยำ้า

ความแข็งแกร่งของแบรนด์	“ลุมพินี”	

ที่แตกต่าง	นอกจากนี้	ยังได้

ปรับเปลี่ยนตราสัญญลักษณ์องค์กร	

ตราสัญลักษณ์ชุมชนน่าอยู่	และกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	และมีแผนสื่อสาร

แบรนด์อย่างต่อเน่ือง	ท้ังยังพัฒนาแบรนด์	

“ลุมพินี	พาร์ค”	เพื่อสังคมคุณภาพ

ขยายทำาเลการพัฒนาไปสู่ต่างจังหวัด	

ได้แก่	ชลบุรี	อุดรธานี	และเมืองพัทยา

และพัฒนาแบรนด์ใหม่	“ลุมพินี	พาร์คบีช”	

“ลุมพินี	เมกะซิต้ี”	และ	“ลุมพินี	ทาวน์ชิป”	

ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการพัฒนาที่

อยู่อาศัยในเมือง	เพ่ือส่งมอบคุณค่าของ	

ผลิตภัณฑ์และบริการสู่ผู้พักอาศัย

42 โครงการ
29,000 ยูนิต

63 โครงการ
48,000 ยูนิต

94 โครงการ
72,000 ยูนิต

2548-2550
พัฒนาชุมชนเมืองขนาดย่อม 

(Small Size Township) และแบรนด์ 
“ลุมพินี คอนโดทาวน์” เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนเมืองที่

มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ผู้พักอาศัยในโครงการ

2554-2556
มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 

ส่งมอบคุณค่าแบบบูรณาการ ด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า พัฒนาแบรนด์ 
“ลุมพินี พาร์คบีช” เพื่อเป็นบ้านพักตาก
อากาศริมทะเล และ “ลุมพินี ทาวน์ชิป” 
บ้านหลังแรกในชุมชนเมืองขนาดใหญ่

2551-2553
ค้นหาตัวตนของแบรนด์ “ลุมพินี” 

เพื่อกำ หนดกลยุทธ์และพัฒนาแบรนด์
ให้อยู่ในใจคนเมือง เพิ่ม “คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์” ด้วยสวนขนาดใหญ่ 
“สวนรวมใจ” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
และ “ชุมชนน่าอยู่” ของคนเมือง
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รางวัลที่ได้รับ

2556

25542555

 

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

บริษัทได้รับรางวัล	“บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด”	ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	จากภาควิชาการตลาด	

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ	(ระดับ	5	ตราสัญลักษณ์)	ติดต่อกันเป็นปีที่	4	จากสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์	จากกรมสรรพากร	ในฐานะผู้เสียภาษีท่ีดีควรค่าแก่การยกย่อง	และเป็นการรับรองผู้ประพฤติดีด้านภาษีอากร	

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	18	บริษัทที่มีสิทธิได้รับรางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำาเนินงานยอดเยี่ยม	(Best	Company	

Performance	Award)	ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า	10,000	ล้านบาท	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการลุมพินี	 วิลล์	แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด	ของบริษัทได้รับโล่รางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	ประเภทอาคารชุดราคาย่อมเยา	จาก	ฯพณฯ	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสำานักการโยธา	 กรุงเทพมหานคร	 ในฐานะผู้บริหารจัดการโครงการท่ีมีความโดดเด่นด้านการบริหาร

จัดการความปลอดภัย	“อาคารปลอดภัย	อุ่นใจทั้งเมือง”	จากโครงการลุมพินี	เพลส	รัชโยธิน	และ	โครงการลุมพินี	เพลส	พระราม	9-รัชดา	

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	 2555	 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 โดยได้

คะแนนเต็ม	100	คะแนน

บริษัทได้รับรางวัล	Thailand	Most	Innovative	Companies	2011:	In	Search	of	Sustainable	Innovation	โดยบริษัทเป็น	1	ใน	5	บริษัท

ในกลุ่ม	Non-service	ที่ได้รับรางวัลนี้	ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และหนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ

หลักทรัพย์ของบริษัท	(LPN)	ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม	SET	High	Dividend	30	Index	(SET	HD)

บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี	2554	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ประจำ ปี 2556

2553 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2551

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	จากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำานักนายกรัฐมนตรี	(สคบ.)	 ใน

ฐานะ	“ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำาปี	2552-2553”

นายทิฆัมพร	เปล่งศรีสุข	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง	Set	Awards	2010	ในสาขา	Best	

CEO	Awards	 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

แคมเปญการสื่อสารการตลาด	“30	Happydays”	และ	“Happiness	of	Caring”	ได้รับรางวัล	Certificate	of	Excellence	2010	ในหมวด	

Interactive	and	Digital	Media	(Web-site	Design)	จาก	Bangkok	Art	Directors	Association	(BAD	Award)

บริษัทได้รับการจัดอันดับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ให้เป็นบริษัทท่ีมีการกำากับดูแลกิจการในระดับ	4	ตราสัญลักษณ์	

เป็นปีที่	6	ติดต่อกัน

บริษัทได้รับการจัดอันดับหลักทรัพย์ให้อยู่ในดัชนี	SET	Index	100

1	ใน	93	บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการดีเด่นในกลุ่ม	Top	Quartile	เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับ	4	ตราสัญลักษณ์	เป็นปีที่	4	ติดต่อกัน

1	ใน	3	ของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล	SET	Awards	2006	ประเภท	Best	Performance	ในหมวด	Property	&	Construction

“ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำาปี	2550-2551”	จากสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำานักนายกรัฐมนตรี	(สคบ.)	

1	ใน	7	บริษัทไทยที่ได้รับการจัดอันดับใน	“200	Best	Under	A	Billion”	ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	จากนิตยสาร	Forbes	Asia

บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำากับดูแลกิจการในระดับ	4	ตราสัญลักษณ์เป็นปีที่	5	ติดต่อกัน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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บริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากได้ถอนการลงทุนในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด ซึ่งได้ร่วมทุน

จัดตั้งกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์ จำากัด ในปี 2544 เพื่อพัฒนา

โครงการสร้างค้างในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เป็นจำานวนมากในขณะนั้น และดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งอาคารชุดพักอาศัย

และคอนโดมีเนียมจวบจนปัจจุบัน โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด จำานวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 20 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด โดยในปี 2555 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) มีความต้องการที่จะ 

ขยายกิจการ จึงขอเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมดคืนจากบริษัท ซ่ึงได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

จำากัด (มหาชน) โดยเสนอขายให้แก่บริษัทในราคาหุ้นละ 15 บาท ซึ่งโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ครัง้ที ่9/2555 ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการขายหุ้นสามญัของบรษัิท แกรนด์ ยนูติี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จำากดั ในราคา 

หุ้นละ 15 บาท ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการแบ่งการดำ เนินงานและการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามลักษณะการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทย่อย
บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำานวน 4 บริษัท โดยบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 99 และแบ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1.
บริษัท ลุมพินี 

โปรเจค มาเนจเมนท์ 
เซอร์วิส จำ กัด 

3.
บริษัท ลุมพินี

พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 
แอนด์ แคร์ จำ กัด 

2.
บริษัท ลุมพินี 
พรอพเพอร์ตี้

มาเนจเมนท์ จำ กัด 

4.
บริษัท
พรสินติ
จำ กัด

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหาร

งานก่อสร้างแบบครบวงจรให้

แก่โครงการที่พัฒนาโดยบริษัท

และบริษัทย่อย

ดำาเนินธุรกิจการให้บริการด้าน

รักษาความสะอาด โดยมเีปา้หมาย

ที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรธุรกิจ 

เพื่อสังคม (Social Enterprise) 

เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่สตรีท่ีด้อย

โอกาส ซึง่เปน็หนึง่ในการดำาเนนิ

งานที่รับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหาร

ชุมชนแบบครบวงจรใ ห้แก่

โครงการที่พัฒนาโดยบริษัทและ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ก า ร พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการ

อาคารชุ ดพั กอาศั ย  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความ

เสี่ยงในการลงทุน และเพ่ือช่วย

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาของ

บริษัทสำาหรับแปลงที่ดินเปล่า

ที่ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น

อาคารชุดพักอาศัย 

การลงทุน
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ประจำ ปี 2556

วันก่อตั้งบริษัท 21 มิถุนายน 2532
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 1,475,698,768 หุ้น
ชำาระแล้ว 1,475,698,768 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1,475,698,768 บาท
ทุนชำาระแล้ว 1,475,698,768 บาท 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย

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

วันก่อตั้งบริษัท 14 พฤษภาคม 2533
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 3,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 350.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.99 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากอาคารชุดพักอาศัย

บริษัท พรสันติ จำ กัด 

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

วันก่อตั้งบริษัท 2 เมษายน 2535
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.88

ธุรกิจให้บริการ
บริหารจัดการชุมชนแบบครบวงจร

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ กัด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

วันก่อตั้งบริษัท 28 มีนาคม 2554
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.95

ธุรกิจให้บริการ
ด้านรักษาความสะอาด

วันก่อตั้งบริษัท 11 ธันวาคม 2550
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 99.93 

ธุรกิจให้บริการ
บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำ กัด

* บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) ในปี 2555

ณ สิ้นปี  2556  บริษัทมีพัฒนาการในทุกด้านและมีเป้าหมายในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ กัด
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เป้าประสงค์ (Goal) ของบริษัทย่อย

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

บริษัท

บริษัท วันที่ได้มา
ทุน

ชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

มูลค่าเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

มูลค่าต้นทุน
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

เป้าประสงค์

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัทย่อย

1. บจก. พรสันติ

2. บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์

3. บจก. ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส

4. บจก. ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส แอนด์ แคร์

350.00

1.00

1.00

1.00

473.037

0.9988

0.9993

0.9995

99.99

99.88

99.93

99.95

-

-

-

-

30 ก.ย. 2536

25 มี.ค. 2535

14 พ.ย. 2550

28 มี.ค. 2554

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท พรสันติ จำากัด

เพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารโครงการแบบบูรณาการให้กับ LPN 
โดยการร่วมมือกับปิยมิตรที่จะสร้างความมั่นใจในการพัฒนาโครงการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายงบประมาณและระยะเวลา รวมท้ังคุณค่าของ LPN

เป็นองค์กรให้การฝึกอบรมและสร้างงานให้สตรีด้อยโอกาส 
เพื่อยกระดับการดำารงชีวิตและศักดิ์ศรีที่ดีภายใต้การพัฒนาโครงการ
ชุมชนน่าอยู่ของ LPN

รักษาชื่อเสียงและคุณค่าของโครงการภายใต้การพัฒนาของ LPN 
และชุมชนผู้อยู่อาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ

รักษาชื่อเสียงและคุณค่าของโครงการภายใต้การพัฒนาของ LPN 
และชุมชนผู้อยู่อาศัยด้วยทีมงานบริหารชุมชนมืออาชีพ
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ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

257.81 

90.43 

62.92 

61.85 

61.14 

47.66 

38.42 

30.99 

26.71 

26.04
 

703.97

62.14

26.04

18.61

13.12

12.00

10.00

8.00

8.00

4.21

4.00

166.12

17.47

6.13

4.26

4.19

4.14

3.23

2.60

2.10

1.81

1.76

47.69

4.21

1.76

1.26

0.89

0.81

0.68

0.54

0.54

0.29

0.27

11.25

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,475,698,768 บาท ชำาระเต็มจำานวนคิดเป็นทุนชำาระแล้ว 1,475,698,768 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 

1,475,698,768 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 23 สิงหาคม 2556 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก โดยแบ่งตาม

กลุ่มต่างๆ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 อันดับแรก

ลำาดับ

               รายชื่อผู้ถือหุ้น

Thai NDVR Co.,Ltd.

Chase Nominees Limited 28

กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

State Street Bank Europe Limited

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

Norbax Inc.,13

Somers (U.K.) Limited

กรุงศรีหุ้นปันผล

Chase Nominees Limited 1

นางยุพา เตชะไกรศรี

             
 รวม 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายบาห์รัทบูซัน กวาตรา

มิสซังโรมันคาทอลิก

นายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางสาวพิณ ศุภกิจจานุสันติ์

นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

             รวม 10 อันดับแรก

จำานวนหุ้นที่ถือครอง (ล้านหุ้น)

จำานวนหุ้นที่ถือครอง (ล้านหุ้น)

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

62.92

30.99

25.57

14.68

13.67

11.50

11.16

10.81

9.86

8.21

199.37

4.26

2.10

1.73

0.99

0.93

0.78

0.76

0.73

0.67

0.56

13.51

รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันไทย 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันต่างชาติ 10 อันดับแรก

ลำาดับ

ลำาดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

กรุงศรีหุ้นปันผล

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (EQ-TH)

อเบอร์ดีนโกรท

อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี

กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30

เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

              รวม 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น

Chase Nominees Limited 28

State Street Bank Europe

Norbax Inc.,13

Somers U.K. Limited

Chase Nominees Limited 1

Chase Nominees Limited

Chase Nominees Limited 57

HSBC (Singapore) Nominees

State Street Bank & trust

The Bank of New York Mellon

              รวม 10 อันดับแรก

จำานวนหุ้นที่ถือครอง (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ

90.43

61.85

47.66

38.42

26.71

25.59

20.16

19.79

17.48

16.82

364.91

6.13

4.19

3.23

2.60

1.81

1.73

1.37

1.34

1.18

1.14

24.72

จำานวนหุ้นที่ถือครอง (ล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ
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อนึง่ สำาหรบัการถอืครองหุน้ของกรรมการบริษทัซ่ึงนับรวมถงึการถอืครองหุ้นของคูส่มรส และผูบ้ริหาร 4 รายแรก นบัตอ่จากกรรมการ

ผู้จัดการ โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

            ชื่อ - สกุล          ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท

-

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

-

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำานวยการ สถาบัน แอล.พี.เอ็น.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

จำานวนหุ้นที่ถือครอง

-

-

-

-

310,000

-

400,000

700,000

4,000,000

8,000,000

8,000,000

26,040,499

18,606,570

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,107,069

นายปกรณ์ ทวีสิน

ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

นายทวีชัย จิตตสรณชัย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นางทัศนีย์ สุริยาภิวัฒน์ (คู่สมรส)

นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นางชูพรรณ จองธุระกิจ (คู่สมรส)

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์

นางสาวพรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี

นายมณเฑียร วีโรทัย

นางนพวรรณ์ กฤษณะราช

นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์

นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง

นายรุ่งโรจน์ ปิลกศิริ

นายไตรรัตน์ บุญนันทกุล

นางสาวสุภรณ์ ว่องไวไพโรจน์

นางปิ่นรัตน์ เฉลิมลาภอัสดร

นางปนัดดา ขจรศิลป์

    รวม
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 กำาหนดให้บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม

โดยในปี 2556 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็น 2,328,576,930.28 บาท (สองพันสามร้อยย่ีสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน

เก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 1.58 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบแปดสตางค์) และคณะกรรมการบริษัทมีมติในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ให้นำาเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจำานวนเงินปันผล ในอัตรา 

หุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบสี่สตางค์) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุดไตรมาส 2/2556 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) โดยจ่ายเมื่อ 

วันที่ 4 กันยายน 2556 ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปี 2556 มีดังนี้

หมายเหตุ : 

1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 1.1 ปี 2537-2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
 1.2 ปี 2550-2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
 1.3 ปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
2. ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ าปี  2547 ลงวันที่  7 เมษายน 2547 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมที่ตรา 
  ไว้หุ้นละ 10.- บาท เป็นหุ้นละ 1.- บาท สำาหรับการรับเงินปันผลจากผลการดำา เนินงานประจำาปี  2546 จึงรับตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
 หุ้นละ 1.- บาท ตามที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ปี พ.ศ. กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

4.98

5.14

3.81

-

-

-

-

-

2.01

0.50

0.41

0.43

0.52

0.62

0.80

0.95

1.11

1.30

1.50

1.58

2.50

2.75

1.00

-

-

-

-

-

1.00

0.25

0.20

0.22

0.26

0.32

0.4115

0.50

0.56

0.65

0.76

0.84

(บาท/หุ้น) อัตรา (%)

50.20

53.50

26.25

-

-

-

-

-

49.75

50.00

48.78

51.16

50.00

51.61

51.44

52.63

50.45

50.00

50.67

53.16

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.08

0.10

0.14

0.16

0.18

0.21

0.23

0.26

เงินปันผลจ่าย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปในทิศทางเดียวกับ

บริษัท โดยจะต้องสอดคล้องกับผลประกอบการและกระแสเงินสด
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การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่

ในปี 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำานวน 10 แปลง คิดเป็นเนื้อที่รวม 48,242 ตารางวา มีมูลค่ารวม 3,127.00 ล้านบาท 

โดยได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการแล้ว จำานวน 2 แปลง ได้แก่

บริษัทมีนโยบายเพ่ือลดความเส่ียงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยก่อนท่ีบริษัทจะซื้อท่ีดิน บริษัทมีหน่วยงานและกระบวนการใน

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Feasibility study) ทั้งทางด้านการตลาด การก่อสร้าง การออกแบบ ข้อกำาหนดทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางด้านการเงิน โดยเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางและกลยุทธ์

ของบริษัท บริษัทจึงจะดำาเนินการซื้อที่ดิน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายไม่สะสมที่ดิน เพื่อโอกาสในการพัฒนาในระยะยาว

ทั้งนี้บริษัทมีหลักปฏิบัติว่า ที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทได้ว่าจ้างให้ผู้ประเมินอิสระดำาเนินการประเมินราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ

เปน็การสอบทานความเหมาะสมของราคาทีด่นิอกีทางหนึง่ อกีท้ังบรษิทัยงัไดร้ายงานขอ้สนเทศของการจดัซือ้ทีด่นิทกุแปลงตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยที่ดินทุกแปลงท่ีบริษัทจัดซื้อมีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ของบริษัท ท้ังขนาด ราคา และทำาเลที่ตั้ง 

(Strategic Location)

การประเมินทรัพย์สิน

การประเมินทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินสำานักงาน ทรัพย์สินเพื่อขายและทรัพย์สิน

เพือ่การพัฒนา บริษทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิในตลาดทนุทีอ่ยู่ในบญัชรีายชือ่ทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย

 1. บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำากัด

 2. บริษัท แพนซ์  อินทิเกรดเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

 3. บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำากัด

1. ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

2. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

โดยที่ดิน 8 แปลง เป็นที่ดินสำาหรับพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2557

ตารางสรุปการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการปี 2556

ประเภท

โครงการ

นำาร่อง

โครงการ

ต่อเนื่อง

โครงการ

ลุมพินี ซีวิว หัวหิน ซอย 7

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (2)

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ลุมพินี วิลล์ นวมินทร์-อินทรารักษ์

              รวมปี 2556

1. 

2. 

3.

4. 

   

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10.

วันที่
โอนกรรมสิทธิ์

22 ก.พ. 56

29 ต.ค. 56

15 ก.พ. 56

1 มี.ค. 56

31 ส.ค. 56 

19 ธ.ค. 56 

7 พ.ย. 56 

22 พ.ย. 56

29 พ.ย. 56 

25 ธ.ค. 56 

ขนาด
(ตร.ว.)

1,613 

7,681 

4,369 

1,978 

6,300 

5,875 

4,369 

2,500 

7,382 

6,175

48,242

ราคา
(บาท/ตร.ว.)

78,000 

63,000  

137,300 

55,000

66,500 

38,700 

52,000 

94,300 

32,000

75,000

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

126.00 

484.00 

600.00 

109.00 

419.00 

227.00 

227.00 

236.00 

236.00 

463.00

3,127.00 

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

อยู่ระหว่างประเมิน

อยู่ระหว่างประเมิน

690.00

119.00

428.00

อยู่ระหว่างประเมิน

อยู่ระหว่างประเมิน

อยู่ระหว่างประเมิน

อยู่ระหว่างประเมิน

อยู่ระหว่างประเมิน
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 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย

  รวมรายได้จากการขาย

  อัตราการเติบโต

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

 โครงการอาคารสำานักงาน

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย

  รวมรายได้จากการเช่า

  อัตราการเติบโต

 รายได้จากการบริหาร

  อัตราการเติบโต

 กำาไรจากส่วนได้เสียเงินลงทุนในบริษัทร่วม *

 รายได้อื่นๆ  **

  ยอดรวมรายได้ทั้งหมด

  อัตราการเติบโต

* เริ่มทำางบการเงินรวมในปี 2536

** รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ, รายได้ยึดจองยึดสัญญา, ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา, ดอกเบี้ยรับ, 

 ค่านายหน้า, ค่าที่จอดรถ และ อื่นๆ

13,871.08

13,871.08

7.34

35.76

43.10

432.50

-   

53.82

14,400.50

96.32 

 96.32 

 7.11 

 0.05 

 0.25 

 0.30 

 7.29 

 3.00 

 29.15 

 -   

 0.37 

 100.00 

 6.81 

12,950.32 

 12,950.32 

 7.11 

 33.06 

 40.17 

 334.88 

 67.89 

 89.25 

 13,482.51 

96.05 

 96.05 

 7.61 

 0.05 

 0.25 

 0.30 

 (2.00)

 2.48 

 29.05 

 0.50 

 0.66 

 100.00 

 8.34 

12,034.78 

12,034.78 

 6.56 

 34.43 

 40.99 

 259.50 

 72.88 

 36.36 

 12,444.51 

96.71 

 96.71 

 24.37 

 0.05 

 0.28 

 0.33 

 (8.52)

 2.09 

 18.16 

 0.59 

 0.29 

 100.00 

 23.86 

รายได้ของกิจการ
ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์
รายได้ ปี 2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทรอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ

รายได้ ปี 2555 รายได้ ปี 2554



049
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย

  รวมรายได้จากการขาย

  อัตราการเติบโต

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า

 โครงการอาคารสำานักงาน

 โครงการอาคารชุดพักอาศัย

  รวมรายได้จากการเช่า

  อัตราการเติบโต

 เงินปันผลรับ 

 รายได้อื่นๆ  ** 

  ยอดรวมรายได้ทั้งหมด 

  อัตราการเติบโต 

** รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนมือ, รายได้ยึดจองยึดสัญญา, ค่าเปลี่ยนแปลงสัญญา, ดอกเบี้ยรับ,

 ค่านายหน้า, ค่าที่จอดรถ และ อื่นๆ

13,565.98 

 13,565.98 

 12.50 

 34.57 

 47.07 

 -   

 161.87 

 13,774.92 

98.48 

 98.48 

 10.48 

 0.09 

 0.25 

 0.34 

 7.86 

 -   

 1.18 

 100.00 

 9.60 

12,279.29 

 12,279.29 

 12.02 

 31.62 

 43.64 

 147.60 

 98.38 

 12,568.91 

97.70 

 97.70 

 2.21 

 0.10 

 0.25 

 0.35 

 2.18 

 1.17 

 0.78 

 100.00 

 3.27 

12,014.29 

 12,014.29 

 9.64 

 33.07 

 42.71 

 80.20 

 34.01 

 12,171.21 

98.71 

 98.71 

 25.09 

 0.08 

 0.27 

 0.35 

 (0.02)

 0.66 

 0.28 

 100.00 

 23.48 

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท (หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จำาแนกตามลักษณะผลิตภัณฑ์
รายได้ ปี 2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทรอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ

รายได้ ปี 2555 รายได้ ปี 2554
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โครงการลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

    รวม

1

2

1

2

1

2

13

22

0.200

0.128

0.140

0.186

0.062

0.194

0.596

1.507

ลูกหนี้ที่ขอผ่อนชำาระ เงินค้างชำาระสะสม ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดเงินค้างชำาระสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

* เป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมโดยจำาแนกรายบริษัท

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป

(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554)

-

99.99

99.88

99.93

99.95

20.00

13,672.52 

290.42 

285.04 

1.48 

151.04 

 -   

14,400.50 

 94.94 

 2.02 

 1.98 

 0.01 

 1.05 

 -    

100.00 

 92.02 

 4.96 

 1.67 

 0.01 

 0.83 

 0.51  

100.00 

 97.13 

 0.18 

 1.60 

 0.01 

 0.49 

 0.59  

100.00 

12,406.74 

669.29 

224.80 

1.74 

112.05 

67.89 

13,482.51 

12,087.45 

 22.10 

 199.69 

 1.55 

 60.84 

 72.88  

12,444.51 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้ของกิจการ

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

รายได้
ล้านบาท

รายได้
ล้านบาท

รายได้
ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

ดำาเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้

มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้

ดิเวลลอปเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค

มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้

เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(ที่มิใช่อาคารชุดพักอาศัย)

บริการด้านการบริหารชุมชน

บริการด้านการบริหาร

งานก่อสร้าง

บริการด้านรักษาความสะอาด

และด้านรักษาความปลอดภัย



2
เติบโตร่วมกันอย่างเหมาะสมบนความพอเพียง

เพื่อดำ รงไว้ซืึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืน



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 052

ภาวะการแข่งขัน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงการประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และโครงการอาคารชุด

พักอาศัย ในอดีต โครงการบ้านเดี่ยวเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมและค่านิยมของคนไทย 

รองลงมาจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยตามลำาดบั โดยโครงการประเภทบ้านเดี่ยวครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 แต่ใน

ระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา กรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่ง

มวลชน ทีช่ว่ยเปดิพ้ืนที่ใหม่ๆ  สำาหรบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ หากพจิารณาเฉพาะระบบขนสง่มวลชนอันได้แก ่ระบบรถไฟฟา้ทัง้ใตดิ้นและ

ลอยฟ้าทั้งที่แล้วเสร็จและเปิดให้บริการ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือเส้นทางที่อยู่ในแผนงาน ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้

บริโภค และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใหญ่หลวง รวมถึงราคาที่ดินที่ใกล้เคียงกับโครงการขนส่งมวลชนมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง เกินกว่าที่จะพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำาเป็นต้องปรับตัวโดยหันมาพัฒนาโครงการใน

ลักษณะอาคารชุดพักอาศัยมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทางด้านต้นทุน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ส่วนแบ่งการ

ตลาดของอาคารชุดพักอาศัยในช่วง 4 ปีหลังสูงกว่าร้อยละ 50 ของตลาดที่พักอาศัยโดยรวมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

ในปี 2556 มีโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ประมาณ 85,000 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นปีที่โครงการ

อาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยโครงการอาคารชุดพักอาศัยยังครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในอัตราร้อยละ 67 จาก

ตลาดที่พักอาศัยโดยรวม โดยโครงการที่ดำาเนินการโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึงร้อยละ 72

ในด้านระดับราคาของโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2556 อาคารชุดพักอาศัยที่มีราคาขายต่อหน่วยเฉลี่ย 1-3 ล้านบาท ยังคง

เป็นตลาดหลักของผู้ประกอบการ โดยเน้นทำาเลในการพัฒนาบริเวณสถานีระบบขนส่งมวลชน ทั้งบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นกลางและกรุงเทพฯ 

ชั้นนอกรวมถึงปริมณฑล โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ อาคารชุดพักอาศัยที่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมากกว่า 3 ล้านบาท 

และตำ่ากว่า 1 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 18 และ 12 ตามลำาดับ

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ตารางเปรียบเทียบโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี 2552-2556

ตารางเปรียบเทียบโครงการที่พักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี 2552-2556

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อาคารชุด

แนวราบ

ระดับบน (>3.0)

ระดับกลาง (1-3.0)

ระดับล่าง (<1.0)

42%

58%

26%

64%

10%

58%

42%

16%

72%

12%

50%

50%

14%

69%

17%

60%

40%

18%

76%

6%

67%

33%

18%

70%

12%

ประเภท

ประเภท

ปี 2552

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556



053
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

จำ นวนคู่แข่งขันโดยประมาณขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

จากข้อมูลที่ทางสำานักวิจัยของบริษัทได้ทำาการรวบรวม ณ สิ้นปี 2556 มีผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย รวมทั้งสิ้น 83 ราย 

ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งมีจำานวน 84 ราย โดยในปีที่ผ่านมามีโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่รวม 165 โครงการ โดยมีจำานวนหน่วยที่

พัฒนาทั้งหมดประมาณ 85,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในราคาระดับบน (ราคาเฉลี่ยสูงกว่า 

3 ล้านบาทต่อยูนิต) จำานวน 25 ราย มีจำานวนหน่วยที่พัฒนาประมาณร้อยละ 17 อาคารชุดพักอาศัยในราคาระดับกลาง (ราคาเฉลี่ย 1-3 ล้าน

บาทต่อยูนิต) มีผู้ประกอบการทั้งสิ้นจำานวน 66 รายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11 ราย โดยมีจำานวนที่พัฒนาประมาณร้อยละ 71 ส่วนที่เหลือเป็น

โครงการอาคารชุดพักอาศัยในราคาระดับกลาง-ล่าง (ราคาขายเฉลี่ยตำ่ากว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิต) มีจำานวนทั้งสิ้น 4 รายโดยมีจำานวนหนว่ยที่

พัฒนาทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 6 สำาหรับบริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ประมาณร้อยละ 13 จากจำานวนอาคาร

ชุดพักอาศัยที่เปิดตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งสิ้น 10,753 หน่วยจาก 7 โครงการ

ที่มา : สำานักวิจัย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ไม่รวมการเคหะแห่งชาติ

ตารางเปรียบเทียบโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่ระหว่างปี 2552-2556

โครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

แอล.พี.เอ็น.

ส่วนแบ่งการตลาด LPN

24,523

7,840

32%

67,651

7,723

11%

45,106

8,607

19%

62,860

9,068

18%

74,868

10,753

13%

จำานวนหน่วยเปิดตัว ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

80,000

60,000

40,000

20,000

0

40%

30%

20%

10%

0%

LPN

ส่วนแบ่ง

การตลาด 

LPN

อื่นๆ

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 054

สำาหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนในปี 2556 มีจำานวนหน่วยรวมทั้งสิ้นประมาณ 52,280 หน่วย โดยบริษัทครอง

ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 13 โดยคิดเป็นจำานวนหน่วยรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,976 หน่วย หากแบ่งตามระดับราคาอาคารชุดพักอาศัย

ที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนในราคาระดับบน (ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป) มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 8,254 หน่วยหรือคิดเป็น

ร้อยละ 16 ของอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียน สำาหรับอาคารชุดพักอาศัยระดับกลาง (ราคาขายเฉลี่ย 1-3 ล้านบาท ต่อยูนิต) 

มีจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 39,191 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของอาคารชุดพักอาศัยและจดทะเบียน ส่วนอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จ

และจดทะเบียนในราคาระดับล่าง (ราคาขายเฉลี่ยตำ่ากว่า 1 ล้านบาทต่อยูนิต) มีจำานวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 4,433 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 9

ของอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียน

สรุปสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2556

สำาหรบัป ี2556 เปน็ปทีีส่ถานการณ์แตกตา่งกนัโดยสิน้เชงิระหวา่งครึง่ปีแรกและคร่ึงปหีลัง ในครึง่ปีแรกสภาวะโดยรวมมีความรอ้นแรงจากการท่ี

ผูป้ระกอบการตา่งพยายามเรง่เปดิโครงการ และไดรั้บการตอบรบัท่ีดจีากผูบ้รโิภค โดยโครงการสว่นใหญ่สามารถปดิการขายไดใ้นระยะสัน้ กระท่ัง

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาส่งสัญญาณเพื่อลดความร้อนแรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลง โดยมีแนวคิดที่จะปรับลด LTV (Loan to Value) 

ลงอีก เพื่อลดปัญหาที่จะกระทบกับสถาบันการเงินในระยะยาว ในขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนเริ่มสูงขึ้น และส่งสัญญาณที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวัง 

ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มส่อเค้าตึงเครียด ส่งผลให้ครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะในปลายไตรมาส 4 สภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เริ่มชะลอตัวลงตามปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดอาคารชุดพักอาศัยในปี 2556 เป็นปีที่มีโครงการอาคารชุดพักอาศัยเปิดตัวใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีโครงการ

เปิดตัวใหม่รวมประมาณ 85,000 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยโครงการเปิดตัวใหม่ยังกระจุกตัว

อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าทั้งบริเวณกรุงเทพฯชั้นกลาง กรุงเทพฯชั้นนอกและปริมณฑล รวมถึงโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่ขยายตัวไปยังภูมิภาค

ก็ยังคงมีการพัฒนาและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

ในส่วนผลการดำาเนินงานของบริษัท ในปี 2556 บริษัทเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัยทั้งสิ้น 10 โครงการ จำานวนประมาณ 14,800 หน่วยทั้งใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมียอดขายประมาณ 24,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อน ส่วนยอดขายรอโอน 

(Backlog) บริษัทมียอดขายรอโอนประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายรอโอนสำาหรับปี 2557 ประมาณ 7,600 ล้านบาท และ

ยอดขายโอนสำาหรับปี 2558 กว่า 13,000 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนระหว่างปี 2552-2556

ที่มา : สำานักวิจัย บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมาณการ (ไม่รวมการเคหะแห่งชาติ)

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

แอล.พี.เอ็น.

ส่วนแบ่งการตลาด LPN

33,309

6,281

20%

38,374

6,144

16%

29,494

7,290

25%

44,187

9,618

22%

45,304

6,976

13%

จำานวนหน่วยจดทะเบียน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556



055
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจน

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำาปี ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา 

รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในด้านความถูกต้องและโปร่งใสของงบการเงิน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งคำาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อให้

ความมั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในการใช้งบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ

จำานวน 3 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชี-การเงิน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

และระบบการควบคุมภายในซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดง

ไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล

ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

(ปกรณ์  ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 056

บริษัท  สอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำากัด

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

สำาหรับปี 2556 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  มีดังนี้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

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

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

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ

เงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่น

ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

เหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดังกลา่ว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐาน

การสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี 

ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดในการประเมินความเสีย่งดงักลา่ว ผูส้อบบญัชี

พจิารณาการควบคุมภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัทำาและการนำาเสนอ

งบการเงนิโดยถูกตอ้งตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจ

สอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การ

ตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี ่

ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทำา

ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้น

นี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยและ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำาเนินงานรวม และผลการ

ดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



057
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

สำาหรับปี 2555 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

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

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

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ

เงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำาไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการงบแสดงการ

เปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่น

ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส

เงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

เหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า

จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิดงักลา่ว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐาน

การสอบบญัชเีกีย่วกบัจำานวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ 

วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวม

ถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ

ควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ ์แตไ่ม่ใชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความ

เหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร

ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาขึ้นโดย 

ผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการนำาเสนองบการเงนิโดยรวมขา้พเจา้

เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้น

นี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยและ

ของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำาเนินงานรวม และผลการ

ดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 058

สำาหรับปี 2554 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการ

ใชว้ธีิการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ทีเ่ป็นจำานวนเงนิและการเปดิเผยขอ้มูลในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกั

การบญัชทีีก่จิการใช ้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงนิทีเ่ปน็สาระสำาคญั ซึง่ผูบ้รหิารเปน็ผูจ้ดัทำาขึน้ ตลอดจนการประเมนิถงึ

ความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำาเสนอในงบการเงนิโดยรวม ขา้พเจา้เชือ่วา่การตรวจสอบดงักลา่วใหข้อ้สรปุทีเ่ปน็เกณฑอ์ย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของงบการ

เงินเฉพาะบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำาหนดรายการยอ่ที่

ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 

เปน็ตน้ไปเพือ่เปน็เกณฑ์ในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิ งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2553 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1.

2.

3.

4.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
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ประจำ ปี 2556

4,234,232,725.78 

2,100,931,728.38 

914,034,406.96 

230,587,733.83 

7,479,786,594.95 

14,838,265.24 

 125,515,500.00 

142,348,689.00 

8,990,802.83 

22,902,868.29 

314,596,125.36  

1,191,567,644.44 

130,149,846.26  

11,202,881,652.23 

3,499,995,335.30 

16,024,594,478.23 

 -   

414,189,349.41 

550,402,857.79 

238,036,798.05 

118,209,357.21 

20,844,550.22 

53,908,105.15 

1,395,591,017.83 

294,958,777.43 

198,223,172.53 

6,473,445,031.76 

934,969,785.47 

7,901,596,767.19 

211,188,823.14 

799,796,579.70 

386,453,617.33 

236,825,605.64 

104,917,658.54 

23,549,603.11 

33,662,480.29 

1,796,394,367.75 

1,167,630,005.64 

221,986,386.94 

8,148,739,591.66 

2,750,178,418.58 

12,288,534,402.82 

 -

896,733,997.85 

406,255,759.16 

237,900,098.73 

117,223,704.85 

22,756,581.70 

51,761,421.82 

1,732,631,564.11 

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 สินค้าคงเหลือ

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ งบการเงินรวม (บาท)

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงิน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3.2 

5

3.5 , 6.1

3.6, 7

 

3.7, 8.3

3.8, 6.2

3.9, 9

3.10, 10

3.13, 4, 11

12 

13 

14 

3.12, 15

16 

3.17.2,17

893,826,656.49 

133,191,556.72 

10,275,998,194.29 

3,425,526,448.07 

14,728,542,855.57 

476,034,837.15 

414,189,349.41 

607,261,989.51 

97,367,957.70 

103,634,806.64 

14,749,840.96 

41,759,557.55 

1,754,998,338.92  

3,863,804,125.78 

1,880,915,015.47 

913,940,477.25 

225,454,071.37 

6,884,113,689.87 

14,724,217.55 

 119,000,000.00 

53,588,687.00 

8,754,802.83 

22,373,648.29 

218,441,355.67 

384,838,278.61 

1,387,459,283.37 

215,396,788.66 

347,771,391.04 

2,335,465,741.68 

10,721,233.00 

100,000.00 

91,685,031.00 

6,800,037.74 

19,771,708.90 

129,078,010.64 

216,019,143.02 

155,718,977.62 

6,198,313,285.98 

934,969,785.47 

7,505,021,192.09 

486,331,584.11 

799,796,579.70 

447,184,022.49 

84,687,424.68 

116,348,646.60 

14,749,840.96 

26,474,632.71 

1,975,572,731.25 

374,838,278.61 

1,357,902,803.62 

215,249,111.96 

331,673,465.83 

2,279,663,660.02 

10,538,865.56 

100,000.00 

34,998,955.00 

6,477,667.17 

19,416,288.90 

71,531,776.63 

1,113,387,854.91 

2,093,279,199.02 

723,254,391.91 

470,672,698.14 

4,400,594,143.98 

16,189,087.12 

 992,000,000.00 

103,853,217.00 

7,181,579.29 

19,635,966.93 

1,138,859,850.34  

854,893,878.25 

112,592,665.22 

7,890,713,936.58 

2,635,962,201.24 

11,494,162,681.29 

364,609,645.79 

896,733,997.85 

465,055,656.05 

92,202,434.62 

120,786,972.87 

14,749,840.96 

33,333,671.57 

1,987,472,219.71 

1,003,129,254.91 

1,980,891,990.81 

723,089,464.27 

442,581,600.29 

4,149,692,310.28 

15,981,109.72 

 992,000,000.00 

39,643,720.00 

6,859,208.72 

19,229,946.93 

1,073,713,985.37

สินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

  อื่น ๆ  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เงินกู้ยืมและหนี้สินตามสัญญาเช่าการ

  เงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 เงินกู้ยืมระยะยาว    

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

  เงินมัดจำาค่าเช่าและบริการ 

  อื่นๆ

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ 17,420,185,496.06 14,021,165,966.93 9,697,991,134.94 16,483,541,194.49

7,102,555,045.54 7,794,382,720.31 5,539,453,994.32 2,464,543,752.32 5,223,406,295.65 2,351,195,436.65 

13,481,634,901.00 9,480,593,923.34 

รวมหนี้สิน



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 060

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น  

  ทุนจดทะเบียน  

  หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

  ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 

  หุ้นสามัญ จำานวน 1,475,698,768 หุ้น

   มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน

 กำาไรสะสม  

  จัดสรรแล้ว 

   สำารองตามกฎหมาย

  ยังไม่ได้จัดสรร 

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี 

  อำานาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หมาย
เหตุ

หมาย
เหตุ

2556 25562555
ปรับปรุงใหม่

2555
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

21

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

39,061,748.24 

148,000,000.00 

7,521,045,100.04 

9,625,612,782.28 

189,993.47 

9,625,802,775.75 

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

 39,061,748.24 

148,000,000.00 

7,276,418,466.71 

9,380,986,148.95 

 -   

9,380,986,148.95 

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

39,061,748.24 

148,000,000.00 

5,128,836,382.54 

7,233,404,064.78 

43,317.84 

7,233,447,382.62  

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

 39,061,748.24 

148,000,000.00 

5,024,830,804.45 

7,129,398,486.69 

 -   

7,129,398,486.69 

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

39,061,748.24 

148,000,000.00 

6,377,027,329.08 

8,481,595,011.32 

116,961.29 

8,481,711,972.61 

1,475,698,768.00 

1,475,698,768.00 

441,807,166.00 

 39,061,748.24 

148,000,000.00 

6,153,660,923.11 

8,258,228,605.35 

 -   

8,258,228,605.35 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,420,185,496.06 14,021,165,966.93 9,697,991,134.94 16,483,541,194.49 13,481,634,901.00 9,480,593,923.34 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้จากการขายและบริการ

 รายได้จากการขาย

 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

  รวมรายได้จากการขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ

 ต้นทุนขาย

 ต้นทุนจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

 ต้นทุนจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการ

  รวมต้นทุนจากการขายและบริการ

กำาไรขั้นต้น

 13,871,085,814.59 

 43,097,109.12 

 432,495,813.72 

 14,346,678,737.43 

 (9,312,679,489.38)

 (21,903,607.17)

 (321,953,014.86)

 (9,656,536,111.41)

 4,690,142,626.02 

 12,950,319,407.50 

 40,175,318.59 

 334,880,666.00 

 13,325,375,392.09 

 (8,741,530,610.54)

 (22,768,860.30)

 (243,807,008.70)

 (9,008,106,479.54)

 4,317,268,912.55 

 13,565,978,329.25 

 47,071,529.71 

 -   

 13,613,049,858.96 

 (9,273,204,783.87)

 (25,511,460.30)

 -   

 (9,298,716,244.17)

 4,314,333,614.79 

 12,279,288,391.89 

 43,646,396.03 

 -   

 12,322,934,787.92 

 (8,451,398,688.11)

 (24,069,040.58)

 -   

 (8,475,467,728.69)

 3,847,467,059.23 

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2556

31 ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)
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ประจำ ปี 2556

รายได้อื่น   

 ดอกเบี้ยรับ

 เงินปันผลรับ

 รายได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา

 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม

 กำาไรจากการกลับรายการด้อยค่า

  ทรัพย์สิน

 อื่นๆ 

รวมรายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ   

ต้นทุนทางการเงิน

กำาไรจากส่วนได้เสียเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วม  

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

กำาไรสำาหรับปี  

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี

 ผลขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

การปันส่วนกำาไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

  อำานาจควบคุม

การปันส่วนกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

  อำานาจควบคุม

กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ย

หมายเหตุ 2556 25562555
ปรับปรุงใหม่

2555
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

12,125,764.32 

 -   

 29,336,150.54 

 -   

 -   

12,361,581.13 

 53,823,495.99 

 (898,271,420.55)

 (771,472,297.97)

 (92,844,601.22)

 (15,917,527.00)

 (11,596,707.87)

 

-   

 2,953,863,567.40 

 (625,203,750.24)

 2,328,659,817.16 

 (19,799,878.40)

 2,308,859,938.76 

 2,328,576,930.28 

 

82,886.88 

 2,328,659,817.16 

 2,308,786,906.58 

 73,032.18 

 2,308,859,938.76 

1.58 

1,475,698,768 

 

8,836,237.24 

 -   

 22,192,114.74 

 

48,519,628.91 

 

-   

 9,702,096.26 

 89,250,077.15 

 (794,738,542.53)

 (637,331,545.62)

 (100,130,842.78)

 (14,744,000.00)

 (10,128,023.53)

 

67,891,547.95 

 2,917,337,583.19 

 (688,170,112.64)

 2,229,167,470.55 

 -   

 2,229,167,470.55 

 2,229,093,827.10 

 

73,643.45 

 2,229,167,470.55 

 2,229,093,827.10 

 73,643.45 

 2,229,167,470.55 

1.51 

1,475,698,768 

 

8,791,917.32 

 -   

 29,327,465.54 

 -   

 

111,425,191.36 

12,321,105.34 

 161,865,679.56 

 (1,057,245,423.93)

 (432,421,313.93)

 (51,739,786.30)

 (15,917,527.00)

 (11,480,704.11)

 -   

 2,907,394,539.08 

 (613,406,078.26)

 2,293,988,460.82 

 (6,461,781.60)

 2,287,526,679.22 

 2,293,988,460.82 

 -   

 2,293,988,460.82 

 2,287,526,679.22 

 -   

 2,287,526,679.22 

1.55 

1,475,698,768 

9,896,431.16 

 147,600,000.00 

 21,018,384.16 

 58,278,061.68 

 -   

 9,183,640.17 

 245,976,517.17 

 (943,061,262.39)

 (334,014,269.26)

 (56,485,071.79)

 (14,744,000.00)

 (9,038,177.00)

 -   

 2,736,100,795.96 

 (626,367,796.74)

 2,109,732,999.22 

 -   

 2,109,732,999.22 

 2,109,732,999.22 

 -   

 2,109,732,999.22 

 2,109,732,999.22 

 -   

 2,109,732,999.22 

1.43 

1,475,698,768 

3.13, 4, 11

3.16 



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 062

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามที่รายงานไว้เดิม)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ 

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังการปรับปรุง)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (ปรับปรุงใหม่)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้น

1,475,698,768.00 

-   

 1,475,698,768.00 

 -   

 -   

 -   

 1,475,698,768.00 

 -   

 -   

 -   

1,475,698,768.00 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

441,807,166.00 

 -   

 441,807,166.00 

 -   

 -   

 -   

 441,807,166.00 

 -   

 -   

 -   

 441,807,166.00 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นซื้อคืน

39,061,748.24 

 -   

 39,061,748.24 

 -   

 -   

 -   

 39,061,748.24 

 -   

 -   

 -   

 39,061,748.24 

4

20.3

20.4

20.1

20.2

หมายเหตุ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

ส่วนของบริษัทใหญ่

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามที่รายงานไว้เดิม)

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังการปรับปรุง)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (ปรับปรุงใหม่)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้น

1,475,698,768.00 

 1,475,698,768.00 

 -   

 -   

 -   

 1,475,698,768.00 

 -   

 -   

 -   

 1,475,698,768.00 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

441,807,166.00 

 441,807,166.00 

 -   

 -   

 -   

 441,807,166.00 

 -   

 -   

 -   

 441,807,166.00 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นซื้อคืน

39,061,748.24 

 39,061,748.24 

 -   

 -   

 -   

 39,061,748.24 

 -   

 -   

 -   

 39,061,748.24 

4

20.3

20.4

20.1

20.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



063
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

สำารองตามกฎหมาย

สำารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

7,128,498,014.80 

 104,906,049.98 

 7,233,404,064.78 

2,229,093,827.10 

 (337,180,958.64)

 (643,721,921.92)

 8,481,595,011.32 

 2,308,786,906.58 

 (383,648,087.68)

 (781,121,047.94)

 9,625,612,782.28 

รวม

7,013,049,840.09 

116,348,646.60 

 7,129,398,486.69 

2,109,732,999.22 

(337,180,958.64)

(643,721,921.92)

 8,258,228,605.35 

 2,287,526,679.22 

(383,648,087.68)

 (781,121,047.94)

 9,380,986,148.95 

31,709.28 

 11,608.56 

 43,317.84 

73,643.45 

 -   

 -   

 116,961.29 

 73,032.18 

 -   

 -   

 189,993.47 

รวม

7,128,529,724.08 

 104,917,658.54 

 7,233,447,382.62 

2,229,167,470.55 

(337,180,958.64)

 (643,721,921.92)

 8,481,711,972.61 

 2,308,859,938.76 

(383,648,087.68)

 (781,121,047.94)

 9,625,802,775.75 

148,000,000.00 

 148,000,000.00 

-

-   

-

148,000,000.00 

-

-   

-

148,000,000.00 

148,000,000.00 

 -   

 148,000,000.00 

 -   

 -   

 -   

 148,000,000.00 

 -   

 -   

 -   

 148,000,000.00 

5,023,930,332.56 

 104,906,049.98 

 5,128,836,382.54 

2,229,093,827.10 

 (337,180,958.64)

 (643,721,921.92)

 6,377,027,329.08 

 2,308,786,906.58 

 (383,648,087.68)

 (781,121,047.94)

 7,521,045,100.04 

4,908,482,157.85 

116,348,646.60 

 5,024,830,804.45 

2,109,732,999.22 

 (337,180,958.64)

 (643,721,921.92)

 6,153,660,923.11 

 2,287,526,679.22 

 (383,648,087.68)

 (781,121,047.94)

 7,276,418,466.71 

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำานาจควบคุม



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 064

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้

 รายการปรับปรุงกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

  จากกิจกรรมดำาเนินงาน

  ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

  ประมาณการเงินช่วยเหลือพนักงานกรณีฉุกเฉิน

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ดำาเนินงานและสินทรัพย์ลงทุน 

  กำาไรจากการกลับด้อยค่าสินทรัพย์

  ขาดทุน(กำาไร)จากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

  โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

  ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สินสูญหาย/บริจาค

  ขาดทุน (กำาไร) จากการขายเงินลงทุน

  ส่วนแบ่ง(กำาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ตามวิธีส่วนได้เสีย

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

  เงินปันผลรับ

   กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

 สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  สินค้าคงเหลือ

  ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์จากการดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 หนี้สินจากการดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

  จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

   หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำาเนินงาน

    จ่ายดอกเบี้ย

    รับคืนภาษีเงินได้

    จ่ายภาษีเงินได้

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน

2,953,863,567.40 

 20,305,804.00 

 2,954,883.60 

 36,656,216.43 

 -   

 30,223,234.81 

 -   

 744,065.17 

 -   

 -   

 11,596,707.87 

 -   

3,056,344,479.28 

 99,508,593.40 

 1,237,205.34 

(2,965,064,668.97)

 (826,207,707.47)

 482,544,648.44 

 (2,146,683.33)

 (3,210,128,612.59)

2,921,034.79 

 -   

 2,121,241.30 

 (6,560,180.00)

 (1,517,903.91)

 (155,302,037.22)

 (214,382,367.06)

 1,912,031.48 

 (870,233,655.37)

 (1,238,006,028.17)

 

2,917,337,583.19 

 12,168,186.00 

 -   

 34,756,041.42 

 -   

 (3,460,918.87)

 (2,437,840.44)

 63,393.21 

 (48,519,628.91)

 (67,891,547.95)

 10,128,023.53 

 -   

 2,852,143,291.18 

 (24,212,959.50)

 465,432.16 

 (1,523,074,186.92)

 (1,852,137,889.34)

 (96,937,418.15)

 (18,072,580.92)

 (3,513,969,602.67)

701,742,725.94 

 -   

 245,799.58 

 -   

 701,988,525.52 

 40,162,214.03 

 (152,727,015.20)

 761,302.90 

 (577,569,493.95)

 (689,372,992.22)

2,907,394,539.08 

 6,916,120.00 

 2,954,883.60 

 30,489,287.63 

 (111,425,191.36)

 30,223,234.81 

 -   

 734,153.26 

 -   

 -   

 11,480,704.11 

 -   

 2,878,767,731.13 

 42,422,735.50 

 (63,021,627.00)

 (2,307,050,539.90)

 (865,955,037.58)

 482,544,648.44 

 (8,425,885.98)

 (2,719,485,706.52)

(116,501,800.59)

 12,624,273.73 

 2,084,411.87 

 (1,048,380.00)

 (102,841,494.99)

56,440,529.62 

(204,253,632.56)

 -   

 (811,765,995.55)

 (959,579,098.49)

2,736,100,795.96 

 4,644,765.00 

 -   

 28,541,079.92 

 -   

 (3,450,594.76)

 (2,437,840.44)

 61,109.30 

 (58,278,061.68)

 -   

 9,038,177.00 

 (147,600,000.00)

 2,566,619,430.30 

 43,131,285.40 

 (4,973.00)

 (1,547,989,968.88)

 (1,732,377,480.40)

 (96,937,418.15)

 (6,859,038.86)

 (3,341,037,593.89)

628,378,722.46 

 (9,416,905.99)

 195,199.58 

 -   

 619,157,016.05 

 (155,261,147.54)

 (149,421,488.00)

 -   

 (519,897,988.55)

 (824,580,624.09)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2556 25562555
ปรับปรุงใหม่

2555
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



065
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน

 เงินสดรับจากตั๋วแลกเงินครบกำาหนด

 รับเงินจากการขายเงินลงทุน

 รับเงินปันผล

 ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 รับ(คืน)เงินเบิกเกินบัญชี

 รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 รับเงินกู้ยืมระยะยาว

 คืนเงินกู้ยืมระยะยาว 

 จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 จ่ายเงินปันผล

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(45,074,357.76)

 45,074,357.76 

 -   

 -   

 (64,598,583.39)

 (24,136,783.23)

 934,579.44 

 75,856,025.73 

 (11,944,761.45)

(20,305,129.13)

6,687,320,000.00 

 (3,546,170,000.00)

4,817,280,000.00 

 (5,494,057,741.00)

 (5,409,565.83)

 (1,164,769,135.62)

1,273,888,428.42 

 23,937,638.80 

 1,167,630,005.64 

 1,191,567,644.44 

(20,000,000.00)

 20,000,000.00 

 180,000,000.00 

 147,600,000.00 

 (972,617.99)

 (15,362,737.54)

 2,055,407.92 

 6,599,000.00 

 319,919,052.39 

19,290,976.30 

 4,294,258,600.00 

 (3,585,000,000.00)

 4,692,346,557.95 

 (3,194,046,557.95)

 (3,821,527.70)

 (980,902,880.56)

 1,242,125,168.04 

 872,671,228.21 

 294,958,777.43 

 1,167,630,005.64 

-   

 -   

 -   

 -   

 (64,470,204.79)

 (21,176,379.71)

 934,579.44 

 75,856,025.73 

 (8,855,979.33)

(20,305,129.13)

 6,278,320,000.00 

 (3,397,340,000.00)

 4,799,000,000.00 

 (5,482,293,241.00)

 (5,244,638.19)

 (1,164,769,135.62)

 1,007,367,856.06 

 38,932,778.24 

 854,893,878.25 

 893,826,656.49 

(20,000,000.00)

 20,000,000.00 

 180,000,000.00 

 147,600,000.00 

 (972,617.99)

 (13,846,040.71)

 2,044,923.81 

 6,599,000.00 

 321,425,265.11 

19,290,976.30 

 4,112,000,000.00 

 (3,503,000,000.00)

 4,640,300,000.00 

 (3,142,000,000.00)

 (3,658,001.53)

 (980,902,880.56)

 1,142,030,094.21 

 638,874,735.23 

 216,019,143.02 

 854,893,878.25 

2556 25562555
ปรับปรุงใหม่

2555
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 066

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. การดำ เนินงานของบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 

ธรุกจิหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานท่ีต้ังของบริษัทฯ 1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร     

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำ งบการเงินและนำ เสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงนินี้ไดจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิภายใตพ้ระราชบญัญัตวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 

 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ 

 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

 งบการเงินของบริษัทจัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการท่ีที่ 

 เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2 ในการจัดทำางบการเงินรวมสำาหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 ประกอบด้วยงบการเงินของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.

 ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

2.3 รายการบัญชีระหว่างกัน

 ในการจัดทำางบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำาคัญได้ตัดออกในการทำางบการเงินรวมแล้ว

2.4 งบการเงนิรวมนีจ้ดัทำาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แสดงฐานะการเงนิรวม และผลการดำาเนนิงานรวมของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ 

 จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจำากัดด้านลักษณะที่ค่อนข้าง 

 แตกต่างกันในบรรดาบริษัทย่อยที่นำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

2.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี 

 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 20

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

ภาษีเงินได้

การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

99.99

99.88

99.93

99.95

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

ให้บริการ

ให้บริการ

ให้บริการ

        ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

ผู้ถือหุ้น, ควบคุมโดยกรรมการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน



067
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 21

ฉบับที่ 25

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่  1  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่  7  (ปรับปรุง 2555) 

ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2555) 

ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2555) 

ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 27

ฉบับที่ 29

ฉบับที่ 32

การนำาเสนองบการเงิน

งบกระแสเงินสด

ภาษีเงินได้ 

สัญญาเช่า

รายได้

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

งบการเงินระหว่างกาล

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ส่วนงานดำาเนินงาน

สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็ปไซต์

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

2.6 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่สภาวิชาชีพได้ออกประกาศสภาวิชาชีพ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มีดังต่อไปนี้

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้น

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได้ 

วันที่มีผลบังคับใช้



บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน) 068

3. สรุปนโยบายบัญชีที่สำ คัญ

 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

  3.1.1 รายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุดและบ้านพร้อม 

    ที่ดิน) รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ 

    ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของ 

    สินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้วโดยกิจการไม่เก่ียวข้องในการ 

    บริหาร หรือควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรง 

    และทางอ้อมซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้ และต้นทุนที่เกิด 

    ขึ้นเนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่าง 

    น่าเชื่อถือ

  3.1.2 รายไดค้า่เชา่และบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้งในอสังหารมิทรพัย ์

    เพื่อการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

  3.1.3 รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้ 

    บริการเสร็จสิ้นลง

  3.1.4 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  3.1.5 บริษัทคำานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมท่ีดิน 

    และอาคารชุดพักอาศัย ตามเกณฑ์พ้ืนที่และตาม 

    เกณฑ์ราคาขาย

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสด,  

  เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุในตัว๋แลกเงินทีถ่งึกำาหนดจา่ย 

  คนืในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน และไม่มขีอ้จำากดัในการเบกิใช ้

 3.3 เงินลงทุนชั่วคราว

  เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีอายุ 

  คงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือที่มีวันท่ี 

  ถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปใน 

  รูปแบบเดิม ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน

การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 13

ฉบับที่ 17

ฉบับที่ 18

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอน การบูรณะ

และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

เรื่อง

ปจัจบุนับรษิทั และบรษิทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบตอ่งบการเงินในปท่ีีเริม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน

การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้

 3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ 

  หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  บรษัิทบนัทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหนี้

  ทีค่าดวา่จะเกบ็เงนิไมไ่ดแ้ละอาศยัประสบการณ์ในการเกบ็หนี้

  ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

 3.5 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

  ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคา 

  ทุนโดยวธีิเฉพาะเจาะจง หรือมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะไดร้บั แลว้ 

  แต่อย่างใด จะตำ่ากว่า ราคาทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่า 

  พัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

  กับโครงการและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหยุด 

  บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เมื่องานก่อสร้าง 

  แล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา

 3.6 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย อาคารห้องชุดและบ้านพร้อม

  ที่ดินที่สร้างเสร็จ ในส่วนที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซือ้

  บริษัท แสดงไว้ในราคาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่า

  สุทธิที่จะได้รับแล้ว แต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

 3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  - เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดย 

    วิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

  - เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มในงบการเงนิเฉพาะ 

    กิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วย 

    ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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อาคารชุด (สำานักงานและที่อยู่อาศัย) และ ลานจอดรถ

ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

อาคารชุด-สำานักงาน

ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

40

5-10

40

10

5

5

 3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

   - ที่ดิน แสดงไว้ในราคาทุน

   - อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

   - ราคาทนุไดร้วมตน้ทนุประมาณการเบือ้งตน้สำาหรบัการรือ้ถอน การขนยา้ยและการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัยซ์ึง่เปน็ภาระผกูพนั 

    ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี

   - ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

 3.8 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินและ ต้นทุนโครงการที่ถือไว้เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุน 

  หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและต้นทุนโครงการ 

  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา

 3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ค่าเสื่อมราคา

  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของ 

  มูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบ้ืองต้นสำาหรับการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพัน 

  ของกจิการ และกจิการจะทบทวนอายุการใหป้ระโยชนม์ลูคา่คงเหลอื และวธิกีารคดิคา่เสือ่มราคาอยา่งนอ้ยทีส่ดุทกุสิน้รอบบญัชคีา่เสือ่ม 

  ราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

จำานวนปี

จำานวนปี

 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

   บริษัทพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เงินลงทุน ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา 

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่างๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

   หากมีราคาตำ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จและบริษัทจะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปใน 

   ทางที่ลดลง

   มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รบัคนืของสนิทรพัย ์หมายถงึ ราคาขายสทุธิหรอืมลูคา่จากการใช้สนิทรพัย ์แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่และจะประมาณ 

   จากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

 3.12 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

   บริษัทบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยจำานวนเท่ากับราคายุติธรรม 

   ของสนิทรพัย์ทีเ่ชา่ ณ วันเริม่ตน้ของสัญญาเช่า ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ  ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอด 

   คงเหลือของหนี้สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวด
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 3.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย 

  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

  3.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

   บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล 

   ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด เป็นค่าใช้จ่ายท้ังหมดใน 

   งวดนัน้ และคำานวณภาษีเงนิไดต้ามทีก่ำาหนดไวใ้น 

   ประมวลรัษฎากร

  3.13.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

   บรษัิทและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี

   ของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี 

   ของสนิทรพัย์และหนีส้นิที ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา 

   รายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น 

   โดยใช้อัตราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะ 

   เวลารายงาน

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิไดร้อการ 

   ตัดบัญชีของผลตากต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี 

   ทกุรายการ แตร่บัรูส้นิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี

   สำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใชหั้กภาษรีวมทัง้ผล 

   ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มี 

   ความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ย 

   จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ 

   ประโยชนจ์ากผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษแีละ 

   ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี 

   ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้น 

   รอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตาม 

   บัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า 

   บรษิทัและบรษิทัย่อยจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีงพอ 

   ต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

   ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์  

   บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการ 

   ตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษี 

   ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง 

   ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 3.14 ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการ 

  เงินฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบาง 

  รายการซึ่งมีผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน 

  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้น 

  จรงิในภายหลงั จงึอาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการ 

  ปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ 

  ในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ สำารองผลประโยชน์ของ 

  พนกังาน เปน็มลูคา่ทีป่ระมาณการโดยผูเ้ชีย่วชาญ ตามหลกั 

  คณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้บริหารให้การรับรองการ 

  ประมาณการในเรือ่งนีค้อ่นขา้งมคีวามไมแ่นน่อน อนัเนือ่ง 

  มาจากลักษณะของโครงการท่ีมีระยะเวลายาว (หมายเหตุ 

  3.17.2) การประมาณการในเร่ืองอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผย 

  ในแตล่ะสว่นท่ีเกีย่วข้องของหมายเหตปุระกอบงบการเงนินี ้

 3.15 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเป็นไปได้ 

  ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตาม 

  กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

  เหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ 

  สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำาระ 

  ภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ 

  อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย 

  ชำาระไปตามประมาณการหนีส้นิทัง้หมดหรือบางสว่นอยา่ง 

  แน่นอน บริษัทจะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยก 

  ต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่ 

  เกี่ยวข้อง

 3.16 กำาไรต่อหุ้น

  กำาไรตอ่หุ้น ทีแ่สดงไวใ้นงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็เปน็กำาไร 

  ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุน 

  สำาหรับปี ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักท่ีถือ 

  โดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

 3.17 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์ของพนักงาน

  3.17.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

   บริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็น 

   ลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กำาหนด 

   การจา่ยสมทบไวแ้ลว้ สนิทรพัย์ของกองทนุสำารอง 

   เลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท 

   และไดร้บัการบรหิารโดยผู้จดัการกองทนุภายนอก 

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสม 

   เขา้กองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั 

   เงนิจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทกึเปน็

   คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบ

   ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้เริ่มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ 

ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น 

โดยใชอ้ตัราภาษทีีผ่ลบงัคบัใช ้ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุขอ้ 3.13.2 โดยนำาผลสะสมทีค่ำานวณขึน้เสมอืนวา่บรษิทัใชวิ้ธบัีนทึก

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด มาปรับปรุงกำาไรสะสมต้นงวดของปี 2556 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2555 ใหม่ ผลจากการ

เริ่มใช้นโยบายการบันทึกบัญชีดังกล่าว ทำาให้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกำาไรสะสม

ต้นงวดเพิ่มขึ้น จำานวน 104.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 116.35 ล้านบาท) และสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นด้วยจำานวนเดียวกัน และทำาให้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2555 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการตาย

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

 -   

(5,023,930,332.56)

(31,709.28)

104,917,658.54)

(5,128,836,382.54)

(43,317.84)

104,917,658.54)                 

(104,906,049.98)

(11,608.56)

ร้อยละ 4.1 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตามประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.7 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

2556

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึก
บัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  3.17.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

   บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจดัใหม้ผีลประโยชนข์องพนกังาน หลงัการเลกิจา้งเพือ่จา่ยใหแ้กพ่นกังานเปน็ไปตามกฎหมายแรงงาน 

   ไทยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก 

   คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยว 

   กับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทกำาหนดข้ึนอย่างเหมาะสมสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

   สทุธปิระจำาปไีดร้วมถงึอตัราสว่นลดอตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานและอตัราการเปลีย่นแปลงในจำานวนพนกังาน การ 

   เปล่ียนแปลงในอัตราเหล่าน้ีมผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปีบริษัท และ 

   บริษัทย่อยได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม   ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบัน 

   สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่า  จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมนิอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัท และ 

   บริษัทย่อยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

สมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณสรุปไว้ดังนี้
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

 -   

(4,908,482,157.85)

116,348,646.60 

(5,024,830,804.45)

116,348,646.60 

(116,348,646.60)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 -   

(6,259,820,527.44)

(100,058.08)

117,223,704.85) 

(6,377,027,329.08)

(116,961.29)

117,223,704.85)  

(117,206,801.64)

(16,903.21)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

 -   

(6,032,873,950.24)

120,786,972.87 

(6,153,660,923.11)

120,786,972.87 

(120,786,972.87)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

ภาษีเงินได้ 

กำาไรสุทธิ

กำาไรต่อหุ้น

700,476,158.95 

2,216,861,424.24 

1.50 

688,170,112.64 

2,229,167,470.55 

1.51 

(12,306,046.31)

12,306,046.31 

0.01 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บาท)
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง

ภาษีเงินได้ 

กำาไรสุทธิ

กำาไรต่อหุ้น

630,806,123.01 

2,105,294,672.95 

1.43 

626,367,796.74 

2,109,732,999.22 

1.43 

(4,438,326.27)

4,438,326.27 

0.00 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท)
สำาหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง
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  4,195,470.00 

4,195,470.00 

69,038,000.00 

-

13,550,437.68 

13,575,677.65 

12,233,079.89 

108,397,195.22 

112,592,665.22 

5.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุข้อ 8.1)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

5.2 ลูกหนี้อื่น

 เงินมัดจำาค่าสินค้า

 รายได้ค้างรับ

 เงินทดรองจ่าย

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

 อื่นๆ

 รวมลูกหนี้อื่น

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

- 

-

49,634,143.63 

15,625,874.22

38,374,673.94

26,515,154.47

130,149,846.26

130,149,846.26

-

-

137,711,000.00

36,145,078.48

14,587,089.11

15,073,449.61

18,469,769.74

221,986,386.94

221,986,386.94

 67,217,097.00 

67,217,097.00

-

-

14,869,500.84 

37,690,543.77 

13,414,415.11 

65,974,459.72 

133,191,556.72 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

 6.1 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท)

2555 25552556 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6. ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง และที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา

ที่ดิน

ค่าก่อสร้างและออกแบบ

ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ

ดอกเบี้ยจ่าย

        รวม

หัก  โอนเข้าสินค้าคงเหลือ

 โอนเข้าอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

รวมส่วนที่โอนแล้ว

ที่ดิน และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ

ที่ดิน

ค่าก่อสร้างและออกแบบ

ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ

ดอกเบี้ยจ่าย

        รวม

หัก  โอนเข้าสินค้าคงเหลือ

 โอนเข้าอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

รวมส่วนที่โอนแล้ว

ที่ดิน และต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ

4,487,645,476.11 

3,443,697,565.25 

146,572,512.03 

70,824,038.27 

8,148,739,591.66 

-   

 -   

-

8,148,739,591.66 

4,238,731,715.72 

3,440,208,328.28 

146,230,381.50 

65,543,511.08 

7,890,713,936.58 

 -   

 -   

-

7,890,713,936.58 

4,572,172,301.47 

8,482,907,490.45 

207,739,073.54 

209,366,871.67 

 13,472,185,737.13 

(10,299,603,914.40)

(118,439,762.16)

(10,418,043,676.56)

3,054,142,060.57 

4,100,458,656.84 

8,149,861,304.30 

192,164,094.46 

196,673,744.90 

 12,639,157,800.50 

(10,135,433,780.63)

(118,439,762.16)

(10,253,873,542.79)

2,385,284,257.71 

9,059,817,777.58 

11,926,605,055.70 

354,311,585.57 

280,190,909.94 

21,620,925,328.79 

(10,299,603,914.40)

(118,439,762.16)

(10,418,043,676.56)

11,202,881,652.23 

8,339,190,372.56 

11,590,069,632.58 

338,394,475.96 

262,217,255.98 

20,529,871,737.08 

(10,135,433,780.63)

(118,439,762.16)

(10,253,873,542.79)

10,275,998,194.29

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555

2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2556

2556
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  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำานวน 30 โครงการ (เฉพาะกิจการ 26 โครงการ) 

   และ 20 โครงการ (เฉพาะกิจการ 17 โครงการ) ตามลำาดับ

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างบางส่วนจำานวน 10,193.71 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 

   จำานวน 9,363.63 ล้านบาท) และจำานวน 6,528.94 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 6,363.30 ล้านบาท) ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไป 

   จดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้มีการบันทึกดอกเบี้ยเข้าเป็นต้นทุนโครงการจำานวน 209.37 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 

   196.67 ล้านบาท) และจำานวน 150.74 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 144.41 ล้านบาท) ตามลำาดับ

 6.2 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีที่ดินและต้นทุนโครงการ จำานวน 1 โครงการ มูลค่า 398.72 ล้านบาท อยู่ระหว่างฟ้องขับไล่ 

   ผู้อาศัยเดิม ปัจจุบันคดีความสิ้นสุดแล้ว โดยบริษัทชนะคดี และได้มีการนำาที่ดินไปพัฒนาแล้วในไตรมาส 2 ปี 2556

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน มูลค่า 170.49 ล้านบาท และ มูลค่า 249.08 ล้านบาท บริษัท 

   ได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

  - ในปี 2556 และ ในปี 2555 บริษัทได้โอนสินค้าคงเหลือ จำานวน 76.39 ล้านบาท และจำานวน 33.82 ล้านบาท ตามลำาดับไปเป็น 

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 9

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินค้าคงเหลือ จำานวน 666.50 ล้านบาท และจำานวน 1,286.36 ล้านบาท ตามลำาดับ 

   ได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์

  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินค้าคงเหลือจำานวน 1,118.89 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 1,044.42 ล้านบาท) บริษัทได้นำาไปจดจำานอง 

   เพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ที่ดิน

ค่าก่อสร้างและออกแบบ

ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ

รวม 

หัก  จำาหน่าย

 ต้นทุนโครงการ

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

 ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ

1,182,695,363.67 

91,823,721.16 

14,048,515.43 

1,288,567,600.26 

 -   

1,288,567,600.26 

(391,833,602.41)

896,733,997.85 

(385,911,326.51)

(1,707,497.10)

(11,100,790.03)

(398,719,613.64)

(83,825,034.80)

(482,544,648.44)

 -   

(482,544,648.44)

796,784,037.16 

90,116,224.06 

2,947,725.40 

889,847,986.62 

(83,825,034.80)

806,022,951.82 

(391,833,602.41)

414,189,349.41 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 ประกอบด้วย

7. สินค้าคงเหลือ

อาคารชุดพักอาศัย

ทาวน์โฮม

รวม 

3,425,526,448.07 

 74,468,887.23 

3,499,995,335.30 

2,635,962,201.24 

114,216,217.34 

2,750,178,418.58 

3,425,526,448.07 

 -   

3,425,526,448.07 

2,635,962,201.24 

 -   

2,635,962,201.24 

งบการเงินรวม (บาท)

2556 25562555 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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1. บริษัท พรสันติ จำากัด

2. บริษัท ลุมพินี 

 พรอพเพอร์ตี้ 

 มาเนจเมนท์ จำากัด

3. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ 

 ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด 

 และบริษัทย่อย 

 บริษัท แกรนด์ยู ลิฟวิ่ง 

 จำากัด (เป็นบริษัทร่วม 

 ของบริษัท และ เมื่อวันที่ 

 11 ธันวาคม 2555 บริษัท 

 ได้โอนขายหุ้นของบริษัท 

 ร่วมทั้งหมด)

- บริษัทเช่าอาคารสำานักงานของบริษัทย่อย

 (แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)

- บริษัทขายที่ดินเปล่าให้แก่บริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น รายได้จากการขายที่ดิน)

- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่ 

 เกี่ยวข้องกัน)

- บริษัทได้รับดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น รายได้จากดอกเบี้ยรับ)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและ 

 บริการ)

- บริษัทได้รับบริการบริหารงานระบบการ 

 จัดการสินทรัพย์ให้เช่า, วางระบบ - บริหาร 

 จัดการอาคารชุดจากบริษัทย่อย 

 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา  

 อสังหาริมทรัพย์ - และ รายจ่ายต้นทุนจาก 

 ธุรกิจให้เช่าและบริการ)

- บริษัทได้รับบริการส่งเสริม - บริหารแบรนด์ 

 รวมฐานลูกค้าจากบริษัทย่อย

 (แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย)  

 

    - ได้รับการบริการ วางระบบ - บริหารจัดการ 

 อาคารชุดจากบริษัทย่อยของบริษัท  

 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจรับจ้าง 

 บริหารจัดการ)

- ได้รับบริการทำาความสะอาดจากบริษัทย่อย 

 ของบริษัท (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจ 

 รับจ้างบริหารจัดการ)

- ได้รับบริการพนักงานต้อนรับจากบริษัทย่อย 

 ของบริษัท (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจ 

 รับจ้างบริหารจัดการ)

ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ตามราคาที่ตกลงในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคา

ประเมินจากผู้ประเมินอิสระ

ตั๋วสัญญาใช้เงินครบกำาหนดเมื่อทวงถาม 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 - 4.72 ต่อปี

ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป

ตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป

ตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป

ตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป

ตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาซึ่งเป็นไป

ตามราคาท้องตลาด

กิจการ ลักษณะรายการ นโยบายราคา

8. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
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4. บริษัท ลุมพินี โปรเจค

 มาเนจเมนท์ เซอร์วิส

 จำากัด 

5. บริษัท ลุมพินี 

 พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 

 แอนด์ แคร์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

บริษัท ลุมพินี โปรเจค  มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด 

บริษัท พรสันติ จำากัด

  รวม

บริษัท พรสันติ จำากัด

  รวม

 3,447,097.00 

 30,000.00 

 63,740,000.00 

67,217,097.00 

 -   

 -   

3,450,097.00 

3,000.00 

742,373.00 

4,195,470.00 

 -   

 -   

 140,000,000.00 

 140,000,000.00 

140,000,000.00 

140,000,000.00 

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย 

 ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)

- บริษัทได้รับบริการการบริหารงานก่อสร้าง 

 ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงกัน 

 จากบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด 

 (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา 

 อสังหาริมทรัพย์)

- บริษัทให้เช่าอาคารสำานักงานแก่บริษัทย่อย

 (แสดงเป็น รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ)

- บริษัทได้รับบริการทำาความสะอาด, บริการ 

 พนักงานต้อนรับและบริการรักษาความปลอดภัย 

 จากบริษัทย่อย (แสดงเป็น รายจ่ายต้นทุน

 ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, รายจ่ายต้นทุน 

 จากธุรกิจให้เช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการ 

 บริหาร)

- บริษัทได้รับบริการส่งเสริม - บริหารแบรนด์

 จากบริษัทย่อย (แสดงเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย) 

 

ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงกัน

ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงกัน

ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

ค่าบริการเรียกเก็บตามสัญญาที่ตกลงกัน

ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องตลาด

กิจการ ลักษณะรายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2555 เพิ่มขึ้น ลดลง

2555

2556

นโยบายราคา

 8.1 ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

 8.2 เงนิใหกู้ยื้มระยะสัน้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
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งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ (บาท)

 วิธีราคาทุน

 วิธีราคาทุน

บริษัทย่อย 

 บริษัท พรสันติ จำากัด

 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 

   แอนด์ แคร์ จำากัด

   รวม

บริษัทย่อย

 บริษัท พรสันติ จำากัด

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  คงเหลือสุทธิ   

 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 บริษัท ลุมพินี โปรเจค  มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส

   แอนด์ แคร์ จำากัด 

บริษัทร่วม

 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

 และบริษัทย่อย บริษัท แกรนด์ยู ลิฟวิ่ง จำากัด 

 (เป็นบริษัทร่วมของบริษัท)

   รวม

99.99

99.88

99.93

99.95

99.99

99.88

99.93

99.95

473,037,237.15

998,800.00

999,300.00

999,500.00

476,034,837.15

473,037,237.15 

(111,425,191.36)

361,612,045.79 

998,800.00 

999,300.00 

999,500.00 

-

-

-

364,609,645.79 

147,600,000.00

147,600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อัตรา
การถือหุ้น

อัตรา
การถือหุ้น

เงินปันผล
(บาท)

เงินปันผล
(บาท)

งบการเงินรวม
(บาท)

งบการเงินรวม
(บาท)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีส่วนได้เสีย

 8.3 เงนิลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษิทัรว่ม

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการโอนกลับค่าเผ่ือด้อยค่าเงินลงทุน-PST จำานวน 111.43 ล้านบาท และ ปี 2555 บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมทั้งจำานวน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และ มีกำาไรจากการขายเงินลงทุน จำานวน 48.52 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 58.28 ล้านบาท)

20
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  8.5.2 รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ

   บริษัท ลุมพินี โปรเจค  

    มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

    มาเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้

    เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

   บริษัท พรสันติ จำากัด

         รวม  

 

  8.5.4 รายจ่ายต้นทุนในการพัฒนา 

   อสังหาริมทรัพย์

   บริษัท ลุมพินี โปรเจค 

    มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

    มาเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 

    เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด 

         รวม

  8.5.3 รายได้จากดอกเบี้ยรับ

   บริษัท พรสันติ จำากัด

         รวม

บริษัท พรสันติ จำากัด

บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 

บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

       รวม

  8.5.1 รายได้จากการขายที่ดิน

   บริษัท พรสันติ จำากัด

         รวม

2,700.00

8,599,210.46

6,704,737.00

3,724,386.52

19,031,033.98

 2,700.00 

3,386,265.09 

194,560.00 

2,823,235.16 

6,406,760.25 

70,000,000.00 

70,000,000.00 --

-

-

-

-

1,137,360.00 

3,791,484.00 

220,680.00 

18,000.00 

5,167,524.00 

117,706,838.32 

 24,249,434.08 

 

16,371,147.61 

158,327,420.01 

130,177,863.45

 

9,620,000.00 

 9,234,616.64  

149,032,480.09 

 2,118,110.69 

 2,118,110.69 

 4,463,072.76 

 4,463,072.76 

1,137,360.00 

3,535,728.00 

220,680.00 

18,000.00 

4,911,768.00 

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556 2556

2555

2555 2555

 8.4 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 8.5 รายการธุรกจิกบักิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
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  8.5.5 รายจ่ายต้นทุนจากธุรกิจให้เช่า 

   และบริการ

   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

    มาเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 

    เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด 

          รวม

  

  8.5.6 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

   บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

    มาเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 

    เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด 

          รวม

  8.5.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

   บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ 

    เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

   บริษัท พรสันติ จำากัด  

         รวม

  8.5.8 รายได้จากธุรกิจรับจ้าง 

   บริหารจัดการ 

   บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้

    ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด

    และบริษัทย่อย บริษัท

   แกรนด์ยู ลิฟวิ่ง จำากัด

   (เป็นบริษัทร่วมของบริษัท)

         รวม

4,115,312.27 

 

2,701,564.16 

 6,816,876.43 

 

161,541,560.00 

 

26,038,159.33 

 187,579,719.33 

9,586,097.94 

 4,440,000.00 

 14,026,097.94 

 4,153,033.33 

 4,153,033.33 

3,876,165.74 

 504,000.00 

 4,380,165.74 

 161,761,729.60 

 24,030,333.33 

 185,792,062.93 

5,698,392.75 

 4,440,000.00 

 10,138,392.75 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2556 25562555 2555

 8.5 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

-

-

-

-

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ  2555 ประกอบด้วย

ราคาทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 ซื้อ 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ซื้อ    
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี 
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี 
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 ซื้อ  
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่น ๆ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ซื้อ    
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี 
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี 
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

450,648,897.51 
-   

(5,873,896.28)
33,822,905.07 

478,597,906.30)
 62,052,808.00) 

(118,916,414.94)
 194,830,552.91) 
616,564,852.27) 

67,958,460.67 
8,789,305.59 
(718,112.04)

76,029,654.22) 
 8,774,768.68)

 (14,572,639.72)
 70,231,783.18)

 546,333,069.09)
402,568,252.08) 

502,857,269.32 
 -   

(5,873,896.28)
33,822,905.07 

530,806,278.11 
 62,052,808.00 

(118,916,414.94)
194,830,552.91 
 668,773,224.08 

 66,134,856.63 
 10,053,087.14 
 (718,112.04)

 75,469,831.73 
 10,038,550.37 

 (14,572,639.72)
 70,935,742.38 

 597,837,481.70 
455,336,446.38 

14,459,256.75 
932,267.99 

(212,404.70)
0.00 

15,179,120.04) 
2,386,396.79)
(5,293,959.73)
 450,000.00) 

12,721,557.10)

10,696,076.26 
990,861.87 

(195,325.17)
11,491,612.96) 

814,702.46) 
 (3,654,547.02)
 8,651,768.40) 

 4,069,788.70) 
3,687,507.08) 

18,858,602.82 
972,617.99 

(212,404.70)
 -   

19,618,816.11 
2,417,396.79 

(5,293,959.73)
450,000.00 

 17,192,253.17 

 8,396,996.02 
 1,697,938.59 
 (195,325.17)
9,899,609.44 
1,522,685.94 

 (3,654,547.02)
 7,767,748.36 

 9,424,504.81 
9,719,206.67 

465,108,154.26 
932,267.99 

(6,086,300.98)
33,822,905.07 

493,777,026.34 
64,439,204.79

(124,210,374.67)
195,280,552.91
629,286,409.37

 78,654,536.93 
9,780,167.46 
 (913,437.21)

87,521,267.18) 
 9,589,471.14) 

 (18,227,186.74)
 78,883,551.58)

 550,402,857.79) 
406,255,759.16)

9,589,471.14) 

14,014,982.20) 

521,715,872.14 
972,617.99 

(6,086,300.98)
33,822,905.07 

550,425,094.22 
64,470,204.79 

(124,210,374.67)
195,280,552.91 
 685,965,477.25 

74,531,852.65 
11,751,025.73 
(913,437.21)

85,369,441.17 
 11,561,236.31 
(18,227,186.74)
 78,703,490.74 

 607,261,986.51 
465,055,653.05 

 
11,561,236.31 

 
11,440,264.12 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

ค่าตกแต่งอาคาร
และเฟอร์นิเจอร์

ค่าตกแต่งอาคาร
และเฟอร์นิเจอร์

รวม

รวม

อาคารชุด

อาคารชุด
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

ในปี 2556 บริษัทได้โอนที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 

จำานวน 118.44 ล้านบาท มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในปี 2556 และในปี 2555 บริษัทได้โอนสินค้าคงเหลือ จำานวน 

76.39 ล้านบาท และจำานวน 33.82 ล้านบาท ตามลำาดับ มาเป็น

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 7

ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้มีการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การลงทุนโครงการลุมพินี เรสซิเดนท์ ซึ่งมีราคาทุนของทรัพย์สิน

ส่วนที่เป็นห้องพัก และสันทนาการสุทธิ จำานวน  83.15 ล้านบาท 

ในราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย 41.00 ล้านบาท มีผลขาดทนุ 

จำานวน 42.15 ล้านบาท โดยเง่ือนไขในการซ้ือขายคร้ังน้ีคือ ผู้ซื้อ

ตอ้งรบัภาระในการใหบ้รกิารในสว่นสนัทนาการของทรพัย์สนิทีซ่ือ้แก่

เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย ในโครงการลุมพินี เพลส สาทรตลอดไป

ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทได้ทำาการซื้อโครงการลุมพินี 

เรสซิเดนท์ กลับคืนมาในราคา 60.13 ล้านบาท โดยผู้ขาย (คือ

ผู้ซื้อในวรรคหนึ่ง) ได้ทำาการปรับปรุงและตกแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

อาคารบางส่วน และมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์จำานวน 3.02 

ล้านบาท รวมเป็นราคาซื้อสุทธิจำานวน 63.13 ล้านบาท เนื่องจาก

การบริหารชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพันธกิจหลักของบริษัท 

แต่ปรากฏว่าการบริหารในส่วนสันทนาการให้แก่เจ้าของร่วมและ 

ผู้พักอาศัยเกิดปัญหาการขัดแย้งอย่างรุนแรง และมีผลกระทบต่อ 

ภาพลักษณ์ของบริษัท ดังน้ันเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงภาพลักษณ์และ

มาตรฐานในการบริหารชุมชน คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

จึงมีมติครั้งที่ 13/2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ให้ซื้อโครงการ

ลุมพินี เรสซิเดนท์กลับคืนมาบริหารจัดการเอง

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 

จำานวน 277.99 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 268.03 ล้านบาท) 

และจำานวน 163.76 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 153.45 ล้านบาท) 

ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่คิด

เป็นมูลค่าต้นทุน เป็นจำานวน 7.52 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 

3.49 ล้านบาท) และจำานวน 7.57 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน  

3.54 ล้านบาท) ตามลำาดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ 

ลงทนุมีราคามลูคา่ยตุธิรรม รวมเปน็จำานวน 870.71 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการจำานวน 936.50 ล้านบาท) และจำานวน 738.87 ล้านบาท 

(เฉพาะกิจการ จำานวน 808.77 ล้านบาท) ตามลำาดับ
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ   2555  ประกอบด้วย

ราคาทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ซื้อเพิ่ม 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 อื่น ๆ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ซื้อเพิ่ม 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย 
 อื่น ๆ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ค่าเสื่อมราคาสะสม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

ราคาทุน    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 ซื้อเพิ่ม
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ซื้อเพิ่ม 
 จำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย  
 อื่นๆ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคาสะสม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
 ค่าเสื่อมราคาจำาหน่าย / ตัดจำาหน่าย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 มูลค่าสุทธิตามบัญชี
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคา สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

198,028,914.60 
 -   
 -   

1,642,878.48 
199,671,793.08 
 8,446,756.00 

 -   
 -   

208,118,549.08 

37,632,926.83 
4,640,160.81 
310,761.61 

 42,583,849.25 
4,654,146.27 

 -   
47,237,995.52 

160,880,553.56 
157,087,943.83 

31,744,128.49 
 -   

1,642,878.48 
 -   

 33,387,006.97 
 8,446,756.00 

 -   
 -   

41,833,762.97 

 6,495,313.37 
 801,661.18 
 310,761.61 

 7,607,736.16 
 815,646.63 

 -   
 8,423,382.79 

 33,410,380.18 
 25,779,270.81 

47,561,692.43 
2,483,676.08 

(3,918,573.63)
 -   

46,126,794.88 
1,965,121.72 

 -   
 -   

48,091,916.60 

37,294,275.28 
3,816,079.01 

(3,887,969.79)
37,222,384.50 
 3,586,243.06 

 -   
40,808,627.56 

7,283,289.04 
8,904,410.38 

25,113,006.81 
2,238,038.68 

(1,928,878.58)
 -   

 25,422,166.91 
 1,816,871.72 

 -   
 -   

27,239,038.63 

 17,702,718.57 
 2,690,199.11 

 (1,900,556.97)
 18,492,360.71 

2,649,899.63 
 -   

 21,142,260.34 

 6,096,778.29 
 6,929,806.20 

1,382,385.38 
500,557.50 

 -   
(32,100.00)

1,850,842.88 
1,831,452.00 

 -   
(181,909.50)
3,500,385.38 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

3,500,385.38 
1,850,842.88 

1,162,485.38 
500,557.50 

 -   
(32,100.00)

 1,630,942.88 
869,952.00 

 -   
(54,409.50)

2,446,485.38 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,446,485.38 
 1,630,942.88 

31,992,056.99 
1,376,653.54 
(318,625.12)

 -   
33,050,085.41 

528,539.30 
 -   
 -   

33,578,624.71 

10,481,990.93 
3,130,643.95 
(93,868.27)

13,518,766.61 
3,254,776.73 

 -   
16,773,543.34 

16,805,081.37 
19,531,318.80 

22,352,505.17 
1,336,303.54 
(318,625.12)

 -   
 23,370,183.59 

 497,539.30 
 -   
 -   

 23,867,722.89 

8,280,207.30 
2,183,137.51 
(93,868.27)

 10,369,476.54 
 2,306,360.48 

 -   
 12,675,837.02 

 11,191,885.87 
 13,000,707.05 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

อาคารชุด
งานระหว่าง
รอการพัฒนา
ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

อาคารชุด
งานระหว่าง
รอการพัฒนา
ระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง



083
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

50,781,396.35 
2,255,534.83 

(1,807,137.42)
 -   

51,229,793.76 
3,663,380.01 

(1,292,540.25)
 262,050.00 

53,862,683.52 

33,660,660.34 
3,011,456.17 

(1,436,477.33)
35,235,639.18 
3,164,055.73 
(548,475.08)

37,851,219.83 

16,011,463.69 
15,994,154.58 

40,776,069.71 
1,617,711.34 

(1,124,315.48)
 -   

 41,269,465.57 
2,439,392.19 

(1,270,290.25)
 -   

42,438,567.51 

25,987,074.38 
2,203,556.22 
(753,817.07)

 27,436,813.53 
2,284,929.42 
(536,136.99)

29,185,605.96 

 13,252,961.55 
 13,832,652.04 

32,889,020.00 
13,510,000.00 

(11,550,000.00)
 -   

34,849,020.00 
 6,542,000.00 
(1,410,000.00)

 -   
39,981,020.00 

14,266,389.11 
6,795,513.67 

(10,751,528.72)
10,310,374.06 
8,021,500.88 
(379,347.95)

17,952,526.99 

22,028,493.01 
24,538,645.94 

32,889,020.00 
13,510,000.00 

(11,550,000.00)
 -   

 34,849,020.00 
 6,542,000.00 
(1,410,000.00)

 -   
39,981,020.00 

14,266,389.11 
6,795,513.67 

(10,751,528.72)
 10,310,374.06 

8,021,500.88 
(379,347.95)

17,952,526.99 

 22,028,493.01 
 24,538,645.94 

28,974,672.79 
5,289,434.26 

 -   
 -   

34,264,107.05 
5,245,868.50 

 -   
 54,409.50 

39,564,385.05 

22,964,435.60 
3,043,642.69 

 -   
26,008,078.29 
 3,782,196.99 

 -   
29,790,275.28 

9,774,109.77 
8,256,028.76 

24,373,589.84 
5,224,484.35 

 -   
 -   

 29,598,074.19 
 5,245,868.50 

 -   
 54,409.50 

34,898,352.19 

20,991,677.99 
2,115,986.50 

 -   
 23,107,664.49 

2,849,714.28 
 -   

25,957,378.77 

 8,940,973.42 
 6,490,409.70 

65,000.00 
71,258.00 

 -   
(1,708.00)

134,550.00 
 -   
 -   

(134,550.00)
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
134,550.00 

178,410,805.40 
24,427,095.41 

(13,278,940.70)
(32,100.00)

 189,526,860.11 
25,858,379.71 
(2,680,290.25)

 -   
212,704,949.57 

93,723,380.72 
16,790,054.19 

(13,189,009.42)
 97,324,425.49 
18,928,051.32 
(915,484.94)

115,336,991.87 

 97,367,957.70 
 92,202,434.62 
18,928,051.32 
17,100,815.80 

395,630,053.94 
26,176,550.24 

(17,594,336.17)
1,609,070.48 

405,821,338.49 
28,978,161.83 
(2,702,540.25)

 -   
432,096,960.07 

158,804,448.30 
24,975,873.96 

(15,859,082.50)
167,921,239.76 
27,066,745.29 
(927,823.03)

194,060,162.02 

238,036,798.05 
237,900,098.73 
27,066,745.29 
20,741,059.22 

3,954,915.40 
689,436.03 

 -   
 -   

4,644,351.43 
755,044.30 

 -   
 -   

5,399,395.73 

2,503,770.21 
538,377.66 

 -   
3,042,147.87 
603,825.63 

 -   
3,645,973.50 

1,753,422.23 
1,602,203.56 

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เครื่องใช้สำานักงาน งานพัฒนาระบบ
โปรแกรม

ยานพาหนะ งานระหว่างตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ รวม

เครื่องใช้สำานักงาน งานพัฒนาระบบโปรแกรมยานพาหนะ รวม
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621,239,433.00

3,964,317.24 

625,203,750.24 

2,953,863,567.40 

20%

590,772,713.48 

(828,190.49)

(5,106,043.37)

(97,403.12)

31,224,228.02 

7,696,101.20 

1,542,344.52 

34,431,036.76 

625,203,750.24 

21.17%

700,476,158.95 

(12,306,046.31)

688,170,112.64 

2,917,337,583.19 

23%

670,987,644.13 

351,244.68 

(8,137,535.22)

(13,202,261.57)

24,853,999.07 

12,375,237.65 

 941,783.90 

17,182,468.51 

688,170,112.64 

23.59%

594,638,466.63 

18,767,611.63 

613,406,078.26 

2,907,394,539.08 

20%

581,478,907.82 

(434,913.29)

(3,873,605.77)

(196,594.37)

31,224,228.02 

4,795,674.87 

 412,380.98 

31,927,170.44 

613,406,078.26 

21.10%

630,806,123.01 

(4,438,326.27)

626,367,796.74 

2,736,100,795.96

23%

629,303,183.07

 

2,079,627.63

(4,031,675.67)

(33,779,645.08)

24,853,999.07

7,870,778.85

 71,528.87

(2,935,386.33)

626,367,796.74

22.89%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่ดินและอาคาร จำานวน 32.26 ล้านบาท และจำานวน 34.60 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทได้นำาไป 

จดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนจำานวน 

79.80 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 54.34 ล้านบาท) และจำานวน 73.80 ล้านบาท  (เฉพาะกิจการ จำานวน 50.86 ล้านบาท) ตามลำาดับ

11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

 ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ

 ผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 คูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ :

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 เกณฑ์บัญชีที่ต่างจากเกณฑ์ภาษี

รายจ่ายอื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี

รายได้อื่นที่เกณฑ์บัญชีต่างจากเกณฑ์ภาษี

รายได้ที่ต้องรับรู้ภาษีเพิ่มเติม

รายจ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้

อื่น ๆ

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555
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ประจำ ปี 2556

4,775,824.86 

1,177,765.84 

78,366,720.48 

28,469,737.80 

4,215,573.75 

1,203,734.48 

118,209,357.21 

 23,824,125.78 

 4,210,408,600.00 

 4,234,232,725.78 

 625,612,277.27

625,612,277.27

-

-

6,912,444.95

831,098.99 

78,366,720.48 

20,770,643.40 

10,342,797.03 

 -   

117,223,704.85 

 44,129,254.91 

 1,069,258,600.00 

 1,113,387,854.91 

 

608,867,022.79 

608,867,022.79 

 -   

 

-   

7,842,119.33 

1,288,921.20 

78,366,720.48 

10,717,737.40 

4,215,573.75 

1,203,734.48 

103,634,806.64 

 23,824,125.78 

 3,839,980,000.00 

 3,863,804,125.78 

 

459,069,201.85 

459,069,201.85 

 

19,031,033.98 

 

19,031,033.98  

4,644,574.10 

831,098.99 

100,651,758.75 

7,928,744.00 

6,730,797.03 

 -   

120,786,972.87 

 44,129,254.91 

 959,000,000.00 

 1,003,129,254.91 

565,485,361.46 

565,485,361.46 

 

6,406,760.25 

6,406,760.25 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ  2555 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การรับรู้รายได้จากการขาย

  อสังหาริมทรัพย์ตามเกณฑ์ภาษี

 เงินมัดจำาลูกค้าเช่าและบริการ  

 ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์  

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

   รวม

 13.1 เจ้าหนี้การค้า

  เจ้าหนี้การค้า

  รวมเจ้าหนี้การค้า - สุทธิ  

  

 13.2 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง

  เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง

  รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่

   เกี่ยวข้อง - สุทธิ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น คำ้าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

2555

2555
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งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

2555

2555

 13.3 เจ้าหนี้อื่น

  เงินรับล่วงหน้า

  เงินประกันผลงาน

  อื่น ๆ

   รวมเจ้าหนี้อื่น

   รวมเจ้าหนี้การค้าและ

   เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด

 ชำาระภายใน 1 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ที่ครบกำาหนดภายใน 1 ปี

  รวม   

 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี ค้ำาประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ยานพาหนะ

เครื่องถ่ายเอกสาร  

รวม

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

1,066,820,529.92

252,633,462.04 

155,865,459.15 

1,475,319,451.11 

 2,100,931,728.38 

908,206,759.00 

5,827,647.96 

914,034,406.96 

16

15

 39,675,000.00 

 1,778,336.77 

 41,453,336.77 

 18,465,543.70 

 22,987,793.07 

1,021,491,861.98 

237,876,900.06 

225,043,414.19 

1,484,412,176.23

 

 2,093,279,199.02 

718,500,000.00 

4,754,391.91 

723,254,391.91 

 34,543,000.00  

1,778,336.77  

36,321,336.77  

10,545,362.80 

25,775,973.97 

 1,064,431,229.92 

 241,476,033.12 

 96,907,516.60 

1,402,814,779.64 

 

1,880,915,015.47

908,206,759.00 

5,733,718.25 

913,940,477.25 

 39,675,000.00 

 1,043,836.77 

 40,718,836.77 

 17,999,279.43 

 22,719,557.34 

1,011,687,661.98 

 229,748,582.73 

 167,563,624.39 

1,408,999,869.10 

 1,980,891,990.81 

718,500,000.00 

4,589,464.27 

723,089,464.27 

 34,543,000.00 

 1,043,836.77 

 35,586,836.77 

 10,225,998.53 

 25,360,838.24 

14. เงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ หนดชำ ระภายใน 1 ปี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญาเช่าการเงิน มีดังนี้
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ประจำ ปี 2556

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

2555

2555

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ

 สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตาม

 สัญญาเช่าการเงิน  

 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก หนี้สินตามสัญญาเช่า

 การเงินที่ครบกำาหนดภายใน 1 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด

 ชำาระภายใน 1 ปี

สุทธิ    

 7,157,670.12 

 11,673,294.24 

 4,675,767.47 

 23,506,731.83 

(2,840,818.63) 

20,665,913.20 

 20,665,913.20 

(5,827,647.96)

 14,838,265.24 

1,033,722,259.00 

(908,206,759.00)

 125,515,500.00 

 6,152,933.94 

 10,923,810.24 

 7,385,301.59  

24,462,045.77 

(3,518,566.74)

 

20,943,479.03 

 20,943,479.03

 

(4,754,391.91)

 16,189,087.12 

1,710,500,000.00

 

(718,500,000.00)

992,000,000.00 

 7,053,029.47 

 11,577,379.44 

 4,647,791.25  

23,278,200.16 

(2,820,264.36)

 

20,457,935.80 

 20,457,935.80 

(5,733,718.25)

 14,724,217.55 

1,027,206,759.00

 

(908,206,759.00)

 119,000,000.00 

 5,967,039.63 

 10,771,212.19 

 7,309,367.97 

 24,047,619.79 

(3,477,045.80)

 

20,570,573.99 

 20,570,573.99 

(4,589,464.27)

 15,981,109.72 

1,710,500,000.00 

(718,500,000.00)

992,000,000.00 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ่ายดอกเบี้ยในอัตราตลาดเงิน (Market Rate)

และจ่ายคืน เมื่อจบโครงการเงินกู้ยืมระยะยาวค้ำาประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18  

       

จำานวนขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายสำาหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้
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17. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน      
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18. หลักทรัพย์ที่นำ ไปค้ำ ประกัน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัย

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้นำาไปจดจำานองเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 

ภายในวงเงินกู้ยืม จำานวน 14,422.11 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 13,889.71 ล้านบาท) และจำานวน 13,491.00 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 

จำานวน 13,269.00 ล้านบาท) ตามลำาดับ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12, ข้อ 14 และ ข้อ 16

ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 บางส่วนและที่ดินรอการพัฒนาบางส่วน

สินค้าคงเหลือ

อสังหาเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและ

 อาคารให้เช่า

ที่ดินและอาคารสำานักงาน

   รวม   

 103,853,217.00 

 15,247,186.00 

 5,058,618.00 

 24,749,848.00 

(6,560,180.00)

 142,348,689.00 

 

10,364,207,076.40 

 1,118,893,454.94 

 277,988,393.86 

 32,260,643.63 

 11,793,349,568.83 

 91,685,031.00 

 8,223,945.00 

 3,944,241.00 

 -   

 -   

 103,853,217.00 

6,778,011,776.56 

 -   

 163,763,483.21 

 34,603,730.90 

 6,976,378,990.67 

 39,643,720.00 

 4,986,998.00 

 1,929,122.00 

 8,077,227.00 

(1,048,380.00)

 53,588,687.00 

9,534,126,308.01 

 1,044,424,567.71 

 268,026,280.46 

 32,260,643.63  

10,878,837,799.81 

 34,998,955.00 

 3,074,494.00 

 1,570,271.00 

 -   

 -   

 39,643,720.00 

 6,612,376,044.10 

 -   

 153,447,875.74 

 34,603,730.90 

 6,800,427,650.74 



089
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

19. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 
 19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ  2555 บริษัท และบริษัท 

  ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือ 

  คำ้าประกันดังต่อไปนี้

  19.1.1 จากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกันให้กับ 

   กรมสรรพากร จำานวน 17.21 ล้านบาท จากการ 

   ที่บริษัท และบริษัทย่อยถูกประเมินภาษีอากร 

   ของปีก่อนๆ จำานวน 27.57 ล้านบาท (เฉพาะ 

   กิจการ จำานวน 7.41 ล้านบาท) ซึ่งผลของการ 

   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ 

   กรมสรรพากร เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน  2546 ให ้

   ลดหนีเ้บีย้ปรบัพรอ้มเงนิเพิม่เหลอืจำานวน 17.21 

   ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 2.62 ล้าน 

   บาท) แต่บริษัทยังไม่ได้บันทึกเป็นภาระหน้ีสนิ

   เน่ืองจากบริษัทได้ย่ืนฟ้องต่อศาลภาษีอากร 

   ซึ่งได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดี ต่อมากรม 

   สรรพากร ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งได้ 

   พิพากษาให้ย้อนสำานวนกลับไปท่ีศาลภาษีอากร 

   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ศาลภาษีอากรได้มีคำา 

   พิพากษาให้บริษัทชำาระภาษีโดยลดเบี้ยปรับ 

   ทั้งจำานวน ปัจจุบันบริษัท และกรมสรรพากร 

   ต่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และอยู่ระหว่างรอ 

   ฟังคำาพิพากษา

  19.1.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท 

   มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออก 

   หนังสือคำ้าประกันให้กับหน่วยงานราชการและ 

   รัฐวิสาหกิจ จำานวนรวม 3.71 ล้านบาท (เฉพาะ 

   กจิการ จำานวน  3.58 ลา้นบาท) และจำานวน 10.25 

   ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 6.81 ล้านบาท) 

   ตามลำาดับ

 19.2 ในปลายปี 2555 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำาเลยที่ 3 

  จากการที่บริษัทซ้ือที่ดินเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการ 

  อาคารชุดพกัอาศยัแหง่หนึง่ ซ่ึงผู้ขายไดถ้กูฟอ้งเปน็จำาเลย 

  ที่ 2 โดยโจทก์ได้ขอให้เพิกถอนนิติกรรมหนังสือสัญญา 

  ซื้อขายและส่งมอบโฉนดที่ดิน พร้อมปรับสภาพท่ีดิน 

  ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณด์งัเดมิ รวมถึงใหร้ว่มใชค้า่เสยีหาย  

  จำานวน 200 ล้านบาท พร้อมการเพิกถอนนิติกรรม 

  สัญญาซื้อขายที่ดินและส่งมอบโฉนดที่ดิน แต่การซื้อ 

  ที่ดินของบริษัทจากจำาเลยที่ 2 เป็นการกระทำาโดย 

  สุจริต ทั้งนี้หากโจกท์ชนะคดี บริษัทจะต้องเพิกถอน 

  นิติกรรมหนังสือสัญญาซื้อขายและส่งมอบโฉนดที่ดิน 

  คืนให้โจทก์ตามท่ีกล่าวข้างต้นแต่เ น่ืองจากบริษัท 

  ได้พัฒนาโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ และโอนกรรมสิทธิ์ 

  ให้กับลูกค้าของบริษัทแล้ว จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม 

  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ดังน้ันบริษัทจึงต้องจ่ายค่า 

  ท่ีดินเพ่ิมในส่วนผลต่างระหว่างราคาท่ีซื้อกับราคาตลาด  

  ณ วันโอน

 19.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท มีภาระผูกพัน

  ตามสญัญากบัผูร้บัเหมากอ่สร้างโครงการทีจ่ะตอ้งกอ่สรา้ง

  ใหเ้สรจ็ตามสญัญา คงเหลอือกีจำานวน 6,244.49 ลา้นบาท

  (เฉพาะกิจการ จำานวน 6,208.82 ล้านบาท) และจำานวน

  3,811.60 ล้านบาท (เฉพาะกิจการจำานวน 3,811.60

  ล้านบาท) ตามลำาดับ

 19.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทย่อยมีภาระ 

  ผูกพันที่จะต้องจ่ายชำาระค่าที่ดินตามข้อตกลงและตาม 

  สัญญาจำานวน 853.03 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 578.34 

  ล้านบาท)

 19.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีหนี้สนิ

  ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารอาวัลตั๋วสัญญา ใช้เงิน

  เพื่อคำ้าประกันสัญญาซื้อวัตถุดิบให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ของบริษัท จำานวน 2 ราย เป็นจำานวน 166.21 ล้านบาท 

  และ 150.44 ล้านบาท ตามลำาดับ

20. เงินปันผลจ่าย     

สำาหรับปี 2556

 20.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 

  ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2556 อนมุตัิใหจ้า่ยเงนิปนัผลระหว่าง 

  กาลแกผู่ถ้อืหุ้น จากผลการดำาเนินงาน สำาหรบังวด 6 เดือน 

  ของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท จำานวน 1,475.70 

  ล้านหุ้น เป็นจำานวน 383.68 ล้านบาท หักหุ้นที่ไม่มี 

  สิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล จำานวน 0.13 ล้านหุ้น 

  ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท เป็นจำานวน 0.03 ล้านบาท

  คงเหลอืเงนิปนัผลทีต่อ้งจา่ยจรงิจำานวน 383.65 ลา้นบาท 

  ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 

  2556
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 20.2 ตามมติ ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้ งที่  1 /2556 

  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ 

  ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2555 ในอัตรา 

  หุ้นละ 0.76 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 

  1,121.53 ล้านบาท หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

  ระหว่างกาล จำานวน 9.69 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 

  บาท เป็นจำานวน 2.23 ล้านบาท และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ 

  เงินปันผลประจำาปี จำานวน 1.89 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้น 

  ละ 0.53 บาท เป็นจำานวน 1.00 ล้านบาท คงเหลือ 

  เงินปันผลที่ต้องจ่ายจริงจำานวน 1,118.30 ล้านบาท โดย 

  หักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วจำานวน 337.18 

  ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย จำานวน 781.12 

  ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่  

  11 เมษายน 2556

 สำาหรับปี 2555

 20.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 

   ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

   ระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำาเนินงาน สำาหรับ 

   งวด 6 เดอืนของป ี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท จำานวน 

   1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 339.41 ล้านบาท หักหุ้น 

   ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล จำานวน 9.69  

   ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นจำานวน 2.23 

   ลา้นบาท คงเหลอืเงินปนัผลทีต่อ้งจา่ยจรงิจำานวน  337.18 

   ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วเม่ือวันท่ี 

   4 กันยายน 2555

 20.4 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ลงวันท่ี  

  29 มีนาคม 2555 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

  จากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 

  0.65 บาท จำานวน 1,475.70 ล้านหุ้น เป็นจำานวน 

  959.20 ล้านบาท หักหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

  ระหว่างกาล จำานวน 0.30 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 

  0.21 บาท เป็นจำานวน 0.06 ล้านบาท และหุ้นที่ไม่มี 

  สิทธิได้รับเงินปันผลประจำาปี จำานวน 12.69 ล้านหุ้น 

  ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจำานวน 5.58 ล้านบาท 

  คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายจริงจำานวน 953.56 

  ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว 

  จำานวน 309.83 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่าย 

  จำานวน 643.73 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีการการ 

  จ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2555

21.  กำ ไรสะสม

 สำารองตามกฎหมาย - สำารองครบถ้วน

 ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 

 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักยอด

 ขาดทุนสะสมยกมา  (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกวา่ 

 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าว 

 จะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

22. เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา 

 ดอกเบีย้ และจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา บรษัิท และ 

 บริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทาง 

 การเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของ 

 อัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ 

 ดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัท 

 และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนือ่งจากมเีงนิฝาก 

 กับสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมเป็น 

 จำานวนมาก บริษัท และบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ 

 ทางการเงนิเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว เนือ่งจากฝา่ยบรหิาร 

 ของบริษัท และบริษัทย่อยเห็นว่าไม่มีตลาดภายในประเทศ 

 รองรับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย



091
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเกี่ยว 

 เนื่องกับลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท และบริษัทย่อย 

 ไมโ่อนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท่ี์ขายใหก้บัผู้ซ้ือจนกวา่จะไดร้บัชำาระ 

 มูลค่าตามสัญญาทั้งหมด ดังน้ันบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับ 

 ความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชว้ธิแีละขอ้สมมตุฐิานดงัตอ่ไปนี ้ในการ 

 ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  - เงนิสด เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุชัว่คราว แสดงมลูคา่ 

   ยุติธรรมโดยประมาณตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดง 

   ฐานะการเงิน

  - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับที่ครบกำาหนดชำาระนับตั้งแต่ 

   วันสิ้นงวดน้อยกว่า 90 วัน  หรือลูกหนี้ที่ผิดนัดชำาระหนี้ 

   แสดงมูลคา่ยตุธิรรม โดยประมาณตามจำานวนเงนิท่ีแสดง 

   ในงบแสดงฐานะการเงิน

  - เงนิใหกู้ย้มื แสดงมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณตามจำานวน 

   เงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหน้ีการค้าและตั๋วเงินจ่าย 

   ที่มีกำาหนดการชำาระหนี้ไม่เกิน 90 วัน มูลค่ายุติธรรมโดย 

   ประมาณ แสดงตามจำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ 

   การเงิน

  - ดอกเบ้ียค้างจ่าย มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณแสดงตาม 

   จำานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  - เงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ราคาตาม 

   บัญชีมีจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
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23. เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

 23.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้ 

 23.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   ปี 2556 บริษัทได้โอนที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 118.44 ล้านบาท

   ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทได้โอนสินค้าคงเหลืออาคารชุดไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำานวน 76.39 ล้านบาท และ

   จำานวน 33.82 ล้านบาท ตามลำาดับ

   ปี 2555 บริษัทได้โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำานวน 1.33 ล้านบาท

 

 23.3 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

   ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทมีการบันทึกประมาณการผลประโยชน์พนักงาน จำานวน 20.31 ล้านบาท และ 12.17 ล้านบาท 

   (เฉพาะกิจการจำานวน 6.91 ล้านบาท และ 4.64 ล้านบาท) ตามลำาดับ

   ปี 2556 บริษัทมีการบันทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษี จำานวน 6.46 ล้านบาท

   โดยแสดงไว้ที่กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 

 23.4 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

   ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทได้เช่าซื้อสินทรัพย์ เป็นจำานวน 5.13 ล้านบาท และ 14.28 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 14.03 ล้านบาท)

   โดยจ่ายชำาระเป็นจำานวนเงินรวม จำานวน 0.87 ล้านบาท และ 4.23 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำานวน 4.21 ล้านบาท) ตามลำาดับ  

   ส่วนที่เหลือบันทึกไว้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมด

เงินสด    

เงินฝากธนาคาร ประเภท กระแสรายวัน

เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์

เช็คระหว่างทาง  

ตั๋วแลกเงิน 

2,907,465.00 

 33,860,148.94 

 896,328,262.67 

 132,361,281.38 

 126,110,486.45 

 1,191,567,644.44 

1,072,821.57 

 34,867,414.37 

 664,275,099.50 

 346,319,976.69 

 121,094,693.51 

 1,167,630,005.64 

2,399,224.50 

 30,564,616.74 

 734,284,319.65 

 126,578,495.60 

 -   

 893,826,656.49 

595,126.07 

 27,427,105.43 

 516,609,173.06 

 310,262,473.69 

 -   

 854,893,878.25 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2556 25562555 2555
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24. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ เนินงานตามประเภทส่วนงานที่ดำ เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ขาย-สุทธิ 

ต้นทุนขาย

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไรจาก

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร(ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ 

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี

กำาไร (ขาดทุน)

 เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน)

 เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

13,565.98 

(9,273.20)

4,292.78 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 4,292.78 

 -    

4,292.78 

 -   

 

4,292.78 

47.07 

(25.51)

21.56 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

-   

 

21.56 

 -    

21.56 

 

-   

 21.56 

607.26

 -   

 -   

 -   

161.87 

(1,057.25)

(432.42)

(51.74)

(15.92)

(11.48)

 -   

 

(1,406.94)

(613.41)

 (2,020.35)

(6.46)

 

(2,026.81)

97.37 

 288.79 

(204.90)

 83.89 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

83.89 

 -   

 83.89 

 -   

 83.89 

-   

13,613.05 

(9,298.71)

4,314.34 

161.87 

(1,057.25)

(432.42)

(51.74)

(15.92)

(11.48)

 -   

 

2,907.40 

(613.41) 

2,293.99 

(6.46)

 

2,287.53 

704.63

5.63 

(3.33)

2.30 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

2.30 

 -   

 2.30 

 -   

 

2.30 

76.81 

803.07 

(324.10)

478.97 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

478.97 

 -   

 478.97 

 -   

 478.97 

-   

 -   

 -   

 -   

5.50 

(28.61)

(359.26)

(41.10)

 -   

(0.12)

 -   

 

(423.59)

(31.09)

 (454.68)

(13.34)

 (468.02)

7.00 

(363.86)

174.51 

(189.36)

(113.54)

187.58 

20.21 

 -   

 -   

 -   

-   

 

(95.11)

19.29 

 (75.82)

 -   

 (75.82)

-   

14,710.54 

(9,831.04)

4,879.51 

167.37 

(1,085.86)

(791.68)

(92.84)

(15.92)

(11.60)

 -   

 3,048.98 

(644.50)

 2,404.48 

(19.80)

 

2,384.68 

788.44

14,346.68 

(9,656.53)

4,690.15 

53.83 

(898.28)

(771.47)

(92.84)

(15.92)

(11.60)

 -   

 2,953.87 

(625.21)

 2,328.66 

(19.80)

 2,308.86 

788.44

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำานาจควบคุม 

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า

2,328.58

 0.08

 2,328.66

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอื่นๆ อื่นๆ

บริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทส่วนงาน

ที่ดำาเนินงาน
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

ซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

13,115,655,273.67 

(3,802,975,784.30)

 -   

12,233,016,996.54 

(3,489,048,545.56)

2,437,840.44 

12,448,053,288.41 

(3,174,848,504.54)

 -   

11,844,791,754.48 

(3,390,955,225.93)

2,437,840.44 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 25562555 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

ขาย-สุทธิ  

ต้นทุนขาย  

 กำาไรขั้นต้น 

รายได้อื่น  

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

 ลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไร(ขาดทุน)

 ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้  

กำาไร(ขาดทุน) สำาหรับปี 

กำาไร (ขาดทุน)

 เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน)

 เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 

 

12,279.29 

(8,451.40)

3,827.89 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

-

   

 3,827.89 

 -   

 3,827.89 

 

-

   

 3,827.89 

43.65 

(24.07)

19.58 

 -   

 -   

 -   

 

-   

 -   

 

-   

 

19.58 

 -   

 19.58 

 -   

 

19.58 

465.06 

 -   

 -   

 -   

245.98 

(943.06)

(334.01)

(56.49)

(14.74)

(9.04)

 -   

 

(1,111.36)

(626.37)

 (1,737.73)

 -   

 

(1,737.73)

92.20 

 666.47 

(448.34)

 218.13 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

-   

 218.13 

 -   

 218.13 

 -   

 

218.13 

-   

12,322.94 

(8,475.47)

3,847.47 

245.98 

(943.06)

(334.01)

(56.49)

(14.74)

(9.04)

 

-   

 

2,736.11 

(626.37)

 2,109.74 

 -   

 

2,109.74 

557.26 

5.88

(3.20)

2.68 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -  

 -   

 

- 

2.68 

 -   

 2.68 

 -   

 

2.68 

79.39 

686.50 

(244.03)

442.47 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 

-   

 

442.47 

 -   

 442.47 

 -   

 442.47 

-   

 -   

 -   

 -   

5.10 

(37.47)

(320.02)

(43.65)

 -   

(1.11)

 -   

 

(397.15)

(62.85)

 (460.00)

 -   

 (460.00)

7.51 

(356.41)

162.93 

(193.48)

(161.82)

185.79 

16.70  

-   

 -   

 0.02 

 

67.89 

 (84.90)

 1.05 

 (83.85)

 -   

 (83.85)

-   

13,681.79 

(9,171.04)

4,510.75 

251.08 

(980.53)

(654.03)

(100.14)

(14.74)

(10.15)

 -   

 

3,002.24 

(689.22)

 2,313.02 

 -   

 2,313.02 

644.16 

13,325.38 

(9,008.11)

4,317.27 

89.26 

(794.74)

(637.33)

(100.14)

(14.74)

(10.13)

 67.89 

 2,917.34 

(688.17)

 2,229.17 

 -   

 2,229.17 

644.16 

การแบ่งปันกำาไร  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี 

  อำานาจควบคุม 

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555

รายการตัดบัญชีระหว่างกัน เป็นรายได้ค่าเช่าพื้นที่, การให้บริการและดอกเบี้ยรับ รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า    

  

2,229.10 

 0.07 

 2,229.17 

บริษัทใหญ่

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
 อสังหาฯ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

ธุรกิจ
ให้เช่าและ
บริการ

  ตัดบัญชี

ธุรกิจ
บริการและ
บริหาร

จัดการอาคาร

รวม รวม รวมอื่นๆ อื่นๆ

บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

(หน่วย : ล้านบาท)
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26. เงินกองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ
ได้แก่ เงินทุนที่ประกอบด้วยเงินที่พนักงานออกสมทบด้วยความสมัครใจ ในอัตรา  2-4 %  ของเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบจำานวนไม่เกิน 

3-7% ของเงินเดือนที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังนี้

27.  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 และประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 กำาหนดจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ จำานวนไม่เกิน 15.92  ล้านบาทต่อปี และ 14.66  ล้านบาทต่อปี ตามลำาดับ ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

คา่ตอบแทนหรอืสวสัดกิารท่ีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังานหรอืลูกจา้งของบรษิทั และการจดัสรรเงนิดงักลา่วใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการบริษัท และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการนี้บริษัทฯ บันทึกไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายท่ีสี่ทุกราย ประกอบ

ด้วยเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส เบี้ยประชุม บำาเหน็จ ค่านำ้ามัน ค่าโทรศัพท์ บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 จำานวน 92.84 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จำานวน 51.74 ล้านบาท) และ จำานวน 100.13 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 

จำานวน 56.48 ล้านบาท) ตามลำาดับ

29.  การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัท และบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดำารงไว้ 

ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้

30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

 ของพนักงาน

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน

ค่าเสื่อมราคา

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

898,169,936.39 

593,251,562.14 

36,656,216.43 

 30,258,089.63 

14.04

0.81

772,780,343.43 

539,530,944.47 

34,756,041.42 

 -   

11.38

0.65

254,114,506.35 

582,655,434.14 

30,489,287.63 

 30,258,089.63 

5.03

0.76

230,225,456.10 

515,404,396.54 

28,541,079.92 

 -   

4.14

0.63 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2555

2555

2555

2555

2555

2555
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5,341

6,730.10

1,805

2,365.07 

1,576.54 

33.34

5,825

8,969.74

2,820  

4,182.23 

 2,734.03 

34.63

1,902

2,567.83

2,168  

3,339.57 

2,193.17 

34.33

3,995

6,127.45

3,877  

3,984.21   

2,808.95 

29.50

3,898

4,862.99

1,897  

2,068.59   

1,466.76 

29.09

4,465

6,136.38

949  

1,020.85     

686.78 

32.72

2,667

3,768.04

1,584  

3,011.98   

1,961.69 

34.87

4,221

3,973.69

4,962  

6,848.89   

4,626.30 

32.45

15,251

18,741.10

9,392

12,950.32

8,741.53 

32.50

17,063

24,395.12

10,670

13,871.08 

9,312.68 

32.86

ยอดขาย 

 

1. รับรู้

2. รายได้จากการขาย

3. ต้นทุนขาย

4. กำาไรขั้นต้น

รายการ

(ยูนิต)

(ล้านบาท)

(ยูนิต)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

ปี 2556

ไตรมาส
1

ไตรมาส
1

ไตรมาส
1-4

ไตรมาส
1-4

ไตรมาส
2

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ไตรมาส
4

ปี 2555

คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ผลการดำ เนินงานของบริษัทโดยรวม
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ผู้ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้น (Focus) พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย 

เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการบริหาร 

ความเสี่ยงเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยในปี 2556 บริษัทมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้นรวม 7 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 

14,400 ล้านบาท และบริษัทได้เปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มอีก 10 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับ

การตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบริษัทประสบปัญหาในเรื่องกระบวนการขออนุญาตเป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่า 

แผนงาน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของบริษัทตำ่ากว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ในด้าน 

ยอดขาย บริษัทมียอดขายรวมในปี 2556 กว่า 24,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2555 กว่าร้อยละ 30 และบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) 

เกือบ 21,000 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายรอโอนสำาหรับปี 2557 ประมาณ 7,600 ล้านบาท และยอดขายรอโอนสำาหรับปี 2558 อีกกว่า 13,000 

ล้านบาท

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 14,400.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีรายได้รวม 13,482.52 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 โดยมาจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบจำานวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 

109-แบริ่ง โครงการลุมพิน ีเมกะซิตี้ บางนา โครงการลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ โครงการลุมพินี 

วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท เฟส 1 และโครงการลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 อาคาร C และบางส่วน

มาจากโครงการที่แล้วเสร็จในปีก่อนหน้า โดยอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการขายปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 32.50 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 

32.86 ในปี 2556 สำาหรับรายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ และธุรกิจให้บริการในด้านบริหารจัดการชุมชนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 26.81
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1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร / รายได้รวม (%)

2. ดอกเบี้ยจ่าย / รายได้รวม (%)

3. กำาไรสุทธิ / รายได้รวม (%)

4. อัตราส่วนหนี้สิน / ทุน (เท่า)

5. อัตราผลตอบแทน / สินทรัพย์รวม (%)

6. อัตราผลตอบแทน / ทุน (%)

19.52

1.90

13.13

1.59

4.18

9.50

12.22

0.08

17.28

0.83

10.67

19.52

รายการ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

ฐานะการเงิน

สำาหรับฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,420.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 

3,399.02 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 3,054.14 ล้านบาท สินค้า 

คงเหลือ 749.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสินค้าที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ปี 2557 และมีการซื้อที่ดิน 10 แปลง เพื่อรอเปิด 

โครงการในปี 2557 สำาหรับหนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 5,539.45 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 7,794.38 ล้านบาท 

ในปี 2566 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.71 จากการเบิกเงินกู้ท้ังระยะสั้นและระยะยาวจำานวน 2,445.14 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 

จำานวน 240.08 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในฐานะทางการเงินของบริษัท

โครงสร้างเงินทุน

ในส่วนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีหนี้สินในอัตราร้อยละ 44.74 และส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 55.26 สะท้อน 

ให้เห็นถึงความมั่นคงของฐานะการเงินของบริษัท ที่โครงสร้างเงินทุนมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน

เพิ่มขึ้นจาก 0.66 เท่า ในปี 2555 เป็น 0.81 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยหนี้สินต่อทุน

ของหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำานวน 12 บริษัทของไตรมาส 3/2556 เท่ากับ 1.59 เท่า

หมายเหตุ :

ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมคำานวณจาก 12 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นจำากัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) บริษัท 

ปริญสิริ จำากัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผลประกอบการงบการเงินรวมของบริษัทกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ณ ไตรมาส 3/2556
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สภาพคล่องและความสามารถในการทำ กำ ไร

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 16.17 ตำ่ากว่าปี 2555 ที่เท่ากับร้อยละ16.62 เป็นผลจากการที่ในปี 2555 

บริษัทมีกำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดคงเหลือและเงินลงทุนระยะสั้นจำานวน 1,191.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมี 1,167.63 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีเงินรับในช่วงปลายปีเป็นจำานวนมากท่ียังไม่สามารถชำาระหนี้ได้เพราะยัง 

ไม่ถึงกำาหนด

การเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญและแนวโน้มในอนาคต

ตามที่บริษัทได้ดำาเนินงานตามแผนการพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการบริหารงานขาย การก่อสร้าง การส่งมอบห้องชุด 

และการโอนกรรมสทิธิท์ีเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย สง่ผลใหบ้รษิทัมสีภาพคลอ่ง สรา้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งตั้งแต่ปี 2556-ปจัจบุนั

บริษัทมีโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาทั้งสิ้น จำานวน 10 โครงการ คิดเป็น 21,600 ยูนิต มูลค่ารวม 25,200 ล้านบาท โดยในปลายปี 2556 

บริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในปี 2557 อีก 8 โครงการ ได้แก่ โครงการลุมพินี ซีวิว หัวหิน ซอย 7 โครงการลุมพินี พาร์ค 

เพชรเกษม 98 โครงการลมุพิน ีวลิล ์ออ่นนชุ-พฒันาการ โครงการลมุพนิ ีวลิล ์ออ่นนชุ 46 โครงการลมุพนิ ีวลิล ์ออ่นนชุ-ลาดกระบงั 2 โครงการ

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ปิ่นเกล้า และโครงการลุมพินี วิลล์ นวมินทร์-อินทรารักษ์ 

ขณะเดียวกัน ณ สิ้นปี 2556 บริษัทจะมียอดขายท่ีรอรับรู้รายได้จำานวนประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยจะเป็นยอดขายท่ีรอรับรู้รายได้ในปี 2556 

จำานวนประมาณ 7,600 ล้านบาท

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (C)

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 (A,B)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท เฟส 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (A,B,D)

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

      รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

ไตรมาส 4

846

932

1,727

532

1,118

1,395

1,150

1,370

1,800

1,450

1,600

1,650

15,570

1,100.00

1,200.00

1,170.00

550.00

1,060.00

1,980.00

1,280.00

2,000.00

1,280.00

1,400.00

1,800.00

1,500.00

16,320.00

โครงการ จำานวน (ยูนิต) มูลค่า (ล้านบาท) กำาหนดแล้วเสร็จ
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ประจำ ปี 2556

นโยบายบัญชี
1. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย           

 1.1 รายได้จากการขายสินค้า (อาคารชุดและบ้านพร้อมท่ีดิน) รับรู้เป็นรายได้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสำาคัญของ 

   ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้วโดยกิจการไม่เก่ียวข้องในการบริหาร หรือควบคุมสินค้าท่ีขายไปแล้วท้ังทางตรงและทางอ้อม 

   ซ่ึงมูลค่าท่ีรับรู้รายได้ และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากรายการน้ัน สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ

 1.2 รายได้ค่าเช่าและบริการท่ีเก่ียวข้องในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

 1.3 รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือการให้บริการเสร็จส้ินลง

 1.4 รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 1.5 บริษัทฯ คำานวณต้นทุนจากการขายบ้านพร้อมท่ีดิน และอาคารชุดพักอาศัย ตามเกณฑ์พ้ืนท่ี และตามเกณฑ์ราคาขาย

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินท่ีถึงกำาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 

 3 เดือน และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

3. เงินลงทุนช่ัวคราว

 เงินลงทุนในต๋ัวแลกเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงินท่ีมีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือท่ีมีวันท่ีถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน 

 แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม ซึ่งแสดงด้วยราคาทุน

4. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และอาศัยประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผ่านมา 

 เป็นเกณฑ์

5. ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง

 ท่ีดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง แสดงด้วยราคาทุนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะตำา่กว่า 

 ราคาทุนประกอบด้วย ท่ีดิน ค่าพัฒนาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะหยุด 

 บันทึกดอกเบ้ียจ่ายเข้ามาเป็นต้นทุน เม่ืองานก่อสร้างแล้วเสร็จหรือโครงการหยุดพัฒนา

6 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย อาคารห้องชุดและบ้านพร้อมท่ีดินท่ีสร้างเสร็จในส่วนท่ียังไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิให้ผู้ซ้ือบริษัทฯ แสดงไว้ในราคาทุน 

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 - เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม แสดงไว้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงไว้โดยวิธีราคาทุน (Cost Method) หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

8. ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา หมายถึงท่ีดินและต้นทุนโครงการท่ีถือไว้เพ่ือพัฒนาโครงการในอนาคต โดยแสดงตามราคาทุน 

 หักด้วยค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ราคาทุนประกอบด้วย ค่าท่ีดินและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินและต้นทุนโครงการรวมถึง 

 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาและหยุดรวมต้นทุนกู้ยืมเมื่อหยุดการพัฒนา

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/ค่าเส่ือมราคา

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงหมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของ 

 สินทรัพย์หรือท้ังสองอย่าง ซ่ึงแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ราคาทนุได้รวมตน้ทนุประมาณการเบือ้งตน้สำาหรบัการรือ้ถอน การขนยา้ยและการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัยซ์ึง่เปน็ภาระผกูพนัของกจิการ 

 และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบบัญชีค่าเสื่อมราคาคำานวณ 

 โดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังนี้

40

5-10

อาคารชุด (สำานักงานและที่อยู่อาศัย) และลานจอดรถ

ค่าตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ในอาคารชุด

จำานวนปี
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา

 - ท่ีดิน แสดงไว้ในราคาทุน

 - อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี)

 - ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบ้ืองต้นสำาหรับการร้ือถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพัน 

  ของกิจการ และกิจการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบบัญชี

 - ค่าเส่ือมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราดังน้ี 

11. การด้อยค่าของสินทรัพย์

 บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน ท่ีดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนาและ 

 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนตา่งๆ เมือ่มีขอ้บง่ชีว้า่ สนิทรพัยจ์ะเกดิการดอ้ยคา่ โดยพจิารณาจากมลูคา่ท่ีคาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยห์ากมรีาคา 

 ตำา่กวา่ราคาตามบญัช ีถือวา่สนิทรพัยน์ัน้เกดิการดอ้ยค่า ซ่ึงจะรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าดังกลา่วในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็และบรษัิทฯ 

 จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า  ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

 มลูค่าทีค่าดว่าจะไดรั้บคนืของสนิทรพัย์ หมายถงึ ราคาขายสทุธิหรอืมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่และจะประมาณจาก 

 สินทรั พย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

12. สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

 บรษิทัฯ บนัทกึสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่การเงินเปน็สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิ ดว้ยจำานวนเท่ากบัราคายตุธิรรมของสนิทรพัย ์

 ทีเ่ชา่ ณ วนัเริม่ตน้ของสญัญาเชา่ ดอกเบีย้จา่ยตามสญัญาจะถกูบนัทึกตามงวดตา่งๆ ตลอดอายสุญัญาเช่าตามยอดคงเหลอืของหนีส้นิตาม 

 สัญญาเช่าในแต่ละงวด

13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลงวดปัจจุบัน

   บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำานวณภาษีเงินได้ 

   ตามที่กำาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

 13.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

   - บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ 

    ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ 

    ระยะเวลารายงาน

   - บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลตากต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ 

    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าท่ีมี 

    ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง 

    ชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

   - บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

    และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปค่อนข้างแน่ว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษี 

    เพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

   - บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่ เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง 

    กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

40

10

 5

 5

อาคารชุด-สำานักงาน

ค่าตกแต่ง และ เครื่องใช้สำานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

จำานวนปี
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14 ประมาณการทางบัญชี

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมี 

 ผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง จึงอาจแตกต่าง 

 ไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการปรับปรุงบัญชีในปีถัดไปต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ไดแ้ก ่สำารองผลประโยชนข์องพนักงาน เปน็มลูคา่ท่ีประมาณการโดยผูเ้ชีย่วชาญ ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั และผูบ้รหิารให้การรับรอง 

 การประมาณการในเรื่องน้ีค่อนข้างมีความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว (หมายเหตุ 3.17.2) 

 การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

15 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนข่องการเกิดภาระผกูพนัในปจัจบุนั ตามกฎหมายหรอืจากการอนมุาน 

 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่าย 

 ชำาระภาระผกูพนัและจำานวนท่ีตอ้งจา่ยสามารถประมาณการไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ หากบรษัิทฯ คาดวา่จะไดร้บัคนืรายจา่ยชำาระไปตามประมาณ 

 การหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณ 

 การหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

16 กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีด้วยจำานวน 

 หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

17 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชน์ของพนักงาน

 17.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน

   บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย ์

   ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก 

   กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารอง 

   เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 17.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงาน หลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

   มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก 

   คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐาน 

   เกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ทีบ่รษิทัฯ กำาหนดขึน้อยา่งเหมาะสม สมมติฐานที่ใชใ้นการประเมนิคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังาน 

   สุทธิประจำาปีได้รวมถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 

   การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ 

   และบริษัทย่อยได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม ซ่ึงสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีควรนำามาใช้ในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

   ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่า จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดท่ีเหมาะสม บริษัทฯ และ 

   บริษัทย่อยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

อัตราคิดลด

อัตราการตาย

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

ร้อยละ 4.1 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

ผันแปรตามอายุพนักงานและแบ่งตามประเภทพนักงานประจำาและพนักงานรายวัน

ร้อยละ 4.7 ต่อปี

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและเพศหญิง

สมมติฐานทางสถิติที่สำาคัญที่ใช้ในการคำานวณสรุปไว้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555
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การกู้ยืมเงินของบริษัท

เงินกู้ยืม 6 สถาบันการเงิน

เงินฝากกับสถาบันการเงิน 10 แห่ง 1191.56

1191.56

รวม

รวม

เงินกู้ 14,422.11

14,422.11

5,258.70 

5,258.70 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง4.5836.46

36.46

ลำาดับ

ลำาดับ

1

1

สถาบัน

สถาบัน

ประเภท

การกู้ยืม

จำานวนเงิน

วงเงิน

(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง

(ล้านบาท)

สัดส่วน

ร้อยละ

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ยร้อยละ
หลักประกัน

รายการกู้ยืม บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สถาบันการเงินที่ติดต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 1,052,000 บาท

 - สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ สำานักงานสอบบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีสังกัด 

  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 600,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
 - ไม่มี -

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
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รายการระหว่างกัน

1. ค่าส่งเสริมและรักษาความนิยมแบรนด์ (ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556)

2. ค่าบริหารจัดการฐานลูกค้า (ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556)

3. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่า รวม 5 โครงการ

4. ค่าบริหารและจัดเก็บรายได้ที่จอดรถ

 4.1  การบริหารและจัดการ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ร้อยละ 80

   และอาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ร้อยละ 20

 4.2  การจัดเก็บรายได้ค่าที่จอดรถ รวม 2 โครงการ

5. ค่าบริหารชุมชนต่อโครงการ รวม 12 โครงการ ได้แก่

 5.1  ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (อาคาร A) (16 ส.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 5.2  ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (อาคาร B) (พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556)

 5.3  เดอะ ลุมพินี 24 (ธ.ค. 2556)

 5.4  ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 (ม.ค. 2556)

 5.5  ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (ก.พ. 2556 - เม.ย. 2556)

 5.6  ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (พ.ค. 2556 - มิ.ย. 2556)

 5.7  ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (ก.ค. 2556 - ส.ค. 2556)

 5.8  ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน (16 พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556)

 5.9  ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า (ม.ค. 2556 - มี.ค. 2556)

 5.10  ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท109-แบริ่ง (ก.พ. 2556 - มิ.ย. 2556)

 5.11  ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท (ม.ค. 2556 - มี.ค. 2556)

 5.12  ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) (ก.ย. 2556 - พ.ย. 2556) 

 5.13  ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 (ธ.ค. 2556)

 5.14  ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด (ม.ค. 2556)

 5.15  ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (ต.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

6. การบริการจดทะเบียน/วางระบบอาคารชุด

 6.1 การบริการจดทะเบียนอาคารชุด

  6.1.1. ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

  6.1.2. ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

  6.1.3. ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

  6.1.4. ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง

  6.1.5. ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

  6.1.6. ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

  6.1.7. ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

7,970,000 / เดือน

5,480,000 / เดือน

ในปี 2556 มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย ที่ได้ทำาการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้างกัน โดยใช้เง่ือนไขและราคาตลาดเช่นเดียวกับ 

ที่ทำากับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้คือ

รายการระหว่างกัน จำานวนเงินตามสัญญา

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ได้แก่

112,500.00  บาท / เดือน

162,000.00  บาท / เดือน

1,800,000.00  บาท / เดือน

300,000.00  บาท / เดือน

200,000.00  บาท / เดือน

300,000.00  บาท / เดือน

600,000.00  บาท / เดือน

400,000.00  บาท / เดือน

220,000.00  บาท / เดือน

200,000.00  บาท / เดือน

280,000.00  บาท / เดือน

250,000.00  บาท / เดือน

92,000.00  บาท / เดือน

400,000.00  บาท / เดือน

125,000.00  บาท / เดือน

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

150,000.00  บาท

64,800.00  บาท / เดือน

ค่าเช่า 1 เดือน / สัญญาเช่า 1 ปี

3% ของยอดรายได้
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 6.2 การบริการวางระบบอาคารชุด    

  6.2.1. ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา   

  6.2.2. ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์   

  6.2.3. ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน   

  6.2.4. ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท109-แบริ่ง   

  6.2.5. ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)   

  6.2.6. ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท   

  6.2.7. ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

7. ค่าบริหารจัดการห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ภายในโครงการอาคารชุดพักอาศัย (เหมาจ่าย)

8. ค่าบริหารห้องเช่า (ห้องพักอาศัย หรือ สำานักงาน) รวม 6 โครงการ

 ได้แก่ อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ 

 อาคาร E, ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร, สี่พระยา ริเวอร์วิว, ลุมพินี วิลล์ หลักสี่ 

9. ค่านายหน้าจากการขายห้องชุด รวม 3 โครงการ  

10. ค่าเช่าและบริการสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน D

  - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 ค่าเช่าและบริการสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28 โซน E,F   

  - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

11. ค่าเช่าและค่าบริการ Shop รวม 5 โครงการ

 11.1 รายได้ค่าเช่า Shop

 - โครงการลุมพินีคอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์  (มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556)   

 11.2 รายได้ค่าบริการ Shop

 - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์  (มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 - โครงการลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา (พ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556)

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

รายการระหว่างกัน จำานวนเงินตามสัญญา

43,308.00 บาท 

 46,342.80 บาท 

 70,459.20 บาท 

 33,512.40 บาท 

 6,339.60 บาท 

101,052.00 บาท 

108,133.20 บาท 

164,404.80 บาท 

78,195.60 บาท 

14,792.40 บาท 

188,160.00 บาท / เดือน

 251,586.00 บาท / เดือน 

10,000.00 บาท / เดือน 

10% ของค่าเช่ารายเดือน 

2% ของมูลค่าขาย 
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1. การบริหารงานก่อสร้างโครงการ รวม 21 โครงการ

2. การบริหารงานโครงการ (ดำาเนินงานซ่อม) (เหมาจ่าย)

3. ค่าเช่าและบริการสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน E,F

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

4. ค่าเช่าและบริการสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28 โซน C

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

1. ค่าเช่า,ค่าบริการสำานักงาน และค่าสาธารณูปโภค

 (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 โซน C)

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

2. ค่าเช่าศูนย์ฝึกอบรมซิตี้โฮม

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

3. ดอกเบี้ยรับค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Notes)

 - อัตราดอกเบี้ย 4.30% - 4.72%

1. ค่าเช่าสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)   

2. ค่าเช่า,ค่าบริการสำานักงาน อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28 โซน D

 - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

3. ค่าบริการรักษาความสะอาด

 3.1 ห้องสัมมนาชั้น 11 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 3.2 สำานักงาน ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์  (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 3.3 ลานจอดรถ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์  (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 3.4 ลานจอดรถ อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์  (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 3.5 ศูนย์ฝึกอบรม ซิตี้โฮม  (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 3.6 สำานักงานก่อสร้าง, สำานักงานขาย, สำานักงานนิติฯ

  และ สำานักงานฝ่ายบริการลูกค้า (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

4. ค่าบริการพนักงานต้อนรับ (ฝ่ายขาย, สำานักงานนิติฯ)

5. ค่าส่งเสริมและรักษาความนิยมแบรนด์ (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

117,706,838.31 บาท / 21 โครงการ 

    825,030.84 บาท / เดือน 

       5,000.00 บาท / เดือน 

      89,780.00 บาท / เดือน 

1,500.00 บาท / เดือน 

370,000.00 บาท / เดือน 

300.00 บาท / เดือน 

 18,090.00 บาท / เดือน 

 14,000.00 บาท / เดือน 

 56,000.00 บาท / เดือน 

 28,000.00 บาท / เดือน 

 14,000.00 บาท / เดือน 

 14,000.00 บาท / เดือน 

 ตามงวดที่ปฏิบัติงานจริง 

 

ตามงวดที่ปฏิบัติงานจริง 

 1,990,000 บาท / เดือน 

รายการระหว่างกัน

งาน

งาน

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ได้แก่

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท พรสันติ จำากัด ได้แก่

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ได้แก่

2,118,110.69 บาท 
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1. ค่าบริหารห้องเช่า รวม 3 โครงการ

2. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่า รวม 3 โครงการ

1. การบริหารงานก่อสร้างโครงการ 2 โครงการ ได้แก่

 1.1  ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น

 1.2  ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน เสนาฯ

1. ค่าบริการรักษาความสะอาด สำานักงานขาย

 1.1  ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น

 1.2  ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน เสนาฯ   

2. ค่าบริการรักษาความสะอาด สำานักงานก่อสร้าง

 2.1  ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น

 2.2  ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน เสนาฯ

 10% ของค่าเช่า / เดือน / ห้อง 

 ค่าเช่า 1 เดือน / สัญญาเช่า 1 ปี 

 ค่าเช่า 0.50 เดือน เมื่อต่อสัญญาเช่า  

175,000 บาท / เดือน 

179,000 บาท / เดือน 

ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

 ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

 ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

 ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

งาน

งาน

งาน

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ จำากัด กับบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ได้แก่

รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทั พรสนัต ิจำากดั กบับรษิทั ลมุพนิ ีโปรเจค มาเนจเมนท ์เซอรว์สิ จำากดั ไดแ้ก่

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท พรสันติ กับ บริษัทลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ได้แก่
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 1. ค่าบริการรักษาความสะอาด (อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28 โซน C)

  - (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

1. ค่ารักษาความสะอาด

 1.1  อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 28 โซน E,F (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 1.2  สำานักงานขายฝ่ายธุรกิจนายหน้า รวม 5 โครงการ

   1.2.1 ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

   1.2.2 ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

   1.2.3 ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง

    (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

   1.2.4 ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา (อาคาร A,B)

    (มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

   1.2.5 ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

    (มี.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 1.3  ห้องชุด 1 โครงการ สวางคนิเวศ

   1.3.1 ม.ค. 2556 - มี.ค. 2556

   1.3.2 เม.ย. 2556 - ธ.ค. 2556

2. ค่าบริการรักษาความปลอดภัย สวางคนิเวศ

 -  (ม.ค. 2556 - มี.ค. 2556)

 - (เม.ย. 2556 - พ.ค. 2556)

 - (มิ.ย. 2556 - ก.ย. 2556)

 - (ต.ค. 2556 - ธ.ค. 2556)

 14,000.00 บาท / เดือน 

14,000.00 บาท / เดือน 

15,500.00 บาท / เดือน 

 15,500.00 บาท / เดือน 

 15,500.00 บาท / เดือน 

 

ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

 

ตามงวดการปฎิบัติงานจริง 

 

30,000.00 บาท / เดือน 

 90,000.00 บาท / เดือน 

 44,000.00 บาท / เดือน 

 113,500.00 บาท / เดือน 

 132,000.00 บาท / เดือน 

121,000.00 บาท / เดือน 

งาน

งาน

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

จำานวนเงินตามสัญญา (บาท)

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

กับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด ได้แก่

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

กับบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ได้แก่

การกู้ยืมระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

- ไม่มี-



109
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

บริษัท มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องมีที่พักเป็นของตนเองโดยให้ส่วนลดเป็นสวัสดิการ สำาหรับพนักงานที่จองซื้อห้องชุด 

ในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยกำาหนดหลักการดังนี้ 

 1. เป็นการซื้อ-ขายในนามพนักงานและมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยเท่านั้น

 2. ให้ส่วนลดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในส่วนลดจะมีการแจ้งประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งบริษัทเป็นรายโครงการ

 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ใช้หลักการเดียวกับลูกค้าทั่วไปทุกประการ

จำานวน

ห้องชุด
ราคาขายรวม ส่วนลดเมื่อโอน หมายเหตุ

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์ -พระราม 3

1. ปรีชา เตชะไกรศรี

2. พรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี

 รวม

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

1. นพวรรณ กฤษณะราช

 รวม

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

1. พรรณเพ็ญ แสงจันทร์ภักดี

 รวม

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

1. พรทิพย์ ชัยพูล

 

 รวม

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

1. พิมพ์ทอง ชัยพูล

2. เผ่าไท สินค้าเจริญ

 รวม

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

1. สมศรี เตชะไกรศรี

2. วิภา ศรีพยัคฆ์

 รวม

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น

1. พรทิพย์ ชัยพูล

2. พิมพ์ทอง ชัยพูล

3. สมพงษ์ ขวัญอำาไพพันธุ์

 รวม

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

1. พิมพ์ทอง ชัยพูล

 รวม

เดอะ ลุมพินี 24

1. มาลินี บุญนันทกุล

2. สุปัญญา บุญนันทกุล

 รวม

E-0401

C-1018S

B-2702

B-2005, B-2404

A-1425

C-1507, C-1508

A1-1213

B2-0904

B-2222

B-1422, B-1423

A-0905, A-0906

A-0826

B-1921

A1-0314

A-1003

A-1001

โอน ต.ค. 2556

โอน ต.ค. 2556

โอน ธ.ค. 2556

โอน ธ.ค. 2556

โอน ก.ย. 2556

ยังไม่โอน

โอน ต.ค. 2556

โอน ธ.ค. 2556

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

ยังไม่โอน

11,250,000.00

2,300,000.00 

13,550,000.00 

1,740,000.00 

1,740,000.00 

1,608,000.00 

1,608,000.00 

1,730,000.00 

3,476,000.00 

5,206,000.00 

1,350,000.00

1,050,000.00

2,400,000.00 

 

1,348,000.00 

2,616,000.00 

3,964,000.00  

4,620,000.00 

2,460,000.00 

1,704,000.00 

8,784,000.00 

2,058,000.00 

2,058,000.00 

4,180,000.00

4,417,000.00

8,597,000.00

-

519,380.00 

519,380.00 

640,000.00 

640,000.00 

18,341.00 

18,341.00 

19,921.00 

-

19,921.00 

14,538.00 

19,600.00 

34,138.00 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ยูนิต
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ตรวจสอบภายในเปน็รายไตรมาส เพือ่การมจีดุควบคมุภายในทีร่ดักมุ 

และเพิ่มขีดการพัฒนาด้านคุณภาพของทุกระบบงานให้ได้ผลเลิศ

การสอบทานการกำากับกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

ทบทวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทานการปฏิบัติงาน

ตามระบบงานที่กำาหนดไว้ ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม 

มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามข้อกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โดยเฉพาะเร่ืองรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าบริษัทมีการดำาเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอย่างโปร่งใส 

สมเหตุสมผล และตรวจสอบได้ทุกรายการ

การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้

สอบทานแผนการตรวจสอบประจำาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 

โดยเน้นให้สุ่มสอบทาน เกี่ยวกับรายการในงบการเงิน โดยมีการ

พิจารณาผลการสอบทานทุกฉบับเป็นรายไตรมาส และให้ติดตาม

แก้ไขในประเด็นท่ีสำาคัญโดยเร็ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ

ในดา้นบคุลากร และการปฏบิตังิานตรวจสอบให้เปน็ไปตามมาตรฐาน

สากลอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบไดพ้จิารณาเห็นชอบให ้บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอร์

เนช่ันแนล จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

จำากัด (มหาชน) ประจำาปี 2557 โดยนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ต่อไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 30 มกราคม 2557

การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2556 ของ

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

เงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้า

หน่วยตรวจสอบภายใน  โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่

มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี  คณะ

กรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเรือ่งความถกูตอ้ง ครบ

ถว้นของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชีทีส่ำาคญั และการตัง้ขอ้

สังเกต ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นเพยีงพอ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การจดัทำางบการเงนิเปน็ไป

ตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา เพ่ือให้เป็น

ประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี และแผนประจำาปี

ของผูส้อบบญัช ีจงึให้ความเหน็ชอบในงบการเงนิดงักลา่ว  นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการของบรษิทั 1 ครัง้ เพือ่พจิารณาขอบเขตแนวทาง และแผนการ

สอบบัญชีประจำาปีของผู้สอบบัญชี

การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ได้สอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของธุรกิจ โดย

พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและ

การบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้แนวทาง 

และขอ้เสนอแนะเพ่ือการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งและเพิม่การ

สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชเีปน็รายไตรมาส โดยพจิารณาในเรือ่ง

การดำาเนินงาน การดูแลทรัพยากรและทรัพย์สิน การป้องกันความ 

ผิดพลาด การทุจริต การเพิ่มความน่าเชื่อถือของรายงานทางการ

เงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตามผลจากรายงานการ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ ปี 2556

1.

2.

3.

4.

5.

6.

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำานวน 4 คน โดยมี 

นายอมรศักด์ิ นพรัมภา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล และนายวุฒิพล 

สริุยาภิวัฒน ์เปน็กรรมการตรวจสอบ ในปี 2556 มกีารประชมุรวม 6 ครัง้ 

เพื่อดำาเนินการตามความรับผิดชอบที่กำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทุกครั้ง การดำาเนินงานที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้
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ประจำ ปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งเสริมให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือ และต่อยอด 

พัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ และการเติบโตอย่างย่ังยืน นอกจากการสร้างความเข้าใจ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำานึกในหลักการท่ีดี 5 เร่ือง คือ 1) สิทธิ

และความเท่าเทียมกันของ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 2) บทบาทคณะกรรมการ 3) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 4) การควบคุม และ

บริหารความเส่ียง 5) จริยธรรมธุรกิจ ดังกล่าวแล้ว ในปีน้ี (2556) นโยบายองค์กรได้มุ่งเน้นสร้างสรรค์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม นโยบายการต่อ

ต้านด้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน และได้ผลักดันการจัดต้ังสถาบัน แอล.พี.เอ็น. ( L.P.N. Academy ) อย่างต่อเน่ือง

รายงานความรับผิดชอบการกำ กับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวนรวม 8 คน 

ประกอบด้วย

 1. นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

 2. นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร

 3. นางยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร

 4. นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการบริหาร

 5. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 6. นายจรัญ เกษร   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 

 7. นายปราโมทย์ ชัยพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำากัด

 8. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำากัด

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2554 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและประเมินความเสี่ยง รวมท้ังการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส 

โดยสรุปสาระสำาคัญดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรในปี 2556 ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

 1. ปัจจัยเสี่ยง : วิกฤติทางการเงินของยุโรป

     การจัดการ : ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำาเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมทั้งระมัดระวังการบริหารกระแสเงินสด 

    ของบริษัท และพิจารณาเพิ่มช่องทางทางการเงิน

  ผล : ไม่มีผลกระทบกับแผนธุรกิจ

 2. ปัจจัยเสี่ยง : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อย

     การจัดการ : บริหารจัดการและทำางานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการบริหารสินเชื่อ 

  ผล : อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยอยู่ในระดับที่บริษัทรับได้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 1. ปัจจัยเสี่ยง : สภาวะการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมายในตลาด

     การจัดการ : ได้ดำาเนินงานตามแผนธุรกิจ และเริ่มโครงการพัฒนา “ชุมชนเมือง” 

 2. ปัจจัยเสี่ยง : มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus)

  การจัดการ : พัฒนาโครงการที่ไม่ใช่อาคารชุด 2 โครงการ และพัฒนาโครงการที่จังหวัดอุดรธานี

  ผล : การกระจายฐานธุรกิจได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างดี

 3. ปัจจัยเสี่ยง : การดำาเนินงานโดยบุคลากรภายใน

  การจัดการ : พัฒนาประสิทธิภาพของ Outsource ให้ได้ตามค่านิยมองค์กร (Core Values) 

  ผล : สามารถลดการขยายตัวของจำานวนพนักงานในองค์กรได้

 4. ปัจจัยเสี่ยง : สภาวะฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  การจัดการ : ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและกระจายฐานธุรกิจ โดยการเพิ่มรายได้จากการให้เช่า

  ผล : การกระจายฐานธุรกิจได้รับการตอบรับจากตลาดได้อย่างดี
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ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน

1. ปัจจัยเสี่ยง : ผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตำ่าและเงินเดือนพนักงาน

 การจัดการ : เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ควบคุมต้นทุนแฝงจากการออกแบบและค่าใช้จ่าย

 ผล : ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ปัจจัยเสี่ยง : การพัฒนาและจัดหาบุคลากรไม่รองรับต่อการเติบโตขององค์กร

 การจัดการ : ดำาเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มบทบาทของสถาบัน แอล.พี.เอ็น.

 ผล : สามารถแก้ปัญหาการจัดหาบุคลากรและพัฒนาได้ตามเป้าหมาย

3. ปัจจัยเสี่ยง : การตื่นตัวต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ

 การจัดการ : ดำาเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

   และสื่อสารไปยังทุกส่วนงาน โดยเฉพาะบริษัทผู้รับเหมา

4. ปัจจัยเสี่ยง : การบริหารผู้สืบทอด

 การจัดการ : เร่งรัดกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอด

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบราชการ

1. ปัจจัยเสี่ยง : กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนของภาครัฐ

 การจัดการ : พจิารณาขอ้กฎหมายอยา่งละเอยีดกอ่นซือ้ทีด่นิและพจิารณาใชก้ลยทุธเ์ปดิขายหลงัไดร้บัการอนมุตัจิากภาครฐัในบางโครงการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดปี 2556 นั้น คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูล และจัดการความเสี่ยงตามแผนธุรกิจ

ที่วางไว้อย่างระเอียดรอบคอบ โดยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแนวทางที่วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินงานขององค์กรในปี 2556 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

ประธานกรรมการบริหารความส่ียง

13 กุมภาพันธ์ 2557
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

มีบทบาทหน้าท่ีคือ

ด้านการสรรหา

 1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง

 2. ดำาเนนิการสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการบรษัิท อนกุรรมการชดุต่างๆ และผู้บรหิาร 

  ระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 3. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ด้านค่าตอบแทน

 1. เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท อนุกรรมการชุดตา่งๆ ผู้บริหารระดบัสูง และพนกังานของบริษทั 

 2. พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง 

  และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ

ด้านบรรษัทภิบาล

 1. กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำา 

  เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี  

 2. พิจารณาและกำาหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน (Code  of Conduct) 

  โดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

 3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน 

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามบทบาท

หน้าที่ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

 1. การประเมินผลกรรมการประจำาปี

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีแบบประเมินกรรมการซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของ 

  กรรมการรายบคุคล โดยใหม้ทีัง้การประเมนิตนเองและการประเมนิโดยกรรมการทา่นอืน่ (ประเมนิแบบไขว)้ จำานวน 3 ราย แบบประเมนิ 

  คณะกรรมการและแบบประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงู มกีารวเิคราะหผ์ลการประเมนิและนำาเสนอรายงานสรปุผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการ 

  บริษัท 

  ผลการประเมินโดยภาพรวมถือว่ากรรมการมีการรักษาประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าท่ีได้ดี โดยได้จัดทำารายงานพร้อมบทวิเคราะห์ 

  จำานวน 1 ฉบับ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

  มีการทบทวนแบบประเมินให้เหมาะสมเพื่อให้ผลของการประเมินสะท้อนบทบาทหน้าที่กรรมการได้อย่างชัดเจน

 2. ค่าตอบแทนกรรมการ

  ได้มีการวางแนวทางที่จะพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกรอบ 3 ปี โดยจะพิจารณาจากข้อมูลภายในองค์กร 

  ผลประกอบการของบรษิทั และจากรายงานการสำารวจคา่ตอบแทนกรรมการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกอบการพจิารณา

  สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานมีการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลการสำารวจแนวโน้มการขึ้นค่าจ้างของกลุ่มธุรกิจ 

  เดียวกันประกอบการพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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 3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

  ได้ร่วมกันกำาหนดให้เรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  จัดให้มีเครื่องมือเพื่อใช้ควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย

 4. การดำาเนนิการตามคำาแนะนำาของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยตามรายงานการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัเพือ่ยกระดบั 

  ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 5. ทบทวนหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน มีการกำาหนดให้ 

  พนักงานทบทวนและทำาความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและรายงานเมื่อพบเห็นความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

 6. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  ได้ปรับปรุงข้อกำาหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำาหนดข้ันตำ่าของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการลดอัตราการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  

  จากเดิมในอัตราร้อยละ 1 และห้ามการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

 7. การพิจารณาเรื่องอื่นๆ

  คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล ไดท้ำาการพจิารณากลัน่กรองเรือ่งตา่งๆ ตามบทบาทหนา้ทีเ่พือ่เสนอคณะกรรมการ 

  บริษัทพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมในแต่ละไตรมาส ดังนี้

  - พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำาปี

  - พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลการทำางานของพนักงาน

  - พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานประจำาปี

  - พิจารณาบำาเหน็จกรรมการ และค่าจ้างบริหารของกรรมการบริหาร

  - พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติกรรมการเพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลงตามวาระการดำารงตำาแหน่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดปี 2556 ทุกท่านให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม 

การนำาเสนอความคิดเห็น การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบ ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของ

กรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อวางมาตรฐานและกำาหนดเป็นแบบแผนและหลักปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส 

เปน็ธรรม ตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละตรวจสอบข้ันตอนปฏบิตัไิด ้สามารถเปน็เครือ่งมอืใหค้ณะกรรมการบรษิทัใชใ้นการพจิารณา

เรื่องที่มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยดำาเนินการได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ

(อมรศักด์ิ  นพรัมภา)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันท่ี 27 มกราคม 2557
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รายงานคณะอนุกรรมการกำ กับดูแลกิจการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ได้รับการแต่งต้ังโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตร ซ่ึงได้รับอนุมัติ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556

ในปี 2556 คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมมีการประชุมท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยเป็นการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า เพ่ือลด 

ผลกระทบการดำาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมของบริษัท 

ท้ังการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะภายในชุมชนลุมพินี ความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างและผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพการทำางานของพนักงาน บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ร่วมกับสถาบัน แอล.พี.เอ็น. 

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมตลอดปี 2556 น้ัน ได้วางแผนและดำาเนินงาน 

ตามกลยุทธ์และพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้กำาหนดไว้อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนและนำาพา

องค์กรไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งคุณค่า” เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

(พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์)

    ประธานอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  13 กุมภาพันธ์ 2557



3
อีกก้าวแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพิ่มพูนศักยภาพการดำ�เนินงาน�ต่อยอดคุณค่าด้วยนวัตกรรม�

ดำ�รงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำ�ในการส่งมอบคุณค่า
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แนวโน้มภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2557

สำาหรับปี 2557 เป็นปีท่ีมีความเส่ียงรอบด้านในการดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองซ่ึงเกิดเม่ือปลายปี 2556 และยังคง

ดำาเนินมาอย่างต่อเน่ืองในปี 2557 และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ส่งผลให้เกิดภาวะชะลอตัวท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นการยากท่ีจะ 

คาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากสถานการณ์ดังกล่าวยืดยาวออกไป อย่างไรก็ตาม ที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำาคัญมาก หาก

สถานการณ์ต่างๆ คล่ีคลายลง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็พร้อมท่ีจะเปิดตัวโครงการทันที เพ่ือกระตุ้นให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำาหรับบริษัทเอง

ไดส้่ง 2 โครงการเพื่อทดสอบตลาดในช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งได้รับการตอบรับพอสมควรจากจำานวนผู้เข้าชมโครงการ แต่ลูกค้าสว่นใหญ่

ยงัคงลงัเลทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ในในบางสถานการณห์ากราคายังอยู่ในระดบัที่น่าสนใจน้อย จากประสบการณ์ในการผ่านวิกฤติของบริษัทหลายคร้ัง

ในภาวะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดตำ่าลง เครื่องมือทางการตลาดที่สำาคัญที่จะทำาให้โครงการบรรลุเป้าหมายทางด้านยอดขาย ได้แก่ 

กลยุทธ์ทางด้านราคาและความรวดเร็วในทุกกระบวนการของธุรกิจ

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้เตรียมการในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับภาวะชะลอตัวและส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด บริษัทได้มีการจัดทำา 

แผนดำาเนินธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) พร้อมท้ังควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น ให้ความสำาคัญในการบริหารต้นทุน 

(Cost Leadership) อย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมราคาขายให้อยู่ในจุดที่ตำ่าที่สุด ในขณะที่ยังรักษาอัตรากำาไรขั้นต้นให้ไม่ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 

พัฒนาและสรา้งสรรคค์ณุคา่ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เพือ่สรา้งความแตกตา่งและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยในสถานการณ์

ปกติปี 2557 บริษัทคาดว่าจะมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนประมาณ 55,000-60,000 หน่วย สำาหรับบริษัทจะมีโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและจดทะเบียนจำานวน 13 โครงการมูลค่ารวมประมาณ 18,000 ล้านบาท
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

แนวทางการดำ เนินงานปี 2557

จากสถานการณ์โดยรวมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวประกอบกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทั้งภาค

การเงิน และความเสี่ยงทางการเมือง บริษัทจึงกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงานสำาหรับปี 2557 ดังนี้ 

 1. กำาหนดอัตราการเติบโตของรายได้และยอดขายในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 10 โดยมีเป้าหมายทางด้านยอดขายประมาณ 26,000 ลา้น

  บาท และรายได้จากการขายประมาณ 15,200 ล้านบาท

 2. กำาหนดสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับสูงกว่าปกติเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

 3. เร่งการขายโครงการพร้อมอยู่ (สินค้าคงเหลือ) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยเร็วที่สุด

 4. กำาหนดเป้าหมายการเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงนโยบายในการขยายทำาเลในการ  

  พัฒนาไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

 5. เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

 6. เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง และรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น 

 7. พัฒนา “สถาบันแอล.พี.เอ็น.” ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นแกนกลางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

  ขององค์กร 

 8. ปรับแผนงานการเปิดตัวโครงการและแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษากระแสเงินสด

ภายใต้ภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีความเสี่ยงทั้งทางภาคการเงินและการเมืองอันเน่ืองมาจากความไม่ชัดเจนของสถานการณ์ และแนวโน้มอาจส่ง

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บริษัทได้กำาหนดให้มีแผนงานเพื่อรองรับความเสี่ยง (Business Continuity Plan) ในกรณี

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำาเนินต่อไปได้และมีผลกระทบน้อยท่ีสุด โดยในปี 2558 บริษัทเช่ือว่ากระบวนการในการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอันเนื่องมาจากบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) สำาหรับโครงการท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 

กว่า 13,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

LPN ให้ความสำ คัญกับการพัฒนา
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อสร้างความแตกต่างและรองรับ
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
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ปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำาหนดให้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงต้องมีการประชุมและรายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

สำาหรับปี 2557 บริษัทกำาหนดความเส่ียงและแนวทางในการบริหารความเส่ียงไว้ดังน้ี

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง

บริษัทดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ซ่ึงมี

ความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น โดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงป ี2557 

ส่งผลต่อดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภคท่ีปรับตัวลดลงจาก 36.2 ในเดือนตุลาคม ปี 2556 เหลือ 29.5 ในเดือนมกราคม ปี 2557 ทำาให้เกิดการชะลอ

ในการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะมีกำาลังและความต้องการซื้ออยู่ก็ตาม หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงดำาเนินต่อไปโดยยังไม่สามารถ

หาข้อยุติได้ จะส่งผลโดยตรงกับแผนการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัยตามแผนงานประจำาปี 2557 ของบริษัทโดยตรง 

อย่างไรก็ตามสำาหรับปี 2557 บริษัทมีโครงการท่ีจะอยู่ในแผนงานท่ีมีกำาหนดแล้วเสร็จและส่งมอบในปี 2557 โดยบางส่วนก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่ง

มอบและเข้าอยู่ บางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในปี 2557 มูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยโครงการ

ท้ังหมดมียอดขายรอโอน (Backlog) เพียงพอที่จะรองรับรายได้ตามเป้าหมายในปี 2557 นี้ ส่วนแผนงานโครงการเปิดตัวใหม่ต้องมีปรับเปล่ียน

เพ่ือให้รองรับกับสถานการณ์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเส่ียงทางด้านต้นทุน (Cost Overrun)
สำาหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัย งานขายโดยท่ัวไปจะเป็นการขายก่อนสร้าง จึงมีความเส่ียงทางด้านการควบคุมต้นทุนในกรณีท่ีเกิดความผันผวน 

ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบหรือแรงงานดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึน กรณีในปีท่ีราคานำา้มันมีการปรับตัวสูงข้ึน จนส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบ หรือการปรับข้ึนค่าแรง

ข้ันตำา่ตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2554 ซ่ึงการปรับข้ึนของต้นทุนดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่ออัตรากำาไรข้ันต้น ซ่ึงบริษัทกำาหนดอัตรากำาไรข้ันต้น

เฉล่ียของโครงการในอตัรารอ้ยละ 30 บรษิทัจงึไดก้ำาหนดวธีิการบรหิารตน้ทนุไว ้โดยการปรบัขึน้ราคาขายของหอ้งชุดตามจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

เพ่ือเพ่ิมกำาไรข้ันต้นให้กับโครงการ โดยยังคงความได้เปรียบทางด้านราคาเม่ือเทียบกับคู่แข่ง นอกจากการเพ่ิมรายได้แล้ว บริษัทยังกำาหนดให้มี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการลดต้นทุนทางอ้อมอันเกิดการจากออกแบบหรือกระบวนการก่อสร้างท่ีขาดประสิทธิภาพ พร้อมท้ังปรับปรุง

กระบวนการก่อสร้างให้เกิดความรวดเร็ว เพ่ือลดต้นทุนอันเกิดจากระยะเวลาอีกทางหน่ึง โดยท้ังหมดบริษัทได้รับความร่วมมือจากปิยมิตรทางการ

ก่อสร้างท่ีทำางานร่วมกับบริษัทมาอย่างยาวนานเป็นอย่างดี โดยบริษัทยังคงรักษาอัตรากำาไรข้ันต้นให้อยู่ในระดับอัตราร้อยละ 30 ได้ตลอดมา

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

LPN ได้รับความร่วมมือจาก
ปิยมิตรทางการก่อสร้างที่ทำ งาน
ร่วมกับบริษัทมาอย่างยาวนาน
เป็นอย่างดี ทำ ให้รักษาอัตรา
กำ ไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับ
ร้อยละ 30 ได้ตลอดมา
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ความเสี่ยงทางการเงิน

การชะลอการปล่อยสินเช่ือโครงการกรณีเกิดวิกฤติทางการเงิน 
โครงการพัฒนาอาคารชุดของบริษัทในปัจจุบันจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนสินเช่ือจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 50 จากต้นทุนรวมประมาณ

ร้อยละ 70 จากมูลค่าโครงการ จากสถานการณ์ท้ังภายในภายนอกประเทศในปัจจุบัน มีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดวิกฤติทางการเงินเช่นเดียวกับ

ปี 2540 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันการเงินระงับการให้สินเช่ือกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทันที ส่งผลให้โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างต้อง

หยุดชะงักลงกลายเป็นอาคารสร้างค้างเน่ืองจากขาดเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือรองรับกับความเส่ียงดังกล่าว บริษัทจึงสำารองเงินสดไว้จำานวน 1,000 

ล้านบาท เพ่ือรักษาสภาพคล่องกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ต้นทุนดอกเบ้ียของบริษัทสูงข้ึนเล็กน้อยในปี 2557

การปฏิเสธสินเช่ือรายย่อยจากสถาบันการเงิน
สำาหรับลูกค้าของบริษัทที่จองซ้ือโครงการอาคารชุดพักอาศัย เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มลูกค้าประมาณร้อยละ 70-80 จะชำาระเงิน

งวดสดุทา้ยดว้ยการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิ ซึง่มลีกูคา้บางสว่นถูกปฏเิสธการใหส้นิเชือ่เนือ่งจากคณุสมบตัไิมผ่า่นเกณฑท์ีส่ถาบนัการเงนิ

นั้นๆ กำาหนด โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-10 ขึ้นอยู่กับลักษณะและกลุ่มลูกค้าโครงการนั้นๆ ซึ่งบริษัทต้องนำาห้องชุดจำานวนดังกล่าว

กลับมาทำาการขายใหม่ ในภาวะปัจจุบันซึ่งหนี้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ

รายย่อย อาจส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อรายย่อยสูงขึ้นกว่าอัตราปกติ ซึ่งจะกระทบกับแผนการรับรู้รายได้ของบริษัท แม้ว่าบริษัทสามารถ

นำาห้องชุดจากการถูกปฏิเสธดังกล่าวนำากลับมาขายใหม่ในราคาท่ีสูงข้ึนกว่าเม่ือเริ่มเปิดโครงการ บริษัทจึงได้กำาหนดกระบวนการและทีมงาน

ในการลดอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ ด้วยการเตรียมความพร้อมลูกค้าในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อแก้ไข

ปญัหาทางดา้นเครดิตของลกูคา้ หรอืในกรณทีี่ไมส่ามารถแกไ้ขไดก้จ็ะทำาการยกเลกิคนืเงนิและนำาหอ้งชดุกลบัเขา้กระบวนการของการขายทนัที

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ทำ ให้
การก่อสร้างหยุดชะงักลง 
กลายเป็นอาคารสร้างค้าง 
LPN จึงสำ รองเงินสดไว้
จำ นวน 1,000 ล้านบาท
เพื่อรักษาสภาพคล่อง
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ความเสี่ยงกรณีอื่นๆ 

ความต่ืนตัวในเร่ืองของสิทธิของชุมชนข้างเคียงโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัท
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนข้างเคียงทั้งทางด้านฝุ่น เสียง และการจราจรของการขนส่งวัสดุ 

หากไม่มีการระมัดระวังและมีมาตรการพร้อมทีมงานที่คอยดูแลรับผิดชอบโดยตรง อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำาคาญ ต่อชุมชนข้างเคียง 

จนนำาไปสู่การฟ้องร้องดำาเนินคดีและการสั่งระงับการก่อสร้างจากศาล ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการทำาธุรกิจของบริษัททั้งทางด้าน

รายได้และภาพลักษณ์องค์กร บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ

ในรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่รับความเห็นชอบจากสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมท้ัง

รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากชุมชนข้างเคียง จากการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทยังไม่มีโครงการใดถูกร้องเรียนจนกระทั่ง

ถูกระงับการกอ่สร้าง

LPN ได้จัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ขึ้น
เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบในรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับข้อ
ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากชุมชนข้างเคียง
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ประจำ ปี 2556

แก่นแท้แห่งความสุขที่ยั่งยืน

PEOPLE

PLANET

4
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำ นึกของการ “ห่วงใยและแบ่งปัน”

บนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

PROFIT
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ประจำ ปี 2556

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจกว่า 25 ปีของบริษัท แอล.พี.เอ็น. 

ดีเวลลอปเมนท์ (จำากัด) มหาชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สงัคม ถอืเปน็หวัใจสำาคญัในการดำาเนนิงานของบรษิทั ดว้ยปณธิานแหง่

ความมุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบที่พักอาศัยที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสในการมี 

“บ้าน” ใหก้บัทกุครอบครวั รวมทัง้ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติ

ทีเ่หมาะสมใหกั้บสมาชกิ “ครอบครวัลมุพนิ”ี และผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชนโดย

รอบโครงการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาโครงการ ตามกลยทุธ์

การสร้าง “ชุมชนน่าอยู่”

ในปี 2556 นี้ ถือเป็นอีกย่างก้าวสำาคัญในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กร

คุณค่า” เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดทำารายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก ตามกรอบรายงานของ GRI และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในรปูแบบรายงานรวมเลม่กบัรายงาน

ประจำาปี (Integrated Report) ซึ่งมีกระบวนการจัดทำารายงาน ตั้งแต่

การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การกำาหนด

ขอบเขตเนื้อหารายงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำารายงาน

ตามกระบวนการดำาเนินงานหลักของบริษัท 5 กระบวนการ (5 LPN 

Green) โดยใหค้วามสำาคญักับความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม

ในกระบวนการ (CSR In Process) ซึ่งนำาไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง และ

ใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งจติสำานกึในการอยูร่ว่มกนั หว่งใยและแบง่ปนั 

จากการดำาเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR After Process) 

ร่วมกับชุมชน “ลุมพินี” และชุมชนข้างเคียงโครงการ นอกจากนั้นยัง

สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีด้อยโอกาส ด้วยการจัดตั้ง

บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ขึ้น เพื่อให้บริการ

ด้านการบริการชุมชน และรองรับเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อ

สังคม (CSR As Process) ในอนาคต

ทั้งน้ี บริษัทหวังเป็นอย่างย่ิงว่านโยบายการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับน้ี จะเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ยึดถือ

เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และ

นำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

แก่นแท้แห่งความสุขที่ยั่งยืน
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LPN กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการมักคำานึงถึงเฉพาะผลตอบแทนระยะสั้นของกิจการเป็นสำาคัญ เมื่อเกิด

สภาวะวิกฤติในช่วงใดช่วงหนึ่ง องค์กรหรือธุรกิจนั้นมักไม่สามารถฝ่าฟันวิกฤติไปได้ จึงได้เกิดทฤษฎีแห่งความยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน

การดำาเนนิธรุกจิอยา่งมัน่คง ซึง่แนวทางดงักลา่วไมไ่ดค้ำานงึแตเ่พียงแคผ่ลประกอบการทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตย่งัใหค้วามสำาคญักบัผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำาเอาหลักแนวคิดแห่งความยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานมาโดยตลอด ดังปรากฏอยู่

ในแผนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อรักษาสมดุลขององค์ประกอบทั้งสามและสร้างการเติบโตที่มั่นคง โดยกำาหนดปรัชญาการทำาธุรกิจ

ด้วยความรับผิดชอบต่อเป้าหมายสุดท้ายของธุรกิจ (Triple Bottom Line) ดังนี้

Profit (เศรษฐกิจ)

การสรา้งผลตอบแทนหรือกำาไรในการดำาเนนิ

งานที่ต่อเนื่องและพอประมาณ บนพ้ืนฐาน

ของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การคำานึงถึง

การแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 

คูค้่า สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ถอืเปน็เปา้หมาย

ในเชิงเศรษฐกิจที่สำาคัญ 

People (สังคม)

บริษัทคำานึงอยู่เสมอว่า ธุรกิจต้องมีความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ความ

สำาเรจ็ของธรุกจิ สว่นสำาคัญอยูท่ีป่ระสทิธภิาพ

ของบุคลากร การดูแลและพัฒนาบุคลากร 

โดยเฉพาะจิตสำานึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทาง

ทีบ่รษิทัใหค้วามสำาคญัและมกีารอบรมพฒันา

มาโดยตลอด การดูแลให้ความสำาคัญกับสังคม 

ไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะบุคลากรภายในบริษัท

เท่านั้น ยังคำานึงถึงบุคลากรขององค์กรท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงลูกค้า

หรือเจ้าของร่วมท่ีพักอาศัยอยู่ในโครงการ

ของบริษัทอีกด้วย

Planet (สิ่งแวดล้อม)

การดำาเนนิธุรกจิของบรษิทัในฐานะผูป้ระกอบ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทและ

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในหลายด้าน 

บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดผลกระทบใน

กระบวนการพัฒนาโครงการ (In process) 

ทั้งในการก่อสร้าง การขนส่ง รวมทั้งดูแล

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ในชุมชนและชุมชนข้างเคียง ภายหลังการ

ส่งมอบ โดยกำาหนดเป็นกลยุทธ์ของการ

ดำาเนินงานท้ังส่วนของการบริหารโครงการ 

(Project Management) และการบริหาร

ชุมชน (Community Management)

People 
(สังคม)

Profit 
(เศรษฐกิจ)

Planet 
(สิ่งแวดล้อม)SUSTAINABLE

DEVELOPMENT
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นอกจากนั้น บริษัทได้นำาเอาหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานหลักของบริษัท 5 กระบวนการ และพัฒนาขึ้น

เป็นหลัก LPN Green เพื่อดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พร้อมปลูกจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุก

สายงาน และขยายต่อไปยังผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี” ตั้งแต่กระบวนการบริหารจัดการองค์กร กระบวนการออกแบบโครงการ กระบวนการ

ทางการตลาด กระบวนการบริหารจัดการการก่อสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการชุมชน

CORPORATE 
GOVERNANCE

5 LPN GREEN

การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ความสุขในการทำ งาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

การบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากกระบวนการก่อสร้าง

การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในโครงการหลังการส่งมอบ (ชุมชนน่าอยู่)

GREEN
ORGANIZATION

GREEN
DESIGN

GREEN
MARKETING

MANAGEMENT

GREEN
CONSTRUCTION

PROCESS

GREEN
COMMUNITY

MANAGEMENT
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ทั้งนี้หลัก LPN Green ถือเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินงานที่บุคลากรในบริษัทยึดถือร่วมกัน และถือเป็น “กรอบการบริหารแห่งความยั่งยืน” 

(Sustainable Management Framework) ตามรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรยั่งยืน  (Green Organization)  
•  ความสุขในการทำางาน : พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน

 ประสบการณแ์ละความรู ้เพือ่นำาไปสูก่ารเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้พรอ้มปลกูฝงัวธีิการทำางานภายใตว้ฒันธรรม

 และค่านิยมองค์กร (LPN Way) ตามแนวทางการสร้าง “องค์กรน่าอยู่” ผ่าน 6 ปัจจัย ได้แก่

  • งาน ปรบัปรงุและประเมนิประสทิธิภาพของการทำางานและกระบวนการทำางานในองค์กรอย่างสมำ่าเสมอ 

   ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมในการทำางาน

  • สถานทีท่ำางาน จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทำางานทีเ่หมาะสม มสีขุอนามยัทีดี่ มคีวาม

   ปลอดภัยให้แก่บุคลากร

  • ผลตอบแทน จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ส่งเสริม

   คุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยสนับสนุนให้มีความสมดุลทั้งในชีวิตและงาน (Work Life Balance) 

  • บคุลากร จดัให้มีกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันตั้งแต่ระดับบรหิารไปจนถงึบคุลากร

   ในทกุสว่น และสนบัสนนุใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไปในองค์กร และกิจกรรม

   ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำานึกในการทำาความดี

  • โอกาสในหนา้ทีก่ารงาน พฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน 

  • องคก์ร ยึดหลกัธรรมาภบิาลในการดำาเนนิงาน และเปดิเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  มีกลไกในการตรวจสอบ

   ภายในตามมาตรฐานสากล สร้างผลกำาไรที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตในระยะยาวที่มั่นคง

LPN จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำ เสมอ 

ส่งเสริมบรรยากาศในการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความรู้ เพื่อนำ ไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

(LPN Way)



129
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

2. การออกแบบพัฒนาโครงการ (Green Design)
• เลอืกทำาเลเชิงกลยุทธ์ ที่มีความหนาแน่นสูงริมถนนสายหลัก และอยู่ใกล้สิ่งอำานวยความสะดวก ระบบขนสง่

 มวลชนและทางดว่น เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอนัเนือ่งมาจากการพฒันาโครงการ ลดปรมิาณการจราจร

 และการใช้พลังงานทางตรง

• ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางผังโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึง่แนวทางดงักลา่วเปน็แนวทางที่

 บริษัทพัฒนาขึ้นและยังสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ของสหรัฐอเมริกา (LEED - The 

 Leadership in Energy and Environmental Design)

• ออกแบบและพัฒนาพื้นที่ภายในห้องชุด “LPN Design” อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ในราคาที่

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเป็นเจ้าของได้ อีกทั้งยังเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางที่

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์ “LPN Design” ยังเป็นต้นแบบของ

 การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ที่มีการนำาไปพัฒนาต่อในหลายผู้ประกอบการ

• ส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกคนมีการพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบ และจัดใหมี้การ

 พัฒนา “มาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวของบริษัท” LPN Green Building Design and Construction 

 Manual เพื่อนำามาใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการพัฒนาโครงการ 

• นำาเทคโนโลยี Building Information Modeling เข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนของการก่อสร้าง 

 ต้ังแต่กระบวนการออกแบบและควบคุมความถูกต้องของแบบก่อสร้าง นับเป็นการลดความเสี่ยงให้กับทั้ง

 ผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัท  

3. กลยุทธ์การตลาด (Green Marketing Management)
•  กำาหนดกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัปณธิานของบรษิทั ทีต่อ้งการสร้างบ้านหลังแรกท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ี

 สามารถเป็นเจ้าของได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายระดับกลางถงึกลาง-ลา่ง เพือ่คณุภาพชวีติทีดี่ ดว้ยการรบัผิดชอบต่อ

 ผู้บริโภคท้ังก่อนและหลังการส่งมอบ และนโยบายการตลาดท่ีเป็นธรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ์และวางผัง

โครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็น

แนวทางที่บริษัทพัฒนาขึ้นและ

ยังสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียว 

(Green Building) ของสหรัฐอเมริกา 

(LEED - The Leadership 

in Energy and 

Environmental Design)
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4. การบริหารงานก่อสร้าง (Green Construction Process) 
•  พัฒนากระบวนการในการกอ่สร้างเพือ่ปอ้งกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึนกบัชุมชนรอบโครงการ ตามกลยุทธ์ 

 Q-C-S-E-S ท่ีเป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านการก่อสร้างให้ท้ังบุคลากรของบริษัทและปิยมิตร โดยเฉพาะการ

 ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  (Environment Responsibility) และความปลอดภัยสำาหรับ

 คนงานและผู้เก่ียวข้อง  (Safety of workers and participants)

  • ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม (Environment Responsibility) :

   - บริเวณก่อสร้าง : ให้ความสำาคัญกับการดูแลพื้นที่ก่อสร้างทั้ง ฝุ่น เสียง ทัศนียภาพ และผลกระทบอ่ืนๆ 

    เช่น การทำาความสะอาดล้อรถขนส่งวสัดอุปุกรณก์อ่นออกจากหน่วยงานกอ่สรา้ง การพัฒนานวัตกรรม

    ด้านการปกป้องอาคาร เพ่ือลดฝุ่นละอองจากพ้ืนท่ีก่อนสร้าง เป็นต้น

   -  บริเวณข้างเคียง : จัดต้ังทีมงานผู้บริหารระดับสูงเข้าไปให้ข้อมูลกับชุมชนรอบข้างและหน่วยงานราชการ

    ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงบ้านหรืออาคารท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ

    โครงการ ซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงท้ังทางด้านเสียง ฝุ่นละออง การจราจร และควบคุมการก่อสร้างให้

    เป็นไปตามท่ีออกแบบและเป็นไปตามเวลาท่ีกำาหนด 

   - บ้านพักคนงาน : ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักอาชีวอนามัย โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของ

    คนงานก่อสร้างและส่งเสริมสุขภาพคนงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมตรวจ

    สุขภาพ กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กิจกรรมซ้อมดับเพลิง กิจกรรมตัดผมฟรี เป็นต้น

  • ความปลอดภัยของคนงานและผู้เก่ียวข้อง (Safety of workers and participants)   

   - กำาหนดมาตรฐานการปฏบิติังานด้านความปลอดภยัและจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบให้คำาแนะนำาทาง

    ด้านความปลอดภัยโดยตรง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การหลีกเล่ียงไม่ให้คนงานสัมผัสกับ

    ส่ิงท่ีเป็นอันตราย การใช้อุปกรณ์ป้องกันในขณะปฏิบัติงาน 

   -  ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ลิฟต์ชั่วคราว โมบายเครน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

    อยู่เสมอ

   - ตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ราวกันตก หลังคากันวัสดุตกหล่น และบนัไดชัว่คราวในบรเิวณ

    พื้นที่ก่อสร้าง

ทาง LPN ให้ความสำ คัญ

กับการดูแลพื้นที่ก่อสร้าง

 ทั้ง ฝุ่น เสียง ทัศนียภาพ

และผลกระทบอื่นๆ เช่น

การพัฒนานวัตกรรมด้านการ

ปกป้องอาคาร เพื่อลดฝุ่นละออง

จากพื้นที่ก่อสร้าง 
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1. การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง (Facility Management)

2. การบริหารจัดการงบประมาณการเงิน (Budgeting Management)

3. การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต (Life Quality Management)

5. การบริหารจัดการชุมชน (Green Community Management)
•  กำาหนดบทบาทและหน้าที่ของสายงานบริหารชุมชนตามแนวทาง F-B-L-E-S+P ที่ได้ศึกษาพัฒนามาจาก

 ประสบการณ์การบริหารชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือส่งมอบคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และสังคมท่ีดี ภายใต้

 กลยทุธ ์“ชมุชนนา่อยู”่ ให้แกส่มาชิก “ลมุพนิ”ี ซึง่ไมเ่พยีงแตดู่แลรกัษาอุปกรณแ์ละทรพัยส์นิตา่งๆ ใหเ้กดิความ

 พรอ้มและความปลอดภยัในการใชง้านเทา่นัน้ แตย่งัใหค้วามสำาคญักบัการสรา้งความสขุและสงัคมทีดี่ ทีม่คีวาม

 อบอุ่น ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายในโครงการอย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้คงประสิทธิภาพสำาหรับการใช้งาน ทั้งทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นงานสถาปัตยกรรม 

สิ่งอำานวยความสะดวก และงานระบบอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ

สุขาภิบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นหน้าท่ีของฝ่ายงานบำารุงรักษา ท่ีต้องบำารุงรักษาในเชิงป้องกันเพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่าทุกส่วนประกอบของอาคารทำางานเป็นปกติ พร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งาน

การบรหิารงบประมาณนติบิคุคลอาคารชุด เปน็การบรหิารงบประมาณท่ีไม่มวีตัถปุระสงค์ในการแสวงหา

กำาไร แต่เป็นการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

เจ้าของร่วม และบริหารเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพและเพ่ิมพูน เพ่ือความมั่นคงในฐานะทางการเงิน

ของชุมชน ฝ่ายบริหารชุมชนมีหน้าที่จัดทำารายงานการเงินที่ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ และบริหารทรัพย์สินส่วนกลางท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้เกิดรายได้

เพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดภาระในการเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติหรือช่วยเพิ่มเงินกองทุนให้

พอกพูนขึ้นทุกปี 

คุณภาพชีวิตของเจ้าของร่วมถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการบริหารทรัพย์ส่วนกลางและการ

บริหารงบประมาณ ทั้งในด้านความสะอาด การรักษากฎระเบียบ ข้อบังคับของอาคารชุด เพื่อการมีวินัย

ในการอยู่อาศัยและจิตสำานึกในการอยู่ร่วมกัน ดูแล ห่วงใยและแบ่งปัน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เสริม

สร้างวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยใน

ชุมชนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และขยายการสร้างความร่วมมือร่วมใจของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่

บริษัทพัฒนาไปยังผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ

LPN ได้ศึกษาและพัฒนา

การบริหารจัดการชุมชน

มาอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม

และสังคมที่ดี ภายใต้กลยุทธ์ 

“ชุมชนน่าอยู่” โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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LPN ให้ความสำ คัญกับ

สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก Green 

Clean Lean เป็นสำ คัญ

การแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการ

กำ จัด หรือนำ มา Recycle

หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ

สังคมโดยรวมก็เป็นการยก

มาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การใหค้วามสำาคญัตอ่สิง่แวดลอ้มเปน็หนา้ทีห่นึง่ทีบ่รษิทัให้ความสำาคัญอย่างย่ิง โดยมุ่งเนน้สิง่แวดลอ้มที่

มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและสังคมโดยรอบบริเวณโครงการโดยยึดหลัก Green Clean Lean เป็นสำาคัญ 

อาทิ การบำาบัดนำ้าเสียให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำาหนดแล้วนำากลับมาใช้ใหม่สำาหรับ

รดนำา้ตน้ไมใ้นโครงการ การจดัการขยะโดยการคดัแยกขยะออกเปน็สว่นเพือ่ใหง้า่ยตอ่การกำาจดั หรอืนำา

กลบัไปเขา้กระบวนการ Recycle การอนรุกัษพ์ลงังาน การบำารงุรกัษาดูแลพืน้ทีส่เีขยีวหรอืการปลกูตน้ไม้

ทดแทนให้แก่สังคมโดยรวมทั้งในและนอกชุมชนลุมพินี เพื่อเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมโดยรวม 

เป็นการยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีข้ึน และเพ่ือเป็นการตอกยำ้าถึงความสำาคัญของการ

บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม บริษัทได้จัดต้ังหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการส่งเสริมและสร้าง

จิตสำานึก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ทั้ง

ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง 

บริษัทให้ความสำาคัญและเข้มงวดกับการบริหารระบบความปลอดภัยเป็นอย่างสูง โดยมีหน่วยงานด้าน

รกัษาความปลอดภยัทีบ่รษิทัไดจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่บรหิารจดัการความปลอดภยัภายในชมุชน ภายใตก้ลยุทธ์ใน

การทำางานเพือ่รกัษามาตรฐานของระบบรกัษาความปลอดภยัทัง้เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานและอุปกรณ ์เชน่ 

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด ระบบเตอืนภยั และระบบสือ่สาร รวมถึงการสรา้งเครอืข่ายความมสีว่นรว่มจากท้ัง

ภายในชมุชนและหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุของสมาชกิภายในชมุชนเปน็สำาคญั

บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารจดัการผูเ้กีย่วขอ้งในงานบรหิารชมุชน ไมว่า่จะเปน็ฝ่ายบรหิารจดัการ

ชุมชน คณะกรรมการนิติฯ และผู้อยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ รวมท้ังบริหารจัดการปัญหา ข้อขัดแย้ง 

ของผู้พักอาศัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทัศนคติและทักษะของฝ่ายบริหาร

จัดการชุมชนและกำาหนดแนวทางการสื่อสารท่ีจะเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการบริหารชุมชนของ

คณะกรรมการนิติบุคคลโดยเฉพาะประธานกรรมการนิติบุคคล ให้ยอมรับและมีแนวคิดร่วมกันในการ

บริหารชุมชน ซึ่งการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริม ส่งผลให้  F-B-L-E-S 

มีประสิทธิภาพไปด้วย

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management)

5. การบริหารจัดการความปลอดภัย (Security and Safety Management)

6. การบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้อง (People Management) 
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พันธกิจองค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้หลักการ LPN Green เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้เกี่ยวข้อง

ในการดำาเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำาคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและได้กำาหนดพันธกิจขององค์กร

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น
สร้างการเติบโตอย่างเหมาะสม เพ่ือผล

ตอบแทนอย่างย่ังยืน ภายใต้การบริหาร

ความเส่ียงและหลักการธรรมาธิบาล

พนักงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความรู้ ความ

สามารถ และคุณธรรม เพื่อความสุข 

ความผูกพัน ความก้าวหน้ามั่นคง ผ่าน  

LPN Way และสถาบัน LPN ภายใต้

วัฒนธรรม ห่วงใยและแบ่งปัน ของ 

“องค์กรแห่งคุณค่า”

ปิยมิตรทางธุรกิจ
สร้างความเป็นหน่ึงเดียว ภายใต้

วัฒนธรรมห่วงใยและแบ่งปัน และ

เติบโตร่วมกันอย่างต่อเนื่องในผล

ตอบแทนที่เหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและมีส่วนร่วม ในจิตสำานึก

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ัง

ภายในกระบวนการ นอกกระบวนการ และ

อิงกระบวนการเพือ่การ พฒันาอยา่งยัง่ยนื

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัย
สร้างสรรค์ และส่งมอบ “ชุมชนน่าอยู่”

ด้วยคุณค่าของ LPN GREEN ท่ีจะนำาไปสู่

ความสุขท่ีแท้จริงของการอยู่อาศัย
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กลยุทธ์องค์กรที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่นำ ไปสู่ความยั่งยืน

คุณค่าต่อผู้ถือหุ้น

พัฒนาการอย่างยั่งยืน

คุณค่าต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัย

ความเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ์

เติบโตอย่างเหมาะสมค่อยเป็นค่อยไป

นอกกระบวนการ

ความสุขในการทำ งาน

สมดุลทำ งาน/ชีวิต

ก้าวหน้าในตำ แหน่ง

แผนธุรกิจที่ร่วมกันและยืดหยุ่น

ชุมชนน่าอยู่

บริหารความเสี่ยง

อิงกระบวนการ

KPI

บริหารประสบการณ์

LPN WAY

นวัตกรรม

การกำ กับดูแลกิจการที่ดี

ในกระบวนการ

เติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน

คุณค่าผลิตภัณฑ์ LPN GREEN

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ

คุณค่าต่อปิยมิตรทางธุรกิจ

แอล.พี.เอ็น.ทีม

คุณค่าต่อพนักงาน

องค์กรคุณค่า

คุณค่าของการดำ เนินงานภายใน

ประสิทธิผล

สถาบัน LPN

LPN WAY

กระบวนการเรียนรู้

TRIPLE BOTTOM LINE (3P)

PROFIT PEOPLE PLANET
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คุณค่าต่อผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่นำาพาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน โดยเนน้ความโปรง่ใส

ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเพิ่มความเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้นท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการลงทุนระยะยาว 

จากบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิทีม่ัน่คง มอีตัราการเตบิโตสมำา่เสมอ และดำาเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล ซึง่คณุคา่

ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ได้แก่

 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ เพื่อการประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุนอย่างโปร่งใสและ

เปิดเผย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับตาม

กฎหมายต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในฐานะผู้ประกอบการท่ีมีความรับผดิชอบ

ตอ่ผูถ้อืหุน้และสงัคม นอกจากนี ้บรษิทัยงัใหค้วามเทา่เทยีมในการเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัธรุกจิกบัผู้ลงทุนทุก

กลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป นักลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนสำาารองเลี้ยงชีพ กองทุน

บำาเหน็จบำานาญ เป็นต้น 

การเติบโตและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทดำาเนินกิจการโดยคำานึงถึงหลักการเติบโตอย่างยั่งยืนกับความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ และมี

การให้ผลตอบแทนในการลงทุนท่ี “เหมาะสม” ตามสถานการณ์ของการแข่งขันและผลประกอบการ โดยมี

เป้าหมายในการสร้างผลกำาไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ

ที่ควบคุมได้ในทุกมิติ และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำาคัญต่อการเติบโตของธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อ

ประโยชน์ในระยะยาวสำาหรับผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คุณค่าต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำ คัญ

ในหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อนำ พาองค์กรสู่ความยั่งยืน

โดยเน้นความโปร่งใส

ในการดำ เนินธุรกิจ
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คุณค่าต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัย
ความหมายของ “ลูกค้า” ตามแนวคดิของบรษิทันัน้ เริม่ตัง้แตผู่ท้ีส่นใจในผลติภณัฑ์ ผูท้ีซ่ือ้ผลติภณัฑเ์พือ่พกัอาศัย 

ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุน และสุดท้ายคือ ผู้ท่ีเช่าพักอาศัยในโครงการของบริษัท ซ่ึงทุกกลุ่มล้วนถือเป็น “ลูกค้า” 

ท่ีบริษัทต้องให้การดูแลท้ังก่อนและหลังการส่งมอบห้องชุดท้ังส้ิน คุณค่าท่ีบริษัทได้ส่งมอบแก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยน้ัน 

คือ การสร้างความสุขท่ีแท้จริงของการอยู่อาศัยผ่านความเช่ือม่ันในตราผลิตภัณฑ์ ท้ังจากคุณค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่า

การบริการ เพ่ือสร้างความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ โดยผ่านองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

การส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง LPN Green 

บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการสง่มอบคณุคา่ผลติภณัฑแ์กล่กูคา้ โดยเริม่ตัง้แตก่ารเลอืกทำาเลทีต่ัง้ของโครงการ การ

ออกแบบ การก่อสร้าง รวมไปถึงการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า ซึ่งแต่ละกระบวนการดำาเนินงาน ได้ก่อเกิดแนวคิด

และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น

 

 กระบวนการออกแบบ

 จากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง ราคาของ “ผลิตภัณฑ์” จึงมี

 ความสำาคัญต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ “ห้องชุด” ที่จะ

 ส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องเป็นห้องชุดที่มีราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ (Affordable House) บริษัทจึงได้

 ออกแบบและพัฒนาห้องชุดตามแนวคิด “LPN Design” ให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอย

 ตามเดิม นอกจากนั้น บริษัทยังได้ออกแบบและวางผังโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม

 แนวคิด “LPN Green” อีกด้วย

 กระบวนการก่อสร้าง

 กระบวนการกอ่สรา้ง นบัเปน็กระบวนการดำาเนนิงานในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

 และสงัคมมากที่สุด ตั้งแต่งานเสาเข็มไปจนถึงการส่งมอบโครงการ การก่อสร้างจะมีผลกระทบกบัทกุมติิ

 ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้อยู่อาศัยในชุมชนข้างเคียง คนงานก่อสร้าง รวมไปถึง

 สภาวะแวดลอ้มในระหวา่งการกอ่สรา้ง บรษิทัจงึกำาหนดกลยทุธ ์Q-C-S-E-S เพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัขิอง

 ทุกส่วนงาน รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

•

•

คุณค่าที่ LPN ส่งมอบให้แก่

ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย คือ การสร้าง

ความสุขที่แท้จริงของการอยู่อาศัย

ผ่านความเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ์

ทั้งคุณค่าผลิตภัณฑ์ในด้าน

การออกแบบและราคาที่เหมาะสม

และคุณค่าการบริการทั้งก่อน

และหลังการส่งมอบห้องชุด



137
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

การบริหารประสบการณ์ผ่านจุดสัมผัส (Touch Point) ต่างๆ

บริษัทให้ความสำาคัญกับคุณค่าการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกกระบวนการที่มีการปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้า ตั้งแต่ลูกค้าสนใจเข้าชมโครงการ จองซื้อทำาสัญญาจะซื้อจะขาย ผ่อนชำาระเงินดาวน์ ไปจนถึงการ

รับมอบผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดตั้งสายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management) ซึ่ง

ต่อมาได้พัฒนาเป็นสายงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) เพ่ือรับผิดชอบ

ในการบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านจุดสัมผัสทุกจุด ตั้งแต่พนักงาน พนักงานขาย ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายลูกค้า

สัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็น Touch Point ที่สำาคัญ 

โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมและพฒันาจติสำานกึในการบรกิาร (Service Minded) ใหก้บัจดุสมัผสัทกุจดุอยา่ง

เข้มข้นและสมำ่าเสมอ

การส่งมอบคุณค่าการบริการตามกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่”

หลังจากที่ลูกค้ารับมอบผลิตภัณฑ์ห้องชุดจากบริษัทและเข้ามาอยู่อาศัย การเข้ามาบริหารอาคารและชุมชน

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นคุณค่าการบริการท่ีสำาคัญท่ีบริษัทส่งมอบให้กับลูกค้า กลยุทธ์ “ชุมชน

น่าอยู่” ได้ถูกพัฒนาเพื่อสานต่อคุณค่าของการบริการให้กับลูกค้าภายใต้นิยามของ “ชุมชนน่าอยู่” คือ ชุมชน

ลุมพินีที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต มีรายได้ มีสังคม

และสิง่แวดลอ้มทีด่ ีรวมทัง้จติสำานกึของการมสีว่นรว่ม ดแูลหว่งใย และแบง่ปนักนั โดยบรษิทัไดน้ำาขอ้มลูดา้น

พฤตกิรรมและวถิชีวิีตของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชดุจากประสบการณก์ารบรหิารอาคารและชมุชนมาเปน็ระยะเวลา

นาน มาพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารชุมชน F-B-L-E-S+P อันประกอบไปด้วย 

Facility Management  : การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

Budgeting Management  : การบริหารจัดการงบประมาณการเงิน

Life Quality Management  : การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต

Environment Management  : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

Security & Safety Management  : การบริหารจัดการความปลอดภัย

People Management  : การบริหารจัดการผู้เกี่ยวข้อง

”ชุมชนน่าอยู่”

คือ ชุมชนลุมพินีที่อยู่อาศัยร่วมกัน

อย่างมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ

ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง

จิตสำ นึกของการมีส่วนร่วม

ดูแลห่วงใย และแบ่งปัน

B L E S PF
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เราพร้อมปลูกจิตสำ นึกด้าน

ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร

ทุกสายงาน และขยายต่อไปยัง

ผู้พักอาศัยในชุมชน “ลุมพินี”

และสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง

ที่เป็นที่มาของ “ชุมชนน่าอยู่”

คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสูง โดยเฉพาะโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท้ังใน

กระบวนการดำาเนนิธรุกจิ (In Process) และนอกกระบวนการดำาเนนิธรุกจิ (After Process) รวมทัง้องิกระบวนการ 

(As Process) พรอ้มปลกูจติสำานกึดา้นความรบัผดิชอบให้กบับคุลากรทุกสายงาน และขยายตอ่ไปยงัผูพ้กัอาศยัใน

ชุมชน “ลุมพินี” ตามแนวคิด Corporate Social Responsibility to Community Social Responsibility และเป็น

ที่มาของนโยบายการบริหารจัดการชุมชนท่ีบริษัทมุ่งพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอื่น รวมทั้งยังได้ตั้งงบประมาณในการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัดส่วนต่อยอดขายของบริษัทอีกด้วย นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี 

พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ ขึ้น เพื่อดำาเนินธุรกิจบริการความสะอาดในชุมชน และตั้งเป้าหมายในการ

พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสตรีด้อยโอกาสและ

ครอบครวั ใหส้ามารถดำารงชวิีตในสงัคมได้อย่างมีศักด์ิศรีและมีความสุข นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ

อิงกระบวนการดำาเนินธุรกิจ (As Process) 
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คุณค่าต่อปิยมิตรทางธุรกิจ
บริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ในการส่งมอบคุณค่าต่อปิยมิตรทางธุรกิจหรือเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านต่างๆ เข้า

มามสีว่นรว่มในหลายมิติ ทั้งบริษัทสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทค้าวัสดุก่อสรา้ง 

ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพ่ือให้โครงการก่อสร้างประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้ ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าปิยมิตรนี้ ไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ในช่วงเวลาอันสั้น แต่เกิดขึ้นจากความไว้

วางใจและความจริงใจที่มอบให้กันมายาวนาน ประกอบกันเป็น LPN Team ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการก่อสร้าง 

และ Lumpini Team ที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการบริหารชุมชน  ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองกลุ่มนี้ จะไม่ได้เป็นบุคลากรใน

องค์กร แต่บรษิัทไดใ้หค้วามสำาคญักบัการใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม ไมเ่อารัดเอาเปรียบหรอืคำานงึถงึแตผ่ลกำาไร

ของบริษัท แต่เป็นการดำาเนินธุรกิจร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม รวมทั้งให้การสนับสนุนในการ

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบการทำางาน การประกอบธุรกิจ และศักยภาพของบุคลากร 

เสมือนเป็นการส่งผ่านคุณค่าองค์กร องค์ความรู้ต่างๆ ของบริษัทไปสู่ปิยมิตร เพื่อการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

ร่วมกันต่อไปในอนาคต เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ปิยมิตร นี้

ไม่สามารถเกิดขี้นได้ในช่วงเวลาอันสั้น

แต่เกิดขึ้นจากความไว้วางใจ

และความจริงใจ ที่มอบให้กันยาวนาน

ประกอบเป็น LPN Team ที่ดูแล

รับผิดชอบด้านการก่อสร้างและดูแล

รับผิดชอบในด้านการบริหารชุมชน
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พนักงานเป็นทรัพยากร

อันมีคุณค่าของ LPN 

บริษัทจึงให้ความสำ คัญกับ

การสร้างความสุขในการทำ งาน

ให้กับพนักงาน และมีการประเมิน

ความสุขในการทำ งาน

ของพนักงาน

คุณค่าต่อพนักงาน
การที่บริษัทมีผลประกอบการที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของ

พนักงานทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่า พนักงาน เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและเป็นกลไกที่สร้างความสามารถใน

การแขง่ขนัใหแ้กบ่รษิทัไดม้ากทีส่ดุ รวมทัง้เปน็สว่นสำาคญัของความยัง่ยนืขององคก์ร การบรหิารจดัการพนกังาน

จึงถือเป็นภารกิจหลักที่ไม่ได้จำากัดเฉพาะสายงานบริหารบุคลากรเท่านั้น แต่ถือเป็นหน้าที่ของทุกสายงานในการ

พัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณค่า (Value Organization) อัน

ประกอบด้วย

ความสุขในการทำางาน

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขในการทำางานให้กับพนักงาน และมีการประเมินความสุขในการ

ทำางานของพนักงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง ใน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ งาน ผลตอบแทน และโอกาสในการเติบโต 

เพื่อเปิดโอกาสในการรับฟังข้อเสนอและประเด็นปัญหาจากพนักงาน รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

และหาแนวทางในการยกระดบัความสขุในการทำางานของแตล่ะฝ่าย ซึง่ผลของการสำารวจนี ้จะเปน็แนวทางใน

การปรับปรุงการทำางานและสวัสดิการพนักงานในองค์กร

สมดุลทำางาน/ชีวิต

เพือ่ใหพ้นักงานได้รู้จักการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวหรือตัวเอง โดยไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการทำางาน

มากจนเกนิควร บรษิทัไดก้ำาหนดเวลาทำางานตอ่สปัดาห์ใหเ้หมาะสม และกำาหนดใหพ้นกังานทกุสว่นงานตอ้ง

หยุดพักร้อนประจำาปีตามที่ได้รับสิทธิ

ความก้าวหน้าในตำาแหน่งงาน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยกำาหนดให้ผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทควรเป็นพนักงานที่มีพัฒนาการและเติบโตขึ้นมาตามลำาดับ ซึ่งมีตัวอย่างของพนักงาน

หลายคน ที่เติบโตก้าวหน้าจากพนักงานระดับล่างจนเป็นพนักงานระดับบริหารในปัจจุบัน

•

•

•
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สถาบัน แอล.พี.เอ็น. 

(LPN Academy) 

จัดตั้งขึ้นในปี 2555 เพื่อการพัฒนา

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตามวิถีของ

LPN หรือ LPN Way

เพื่อรักษาจุดแข็งที่แตกต่าง

อย่างต่อเนื่อง

สถาบัน LPN

เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้แก่บุคลากร บริษัทจึงได้จัดตั้ง “สถาบัน แอล.พี.เอ็น. (LPN 

Academy)” ขึน้ในป ี2555 เพือ่พัฒนาบคุลากรให้เตบิโตทนัตอ่การขยายตวัของธรุกจิ และถา่ยทอดคุณคา่และ

วัฒนธรรมองค์กรตามวิถีของ LPN หรือ LPN Way สู่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนา

หลักสูตรเฉพาะ ตามกลยุทธ์การดำาเนินงานขององค์กร และอบรมบุคลากรเพื่อรักษาจุดแข็งที่แตกต่าง

อย่างต่อเนื่อง

LPN Way

บริษัทมองเห็นความสำาคัญต่อการสร้างบุคลากรมาเพื่อต่อยอดความสำาเร็จของธุรกิจ วิถีของ LPN หรือ LPN 

Way จึงถูกพัฒนาขึ้นจากคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร (LPN Values) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด

ความย่ังยืนในการบริหารจัดการบุคลากรแบบบูรณาการ เพื่อสร้างรูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็น

แนวทางและบรรทัดฐานของพนักงานในการทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จ ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย และเพื่อ

ความยั่งยืนขององค์กร

กระบวนการเรียนรู้ 

บริษัทได้สร้างโอกาสให้พนักงานได้บริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านการอบรมอย่างสมำ่าเสมอ ร่วมวิเคราะห์ 

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ ที่นำามาเป็นตัวอย่าง (Case Study) เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

•

•

•
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

นบัตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้บรษิทัเปน็ตน้มา บรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบและเปน็ธรรม โดยการสรา้งความสมดลุระหวา่ง

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำาหนดกระบวนการเติบโตของบริษัทเป็นการเติบโตจากภายใน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

หลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 เป็นต้นมา การเติบโตของบริษัทเป็นการเติบโตด้านการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งยังรักษาการเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังได้นำาเอา

หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้เป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ

3. การสร้างภูมิคุ้มกัน

2. ความมีเหตุผล

1. ความรู้
กำาหนดใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และแบง่ปนัความรู ้โดยมสีถาบนั 

แอล.พี.เอ็น. เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

2. คุณธรรม
กำาหนดให้ “คุณธรรม” เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร เพื่อนำาไปสู่

บรรษัทภิบาล

บริษัทได้ยึดหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ทางบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินงาน บนพื้นฐานของหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

อตัราการเตบิโตทีเ่หมาะสม โดยมุง่เนน้การพฒันาบคุลากรภายใน 

(In house)

ผลกำาไรที่พอประมาณ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เบียดเบียน

ลูกค้าและสังคม

คำานึงถึงผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจทุกมิติ

พัฒนาท่ีพักอาศัยสำาหรับกลุ่มเป้าหมายรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง 

คำานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยด้วยแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่”

สร้างความสมดุลของผลตอบแทนของผู้เก่ียวข้อง

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

กำาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทุกสภาวะของธุรกิจ

•

•

•

•

•

•

•

•

ความ
มีเหตุผล

ความ
พอประมาณ

การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน

ความรู้

คุณธรรม

1. การบริหารจัดการองค์กร 2. การบริหารจัดการบุคลากร 
ดำาเนนิงานใหเ้กดิผลกำาไรท่ีเหมาะสม พอประมาณ ไมห่วงัผลกำาไร

ระยะสั้น  โดยไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เบียดเบียน ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่า

จะเป็นลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง

กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานในแนวทางยืดหยุ่น สามารถรับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือ

ขาลง อีกทั้งยังติดตามผลประเมินสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง

และสมำ่าเสมอ

กำาหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล
 

มุ่งเน้นด้านความสมดุลของชีวิตและการทำางาน
 

รักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 

กำาหนดให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” และประสบการณ์
 

คัดเลือกและวางแผนผู้สืบทอดและพัฒนาอย่างเหมาะสม

•

•

•

•

•

•

•

3 ห่วง ได้แก่
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

2 เงื่อนไข ได้แก่
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4. การพัฒนานวัตกรรม

3. การสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ผู้มีส่วน
   ได้เสีย

5. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

7. การขยายและเติบโตอย่างสม่ําเสมอค่อยเป็นค่อยไป

8. การบริหารความเสี่ยง

9. การแบ่งปัน

10. การสร้างวัฒนธรรมและคุณค่า

กำาหนด “ความยืดหยุ่น” (Dynamic) เป็นค่านิยมของบริษัท ซึ่งส่ง

ผลใหบ้รษิทัไดค้ดิคน้นวตักรรมในการดำาเนนิงานมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการกระตุ้นให้พนักงานในทุกสายงานได้คิดค้นนวัตกรรมใน

สายงานของตนเอง

จัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ อย่างสมดุลและเหมาะสม

ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและรับผลกระทบจากการ

พัฒนา ต้ังแต่ช่วงการออกแบบ การดำาเนินงานก่อสร้าง (ฝุ่น เสียง 

ท่ีส่งผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง) โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของสังคม 

ในชุมชนหลังการส่งมอบ (ชมุชนนา่อยู)่ โดยไดก้ำาหนดงบประมาณ

ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

ตั้งงบประมาณในการเข้าไปดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ

จากการพัฒนา รวมท้ังการนำาแนวคิดของอาคารเขียว (Green 

Building) มากำาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการด้วย

แนวคิด LPN Green

กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ การตระหนักถึงการ

บรหิารตน้ทนุรวมถงึคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากผลติภณัฑข์องบรษิทัเปน็

ผลติภณัฑท์ีมุ่ง่สูก่ลุม่เปา้หมายทีม่รีายไดร้ะดบักลางถงึกลาง-ลา่ง 

ซึ่งต้องคำานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ส่งผลกระทบต่อราคาขาย

เป็นสำาคัญ

ควบคุม ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่ม

ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงกระบวนการดำาเนินการก่อสร้าง

และการดำาเนินงานในทุกส่วน

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการเติบโตด้าน

ผลประกอบการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสมำา่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน โดยคำานึงถึงการเติบโตพร้อมกันของ

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไมว่า่จะเปน็พนกังานในบรษิทัหรอืปยิมติรทีท่ำางาน

ร่วมกันมากับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน 

บริษัทได้มีการกำาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความเส่ียงโดยคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อันประกอบดว้ย กรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์กลยุทธ์และผลอยา่ง

สมำา่เสมอ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา

สร้างจิตสำานึกของการแบ่งปันให้กับทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ในชุมชนที่ทางบริษัทบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการสร้างความสุขจาก

วัฒนธรรมห่วงใยและแบ่งปัน

บริษัทเชื่อว่าการแบ่งปันที่มีคุณภาพและไม่ต้องลงทุน คือ การ

แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

ลูกค้า ปิยมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างจิตสำานึกของการ

แบ่งปันไปสู่ทุกมิติในสังคม

กำาหนด C-L-A-S-S-I-C (คลาสสิก) เป็นสมรรถนะหลักของ

พนักงานท้ังองค์กร (Core Competency) และพัฒนามาเป็นค่านิยม

องค์กรหรือคุณค่า (Corporate Values) ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรม

ขององคก์รทีท่กุสว่นงานนำาไปปฏบิตั ิอกีทัง้ยงักระจายไปสูป่ยิมติร

ที่ดำาเนินงานเคียงคู่กับบริษัทมาโดยตลอด

•

•

•

•

•

•

6. การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ในโลกาภิวัฒน์ เพื่อนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ การวางรูปแบบการดำาเนินงานให้มีความยืดหยุ่น

เหมาะสมกับการปรับเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

•

•

•

•

•

•

C L A S S I C

C  - Collaboration ความร่วมมือร่วมใจ

L - Lateral Thinking คิดนอกกรอบ

A - Alliance ปิยมิตร

S - Speed รวดเร็ว

S - Service Minded ใจรักบริการ

I  - Integrity คุณธรรม

C - Cost with Quality บริหารต้นทุน
 พร้อมคุณภาพ

หลักการ CLASSIC
ได้พัฒนามาเป็นค่านิยม
องค์กรซึ่งถูกนำ มาปฎิบัติ

ในทุกๆ ภาคส่วนขององค์กร 
ทั้งยังกระจายไปสู่ปิยมิตร

ที่ดำ เนินงานด้วยกัน
เสมอมา
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การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นภายในองค์กร

แนวคิดในการจ้างแรงงานของบริษัท

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อคนพิการ

ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหลาย

ส่วนงาน  บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการคอรัปชั่นโดยกำาหนด

ให้การดำาเนินงานทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยา่ง

เคร่งครัด โดยเน้นหนักเร่ืองเก่ียวกับการศึกษากฎหมายก่อสร้าง และ

ระบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตใช้อาคารกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม กฎหมายพลังงาน และกฎหมายต่างๆ ที่มีผลกระทบ

ต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อให้การขออนุญาตใช้อาคารและประกอบ

ธุรกรรมต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง และยังได้บรรจุเรื่องความเสี่ยง

ต่อระบบราชการ (Compliance Risk) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน

ธุรกิจ และมีการติดตามธุรกรรมกับทางราชการอย่างใกล้ชิดและ

สมำ่าเสมอ นอกจากนั้น ยังได้กำาหนดให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม

กฎหมายและจรรณยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) อย่าง

เคร่งครัด โดยกำาหนดให้บุคลากรทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและ

คุณธรรม  และกำาหนดให้ (Integrity) เป็นค่านิยมหลักของบุคลากร

อีกด้วย ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องค่านิยมองค์กร

ดังกล่าวก่อนการเข้าเป็นบุคลากรของบริษัท

แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในประเทศไทย ได้ถูก

หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอย่างกว้างขวางขึ้นเมื่อสภาพสังคมได้

เปล่ียนไป โดยผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการทำางานนอกบ้านมากขึ้น 

มีโอกาสเท่าเทียมชายในการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับปี 2550 ได้ระบุสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และสิทธิที่จะ

ได้รับการพิจารณาเข้าทำางานตามความสามารถโดยไม่คำานึงถึง

เรื่องเพศ ส่วนในด้านสังคม จากการสำารวจโดยองค์กรระดับสากล

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประชาชนให้โอกาสเท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศในลำาดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ดังนั้น ประเด็น

เร่ืองการกีดกันด้วยเหตุผลเร่ืองของเพศ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการจ้าง

งานน้อยมากในสังคมไทย

บริษัทยึดถือหลักด้านความเท่าเทียมทางเพศและปฏิบัติกับบุคลากร

อย่างเป็นธรรม โดยการจ้างงานจะพิจารณาความสามารถของผู้สมัคร

เป็นหลัก โดยไม่มีการคำานึงถึงเรื่องเพศ (Gender) หรือรสนิยมทาง

เพศ (Sexual Orientation) หรือเรื่องส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การทำางาน โดยสถานภาพการจ้างงานจะมีทั้งการจ้างชั่วคราว 

(Temporary Employment) และจ้างถาวร (Permanent Employment) 

แนวคิดเรื่องการจ้างงานชั่วคราว มี 2 ลักษณะ คือ

ในประเทศไทย เรื่องการให้สิทธิเท่าเทียมต่อผู้พิการถือเป็นเร่ืองใหม่ 

แต่ได้เริ่มพัฒนามาจากนโยบายของรัฐและบริษัทเอกชนช้ันนำา 

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกือบทุกแห่งจึงมีนโยบาย

การจ้างแรงงาน โดยเน้นตามความสามารถและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยเฉพาะในผู้พิการซึ่งกรณีของบริษัทได้มีความพยายามท่ีจะสร้าง

งานให้กับผู้พิการ โดยตั้งสัดส่วนในการรับเข้าทำางานไว้ ซึ่งมีผู้

พิการจำานวนหนึ่งที่ได้เข้าทำางาน  และเกิดความภาคภูมิใจในความ

สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

-  การทดลองงาน : ก่อนที่จะมีการพิจารณาจ้างงานเป็นการถาวร  

 บริษัทกำาหนดให้บุคลากรทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน โดยการ

 จ้างงานใน 3 เดือนนี้ บุคลากรจะได้รับสวัสดิการพื้นฐาน เช่น

  ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน 

 อย่างครบถ้วน

-  การฝึกงาน : บริษัทเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการหา

 ความรู้เพิ่มเติมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เข้ามาฝึกงานใน

 บริษัทเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

บุคลากรของ LPN ได้รับการอบรมเรื่องค่านิยม
องค์กรและนโยบายตอ่ต้านคอรัปชั่นอย่างสม่ำ เสมอ



145
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวของบริษัท

รัฐธรรมนูญของไทยมีหลักการเร่ืองสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้รับการยอมรับ

โดยทั่วไป โดยได้บัญญัติไว้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการ

แสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ เป็นต้น

แต่ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันและ

เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัท คือ เรื่องสิทธิมนุษยชนของ

แรงงานต่างด้าวที่ทำางานในประเทศไทย 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และสถานการณ์ความ

ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน ทำาให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและ

การเคลื่อนย้ายแรงงานจำานวนมากเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน

ช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา ซ่ึงภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้แรงงานดังกล่าว

จำานวนมาก ได้แก่ การประมง เกษตรกรรม และการก่อสร้าง

ประเทศไทยมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมา

อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อให้สิทธิในการทำางาน

อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรงงานเถื่อนยังคงเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งแรงงานเถื่อนเหล่านี้มักจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น

ธรรม ถูกเอาเปรียบทางรายได้และถูกทารุณ บางส่วนถูกบังคับ

ให้ค้าประเวณี และอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์ ใน

ปจัจุบันมีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยประมาณ 4,000,000 คน 

และมีจำานวนมากในนี้ที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน

บริษัทจะไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างโดยตรง  แต่บริษัท

คู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจร่วมกัน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีการจ้าง

แรงงานต่างด้าวจำานวนมากกว่า 80% ของแรงงานทั้งหมด ภายใต้

“หลักการเติบโตไปด้วยกัน” และ “หลักความเป็นหนึ่งเดียว” ที่บริษัท

ยึดถือในการดำาเนินงานร่วมกับ “ปิยมิตร” ขององค์กร โดยบริษัท

จะเข้าไปช่วยเหลือคู่ค้าและนำาเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

ด้านต่างๆ รวมถึงให้การดูแลแรงงานของปิยมิตรเสมือนหนึ่งเป็น

บุคลากรของบริษัท โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจและกำาหนด

นโยบายให้คู่ค้าที่เป็นผู้จ้างแรงงานต่างด้าวโดยตรง ให้ความสำาคัญ

กับแรงงานเหล่านี้และจ่ายค่าจ้างรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามความ

สามารถโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมกันนี้บริษัทได้ให้คำาปรึกษาทั้งใน

การวางแผน การบริหารจัดการ หรือในบางกรณี บริษัทยังให้การ

ช่วยเหลือโดยตรงและสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยโครงการที่ดำาเนินการ

ต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 - การส่งทีมงานเข้าสำารวจความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว

ในที่พักคนงาน : บริษัทมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบคุณภาพชีวิต

ของแรงงาน หากพบปัญหาจะร่วมกันแก้ปัญหา กับผู้รับเหมา 

(Contractor) หรือ คู่ค้า (Supplier)

 - การกำาหนดค่าจ้างขั้นตำ่าตามกฎหมายให้กับแรงงาน

ต่างด้าว : การประกาศนโยบายค่าแรงขั้นตำ่า 300 บาทของรัฐบาล 

ส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจบางกลุ่ม ซ่ึงบริษัทมีความเข้าใจถึงผลกระทบ

ของผู้ประกอบการดังกล่าว  และให้การช่วยเหลือในการวางแผน

ค่าใช้จ่าย การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน รวมท้ังการช่วยเหลืออื่นๆ 

เพื่อให้คู่ค้าสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีผลกำาไรและปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน

 - การดูแลสุขภาพและอนามัยในที่พักคนงาน : บริษัทจัดให้มี

การดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในที่พักคนงาน เพื่อแบ่งเบาภาระ

ให้กับคู่ค้า โดยได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงานเป็น

ประจำาทุกปีและมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การตัดผมให้คนงาน เพื่อ

สุขอนามัยที่ดี เป็นต้น

 - การพัฒนาแรงงานฝีมือ : บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ

แรงงานเหล่านี้ ให้มีโอกาสทางวิชาชีพ โดยฝึกให้มีทักษะพิเศษด้าน

การก่อสร้าง เพื่อพัฒนาจากกรรมกรไปเป็นช่างไม้ ช่างปูน หรือช่าง

เชื่อมเหล็ก ตามความถนัด เป็นต้น

ดูแลสุขภาพ อนามัยของแรงงานอย่างสมํ่าเสมอ
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศของ LPN

ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข คือพื้นฐานในการสร้าง
แรงบัลดาลใจให้ชีวิต

หลักคิดเรื่องความสมดุลระหว่างการทำ งาน 
และ ชีวิตส่วนตัวของ LPN

บริษัทมีนโยบายรักษามาตรฐานเรื่องการให้โอกาสและปฏิบัติอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยมีหลักการพื้นฐานของเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่าง

ความเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำางาน และเรื่องส่วนตัว ดังนั้น การ

คำานวณรายได้ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ใดๆ จะใช้เงื่อนไข

ของผลงานและความสามารถในการทำางานของบุคคลเป็นที่ตั้ง

เท่านั้น โดยไม่มีเรื่องเพศ รสนิยมทางเพศ หรือ การแสดงตนทาง

เพศ เข้ามาเกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสร้างองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น “องค์กร

น่าอยู่” โดยให้ความสำาคัญกับบุคลากรทุกคนและตระหนักว่าบุคลากร

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่ความย่ังยืนได้ ซ่ึงนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพและความ

สามารถของบุคลากรทุกระดับแล้ว บริษัทยังส่งเสริมวัฒนธรรมและ

สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของบุคลากร และมีสวัสดิการ

ต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่บุคลากร การตรวจสุขภาพประจำาปี 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้

จัดสรรสวัสดิการให้กับบุคลากรท่ีสมรส หรือคลอดบุตร ท้ังบุคลากร

ชายและหญิงอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำาหนด ส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ สำาหรับบุคลากรและครอบครัว เช่น กิจกรรมวันครอบครัว การ

เดินทางไปพักผ่อนร่วมกัน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 

เป็นต้น ซ่ึงในอนาคต บริษัทได้กำาหนดแผนในการพัฒนาระบบการ

ให้คำาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลาน และสร้างระบบเครือข่าย

ภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้อย่างเปิดกว้าง

และเป็นประโยชน์มากข้ึน ทำาให้เกิดความสุขในการทำางานและความ

ภูมิใจในการเป็นบุคลากรขององค์กร

การคิดค้นและพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สายและ

อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การทำางานและชีวิตส่วนตัวเปลี่ยนไป จากที่

สภาวะของ “การทำางาน” เคยเกิดข้ึนเฉพาะใน “ท่ีทำางาน” แต่ปัจจุบัน

การทำางานและความบันเทิงได้มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ท

มากขึ้น ทำาให้เส้นแบ่งดังกล่าวที่ชัดเจนหมดไป อย่างไรก็ตาม 

ทัศนคติเกี่ยวกับการทำางานและชีวิตส่วนตัวของแต่ละบุคคล

แตกต่างกัน บุคลากรบางคนมีความสุขและทุ่มเทให้กับการทำางาน 

ส่วนที่เป็นการทำางานก็มักจะลำ้าเข้ามาในชีวิตส่วนตัว ผลคือ

สุขภาพที่เสื่อมโทรม ความเครียด ปัญหาครอบครัว ในขณะเดียวกัน 

บุคลากรบางคนที่ไม่ได้มีความรักในงานหรือทุ่มเทมาก ก็จะมีชีวิต

ส่วนตัวเข้ามาในโลกของการทำางานมากจนเกินไป ทำาให้เกิดภาวะ

ของขวัญกำาลังใจท่ีตำา่ ขาดระเบียบวินัยในการทำางาน ไม่มีการพัฒนา

ตนเอง และเป็นผลเสียต่อองค์กรในที่สุด ดังนั้น หลักคิดเรื่อง ความ

สมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว (Woke Life Balance) จึงได้

ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักการแบ่งเวลาให้กับตัวเองและ

ครอบครัว โดยไม่หมกมุ่นและทุ่มเทให้กับการทำางานมากจนเกินควร 

ด้วยการกำาหนดเวลางานต่อสัปดาห์ให้เหมาะสม และยังกำาหนดให้

บุคลากรทุกส่วนงานต้องหยุดพักร้อนประจำาปีตามที่ได้รับสิทธิ 

นอกจากนั้น ยังได้พัฒนากลยุทธ์ในส่วนของสำานักทรัพยากรมนุษย์ 

และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ทั้งสุขภาพ

กายและจิตใจ เช่น การจัดกิจกรรมให้มีการเต้นแอโรบิคในสำานักงาน 

การจัดสอนโยคะ การจัดโครงการนั่งสมาธิ การบรรยายเกี่ยวกับ

หลักธรรมในการใช้ชีวิต

กิจกรรมวันครอบครัวที่ทำ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

จากที่ได้กล่าวถึงแนวคิด LPN Green ที่เป็นหลักในการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืนไปแล้วนั้น หนึ่งยุทธศาสตร์สำาคัญของแนวทางดังกล่าว

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค คือ หลัก Green Marketing Management หรือการตลาดสีเขียว เป็นหลักการที่ควบคุม 

การพัฒนาการสื่อสารการตลาดทั้งระบบ ซึ่งประเด็นที่บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการโฆษณาตามความเป็นจริง เน้นการให้ข้อมูลและ

การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของสินค้าที่จะได้รับอย่างแท้จริง โดยไม่เน้นการสร้างอารมณ์หรือการ กระตุ้นความ

รู้สึกที่เกินจริง ให้ข้อมูลในเชิงการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อลูกค้า นโยบายของบริษัทคือ การให้ข้อมูลต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและ

เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง โดยไม่มีการปิดบัง ซ่อนเร้น รวมทั้งไม่โฆษณาโจมตีคู่แข่ง นอกจากนั้น ยังได้นำาเอาหลักทฤษฎีการตลาด 

7Ps มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ 
(Product) : 
ห้องชุดของบริษัท ต้ องได้

มาตรฐาน มีคุณภาพ ตรงตาม

แบบที่ได้โฆษณาเอาไว้ และได้

จัดเตรียม “ห้องชุดมาตรฐาน” ที่

จะส่งมอบตามจริงไว้ เพื่อความ

ชัดเจนในผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะที่จับต้องได้ 
(Physical Evidence) : 
นำาเสนอเรื่องราวการอยู่อาศัย 

คำาชมเชย จากผู้อยู่อาศัยใน

โครงการจริง

ช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Place) :
สำานักงานขายของโครงการตั้ง

อยู่หรืออยู่ใกล้เคียงกับทำาเลที่

จะพัฒนาโครงการ รวมทั้งมี

สำานักงานขายกลางในย่านธุรกิจ

ใจกลางเมือง เพื่อความสะดวก

ในการชมห้องตัวอย่าง 

ขั้นตอนและกระบวนการ 
(Process) : 
คำานึงถึงความสะดวกสบายของ

ลูกค้าเป็นสำาคัญ ขั้นตอนการ

จองและทำาสญัญาจะตอ้งรวดเร็ว 

ไม่ซับซ้อน

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
(Promotion) : 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ด้ วยความโปร่ ง ใส ชั ด เจน 

เงื่อนไขการซื้อขายท่ีเป็นธรรม 

ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่มี

วาระซ้อนเร้น รวมทั้งการปฏิบัติ

ต่อคู่แข่งทางธุรกิจอย่างเป็น

ธรรม ไม่โจมตี หรือเอาเปรียบ

การแข่งขัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(People) : 
ให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจ

ของลูกค้า โดยมีการกำาหนด

มาตรฐานของจุดสัมผัส (Touch 

Point) และอบรมบุคลากรใน

เรื่องของการบริการอย่างต่อ

เนื่อง รวมทั้งมีช่องทางในการ

รับเรื่องร้องเรียน

ราคา 
(Price) : 
กลยุทธ์การตั้งราคาของบริษัท 

มักจะตั้งราคาที่ตำ่ากว่าสินค้าใน

ระดับเดียวกันในตลาด เพ่ือให้

ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น โดย

กำาหนดกำาไรในอตัราทีเ่หมาะสม

ตามสถานะกลุ่มเป้าหมาย
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอาคารสูงและมีจำานวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยมากในแต่ละโครงการ ดังนั้นผลกระทบที่มีต่อผู้คนที่

อยู่อาศัยมาก่อนหน้านั้นในหลายๆ ด้านย่อมต้องเกิดขึ้น แต่ผลกระทบดังกล่าวสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและวางแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบทั้งจากการจัดทำา “รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” และประสบการณ์ในการทำางานต่างๆ โดยบริษัทได้พัฒนาแนวคิด 

Q-C-S-E-S ขึ้น เพ่ือให้เป็นหลักในการดำาเนินงานก่อสร้างโครงการ โดยประเด็นเรื่องผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนมากท่ีสุด คือเรื่องสิ่งแวดล้อม 

หรือ Environment เป็นหลัก ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัท หรือ บุคลากรของปิยมิตรต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อยู่อาศัยโดยรอบบริเวณก่อสร้างโครงการอีกด้วย โดยในทุกโครงการที่

บริษทัพฒันา จะมกีารจัดหนว่ยเฉพาะกจิเขา้ไปทำาความเขา้ใจ นำาเสนอข้อมลูเกีย่วกับโครงการทีจ่ะเกดิขึน้ และรบัฟงัปญัหาและขอ้คดิจากชมุชน 

โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง จนส่งมอบโครงการให้กับนิติบุคคล

การลดผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ทำาการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบมาในการก่อสร้างโดยตลอด โดยได้จัดทำาเป็นกรณีศึกษาเพื่อแนวทางแก้ไข ทั้งนี้

สามารถแบ่งผลกระทบที่มีต่อชุมชนโดยรอบได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

ผลกระทบในระหว่างการก่อสร้าง

ด้านการจราจร
ในระหว่างการก่อสร้าง จะต้องมีรถขนส่งคนงาน วัสดุก่อสร้าง 

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งย่อมต้อง

ส่งผลต่อการจราจรของชุมชนที่ตั้งอยู่เดิม บริษัทจะควบคุมดูแลให้

ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น กำาหนดให้รถ

บรรทุกวิ่งออกจากโครงการในเวลากลางคืนและการเข้าโครงการใน

เวลาเช้าตรู่เท่านั้น ก่อนช่วงจราจรคับคั่ง และมีการควบคุมเรื่องการ

จอดรถโดยรอบพื้นที่

ด้านคุณภาพอากาศ 
การก่อสร้างหลายๆ ลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นงานปูน งานไม้ย่อมทำาให้

เกิดฝุ่นละอองในอากาศ บริษัทกำาหนดให้มีการติดผ้าใบคลุมอาคาร 

ไม่ให้มีฝุ่นละอองฟุ้งออกไปนอกพื้นที่อาคารได้ และทำาความสะอาด

ล้อรถท่ีเข้าออกโครงการ รวมท้ังใช้นำา้ฉีดทำาความสะอาดบริเวณหน้า

โครงการ เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่น

ด้านเสียง
มลภาวะทางด้านเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างจะมีสองลักษณะ ได้แก่ 

เสียงจากยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้าง และเสียงจากเครื่องจักร

ในการก่อสร้าง ทั้งสองประการ ต่างมีวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน 

รถยนต์จะให้เข้าออกในเวลากลางคืน แต่การขนย้ายวัสดุจะทำาในเวลา

กลางวันเท่านั้น ส่วนเสียงที่มาจากเครื่องจักร บริษัทจะติดตั้งเป็น

ลักษณะกำาแพงที่สามารถกันเสียงได้

ด้านความสั่นสะเทือน 
ความสั่นสะเทือนจากสถานที่ก่อสร้าง อาจมีผลต่อความแข็งแรง

ของโครงสร้างอาคารใกล้เคียง เช่น งานด้านเสาเข็ม ซึ่งบริษัทมี

แนวทางป้องกันผลกระทบดังกล่าวด้วยการใช้ “เข็มเจาะ” ทั้งหมด 

โดยขุดหลุมและเทคอนกรีตในหลุม ต่างจาก “เข็มตอก” ที่จะมี

ประเด็นเร่ืองความส่ันสะเทือนอย่างมาก และงานเสาเข็มเจาะท่ีบริษัท

ดำาเนินการ จะพิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับชุมชนรอบข้าง 

ซึ่งหากเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยก็จะดำาเนินการในเวลากลางวันที่ไม่มี

คนอยู่ ส่วนถ้าอยู่ใกล้โรงเรียน ก็เคยมีการเจรจาเพื่อยืดเวลาตอก

เข็มให้เป็นเวลาปิดเทอม เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยจากการก่อสร้าง 
ในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ จะมีการขนย้าย คน วัสดุ และเครื่องจักร

ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา ดังนั้น หากไม่มีมาตรการด้านความ

ปลอดภัยที่เข้มงวดย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนอกจาก 

บริษัทจะใส่ใจในความปลอดภัยของคนงานหรือผู้ท่ีปฏิบัติงานใน

สถานท่ีก่อสร้างแล้ว ยังใส่ใจต่อชุมชนผู้พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการ

ท่ีมีความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย โดยการทำาผ้าใบคลุม

อาคารนั้น นอกจากจะเป็นการกันฝุ่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็จะมี

คุณสมบัติการกันเศษวัสดุที่อาจตกลงมาจากอาคารอีกด้วย
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ผลกระทบหลังการก่อสร้าง

ด้านความหนาแน่นของชุมชน
การย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรเข้ามาเป็นจำานวนมาก ทำาให้มีผล

กระทบต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน บริษัทตระหนักในผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นต่อชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมนอกจากการให้ความสำาคัญกับการ

สื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนข้างเคียงแล้ว บริษัทยังพัฒนาร้าน

ค้าปลีกด้านหน้าหรือภายในโครงการ เพื่อสร้างความสะดวกสบาย

ให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนข้างเคียง

ด้านการจราจร
โครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก 

ทำาให้ปริมาณรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกในชุมชนมากขึ้นด้วย ส่งผล

ให้เกิดปัญหาจราจร ซึ่งบริษัทได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นอยู่ตลอด เพื่ออำานวยความสะดวกต่อผู้อยู่อาศัยและชุมชน

ข้างเคียงเดิมอย่างเหมาะสม

ด้านทัศนียภาพ
โครงการของบริษัทมักเป็นอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ และอาจส่ง

ผลกระทบต่อทัศนียภาพที่มีอยู่เดิมของชุมชน รวมทั้งผลกระทบ

เรื่องแสงสว่างและเงาจากอาคาร ซึ่งในหลายโครงการ บริษัทได้มี

การทำางานร่วมกับคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำาแบบจำาลองเรื่องแสงอาทิตย์และ

ลม เพื่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุด

การก่อสร้างหลายๆ ลักษณะ
ไม่ว่าจะเป็นงานปูน งานไม้
ย่อมทำ ให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ 
บริษัทกำ หนดให้มีการติดผ้าใบคลุม
อาคาร ไม่ให้มีฝุ่นละอองฟุ้งออกไป
นอกพื้นที่อาคารได้
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นโยบายการประหยัดพลังงาน

การบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประหยัดพลังงานทางตรง การประหยัดพลังงานในการบริหารงาน

ก่อสร้าง การประหยัดพลังงานในสำานักงาน และการประหยัดพลังงานในชุมชนท่ีบริษัทบริหารจัดการโครงการ และการประหยัดพลังงานทางอ้อม

จากการออกแบบผลิตภัณฑ์

การประหยัดพลังงานทางตรง การประหยัดพลังงานทางอ้อม

การประหยัดพลังงานในการก่อสร้าง
ควบคุมวิธีการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้มีการใช้พลังงานในการ

ก่อสร้างและการขนส่งท่ีเหมาะสม โดยมีระบบการปรับปรุงกระบวนการ

ขนส่ง ให้ประหยัดค่าเช้ือเพลิงอย่างสมำา่เสมอ

การประหยัดพลังงานในสำ นักงาน
รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานในสำานักงาน ทั้งการสอดส่องดูแล 

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงนโยบายการประหยัดพลังงาน 

การปิด-เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นเวลาและเมื่อไม่มี

การใช้งาน รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ตรวจสอบเวลา

และตารางการใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการลดพลังงานในอนาคต 

การประหยัดพลังงานในชุมชน
มุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคาร เช่น พ้ืนท่ีส่วนกลาง

ของอาคารชุด บริเวณสันทนาการ หรือสวนพักผ่อนในโครงการ 

สร้างจิตสำานึกในการประหยัดพลังงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วย

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั้น ยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ

แก่ชุมชนอีกด้วย กล่าวคือ การลดการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง 

จะช่วยให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ ในแต่ละโครงการ

อีกด้วย

การประหยัดพลังงานจากการออกแบบโครงการ
ออกแบบอาคารให้ท่ีมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ (Passive Design) 

และไม่ก่อให้เกิดภาระการใช้พลังงานของอาคารมากจนเกนิไป เช่น 

การออกแบบอาคารให้มีการหันในทิศทางท่ีไม่ได้ประจันหน้ากับแสง

อาทิตย์ การใช้แผงกันแดด และการยื่นส่วนประกอบอาคารเพ่ือใช้

ในการสร้างร่มเงาให้กับผนังด้านข้างของอาคารเพ่ือลดการสะสม

ความร้อน ใช้แสง และ ลม ธรรมชาติ เพ่ือประหยัดการใช้เคร่ือง

ปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่ช่วยรักษา

สิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิการเพิ่มความ

ร้อน (Solar Heat Gain Coefficient) ระดับตำา่ ซ่ึงมีผลทำาให้ความ

ร้อนเข้าในอาคารได้น้อย โดยจะเลือกใช้ในด้านทิศตะวันตกและทิศใต้

ท่ีรับแสงอาทิตย์ในปริมาณมาก การใช้ฉนวนในเปลือกอาคารและ

หลังคาอาคารด้านท่ีรับความร้อนมาก และเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศ

และเคร่ืองจักรท่ีมีสัดส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency 

Ratio) ในระดับท่ีสูง

เลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ

การเพิ่มความร้อน (Solar Heat 

Gain Coefficient) ระดับตํ่า 

รวมถึงออกแบบโครงสร้าง

ยื่นส่วนประกอบอาคาร

เพื่อใช้ในการสร้างร่มเงาให้กับ

ผนังด้านข้างของอาคาร

เพื่อลดการสะสมความร้อน
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นโยบายการบริหารจัดการขยะ 

จัดการปัญหาขยะควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน ภายใต้ 2 หลักการ คือ การลดปริมาณ

ขยะจากการบริโภค (Reduce) ด้วยการใช้อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย และการแยกขยะ เพื่อนำาขยะที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มาใช้ซำ้า

(Reuse) หรือการนำาขยะเหล่านั้นไปแปรรูปและนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยบริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดการปัญหาขยะ ตั้งแต่การ

ออกแบบโครงการ กระบวนการก่อสร้าง และการบริหารชุมชน โดยมอบหมายให้สายงานบริหารงานก่อสร้างและสายงานบริหารชุมชนรับผดิชอบ

การจัดการขยะ ดังนี้

การบริหารจัดการขยะในการบริหารงานก่อสร้าง การบริหารจัดการขยะในสายงานบริหารชุมชน 
การออกแบบตามขนาดมาตรฐานวัสดุ
หมายถึงการออกแบบให้พอดีกับขนาดของวัสดุ ไม่เหลือเศษที่ต้อง

ตัดท้ิง ซ่ึงนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถลดขยะท่ี

ต้นทาง (Source Control) ได้อีกด้วย

การนำ ขยะไปใช้ในลักษณะอื่น
ในกรณีที่มีขยะจากการก่อสร้าง จะมีการบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้า

ที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการนำาขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรับวัสดุไปจัดแยก 

แปรรูป และจำาหน่ายต่อไป 

การพัฒนาระบบการก่อสร้างและการจัดซื้อ
เพื่อลดเศษวัสดุ
ระบบการก่อสร้างที่บริษัทพัฒนาขึ้นมา ท่ีเรียกว่าระบบสำาเร็จรูปแบบ

ผสมผสาน (Semi-Prefabrication) ทำาให้ช้ินส่วนเศษวัสดุและท่ีจะต้อง

นำาไปท้ิงมีน้อยลง นอกจากน้ียังนำาระบบการจัดซ้ือ Just in Time จาก 

Toyota มาพัฒนาระบบการจัดซื้อให้มีการคำานวณการใช้วัสดุอย่าง

แม่นยำาในแต่ละโครงการ 

การพัฒนาการรื้อถอนและการนำ วัสดุไปใช้ต่อ
บริษัทมีการสร้างสำานักงานขาย ในลักษณะท่ีเป็นอาคารช่ัวคราว เพ่ือ

ความรวดเร็วในการขายโครงการ ทำาให้ต้องมีการรื้อถอนสำานักขาย

เมื่อเริ่มดำาเนินการก่อสร้าง ในแต่ละปีมีสำานักงานขายที่ถูกสร้าง

และรื้อถอนไม่น้อยกว่า 20 สำานักงาน อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้ใน

การก่อสร้างสำานักงานเหล่านี้ ได้ถูกนำากลับมาใช้สร้างสำานักงาน

ขายชั่วคราวแห่งใหม่ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบภายหลัง

การรื้อถอน ทั้งการจัดเก็บ การจัดระบบ และการนำากลับมาใช้ต่อ 

โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

โครงการจัดคัดแยกขยะ
ให้ความรู้เรื่องขยะแก่ผู้พักอาศัย และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์กระตุ้น

จิตสำานึกด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ผู้พักอาศัยร่วมกันคัดแยกขยะแต่ละ

ประเภท โดยดำาเนินการมาตั้งแต่ป ี 2551 ซ่ึงโครงการดังกล่าวเริ่ม

จากการสำารวจข้อมูลระบบการจัดการขยะในแต่ละโครงการ ซึ่งพบ

ว่ายังขาดอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ จึงได้ดำาเนินการ

ปรับเปล่ียนถังขยะให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกโครงการในปี พ.ศ. 2553 

โดยมาตรฐานถังขยะที่ตั้งในแต่ละชั้นภายในอาคารจะเป็นถังขยะ 

2 ประเภท คือ ถังขยะท่ัวไป (สีนำา้เงิน) และถังขยะเศษอาหาร (สีเขียว) 

ส่วนในบริเวณด้านล่างของแต่ละโครงการ จะตั้งชุดรองรับของเสีย

อันตรายแบบแยกประเภทไว้เพิ่มเติมด้วย

โครงการจัดระบบขยะรีไซเคิลในชุมชนลุมพินี 
บริษัทได้เริ่มดำาเนินโครงการเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลใน 7 โครงการ

นำาร่อง โดยประสานงานกับคณะกรรมการนิติบุคคลของแต่ละ

โครงการ เพื่อให้ได้ประเภทของถังแยกขยะที่เป็นรูปแบบอื่นๆ 

มากขึ้น และมีการประสานกับองค์กรที่จัดการเรื่องขยะรีไซเคิล

เพื่อให้ความรู้แก่ผู ้พักอาศัย

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะอันตราย
ปัจจุบันของเสียอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์เปล่า ถ่านไฟฉาย 

แบตเตอรี่ หลอดไฟ ยารักษาโรคที่เสื่อมคุณภาพ ฯลฯ มีแนวโน้ม

ที่จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และปะปนรวมกับขยะ

ประเภทอื่นๆ โดยไม่มีการบำาบัดหรือกำาจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ใกล้เคียง 
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นโยบายกำ จัดขยะอันตรายของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีนโยบายและเป้าหมายให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายก่อนนำาไปทิ้ง โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาและผลกระทบจาก

ขยะอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการคัดแยกขยะอันตรายจากขยะทั่วไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตราย โดยบริษัทได้รับมอบชุดรองรับของเสียอันตรายตามแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำาหรับรองรับขยะอันตรายในโครงการต่างๆ ที่บริษัทเป็นดูแลบริหารจัดการโครงการ โดยได้ทำาการประชาสัมพันธ์ให้

ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงประเภทการแบง่ของเสียอันตราย 5 ประเภท ได้แก่ 1. ภาชนะบรรจุสารเคมี 2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม

และชนิดอื่นๆ 3. แบตเตอรี่มือถือ 4. ถ่านไฟฉาย 5. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดยาว

บริษัทสามารถช่วยจัดเก็บขยะอันตรายให้กรุงเทพมหานคร นำ เข้าสู่

กระบวนการกำ จัดอย่างถูกวิธี ซึ่งข้อมูลปริมาณของเสียดังกล่าวได้ LPN 

ได้ส่งให้ กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำ นักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ

ของกรุงเทพมหานครในอนาคต สรุปจำ นวนขยะอันตรายทั้งหมดที่กำ จัด 

20,565 ชิ้น 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการของบริษัทเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีห้องชุดพักอาศัยในโครงการเฉลี่ยประมาณไม่ตำ่ากว่า 1,000 หน่วยต่อโครงการ ซึ่งการพัฒนา

โครงการดังกล่าวในทุกพื้นที่ จำาเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการจัดการเพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณปูการของทอ้งถิน่นัน้ๆ เพือ่ใหส้ามารถรองรบักบัความตอ้งการของการกอ่สรา้งโครงการใหม ่ซึง่ทัง้หมดนีเ้ปน็แนวปฏบิตัติามกฎหมาย 

เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นมากกว่าที่กฎหมายกำาหนด ด้วยความเชื่อว่า การลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อสังคม 

ย่อมเกิดผลดีต่อผู้คนในสังคมที่มีโอกาสใช้สาธารณูปโภคและสาธารณูปการดังกล่าวท้ังในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลรวมต่อเศรษฐกิจ

ของเมืองและของประเทศในที่สุด

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนศรีนครินทร์และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวโรงเรียนหัวหมาก
บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

โดยทำาการปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตลอดแนว

ถนนศรีนครินทร์ และในโรงเรียนหัวหมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการ ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น เพื่อให้เกิด

ความร่มรื่นสวยงาม

สนับสนุนงบประมาณจัดทำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
บริษัทสนับสนุนงบประมาณร่วมจัดทำาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

ในพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ ซึ่งสำานักงานเขตบางกะปิมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

ให้สวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน และออกกำาลังกายร่วมกันของ

ประชาชนในเขตบางกะปิ และใกล้เคียง
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กิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิตคนงานก่อสร้าง

บริษัทได้ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล และจัดกิจกรรมเพื่อดูแล และพัฒนาคุณภาพ

ชวิีตคนงานก่อสร้าง โดยในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมใน 7 โครงการ คือ โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ 

โครงการลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 โครงการลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน 

โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2 และโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม 

ดังนี้ 

ตารางรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนงาน 

                 โครงการ

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 
รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 

รายละเอียดกิจกรรม

ตัดผม และเลี้ยงอาหาร

ตัดผม และเลี้ยงอาหาร

ตัดผม และเลี้ยงอาหาร

ฉีดยุงบ้านพักคนงาน / ตัดผม และเลี้ยงอาหาร 

ฉีดยุงบ้านพักคนงาน / ตัดผม และเลี้ยงอาหาร / 

ซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

ตัดผม และเลี้ยงอาหาร

ตัดผม และเลี้ยงอาหาร

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

600

800

800

800

450

450

450

LPN ดูสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านพักคนงานก่อสร้าง
ให้เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล 
และจัดกิจกรรมเพื่อดูแล และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนงาน
ก่อสร้างให้ดีขึ้น 
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
เป็นกิจกรรมหลักด้าน CSR ที่บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 19 ปี โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่หน่วยแรกที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ต่อมาบริษัทเห็นว่า โครงการต่างๆ ที่

บริษัทพัฒนาขึ้นสามารถเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคโลหิตจากผู้พักอาศัยในโครงการ และจากประชาชนท่ัวไป จึงขยายไปสู่โครงการต่างๆ ซึ่ง

ปัจจุบันมีหน่วยรับบริจาคโลหิตใน 6 แห่ง ได้แก่ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ กลุ่มโครงการลุมพินี สุขุมวิท 77 กลุ่มโครงการ พี.เอส.ที กลุ่ม

โครงการ รามอินทรา-หลักสี่ กลุ่มโครงการ รามอินทรา-นวมินทร์ และโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง โดยจะ

รับบริจาคโลหิตในโครงการทุก 3 เดือน ซึ่งในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 24 ครั้ง ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 2,976 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 

1,041,600.00 ซี.ซี. สามารถนำาไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ประมาณ 11,904 คน (คำานวณจากปริมาณโลหิต 350 - 450 ซี.ซี. ต่อ 1 ยูนิต นำาไปช่วย

ชีวิตผู้ป่วยได้ 4 คน) ตามตารางที่ 1

กิจกรรมสนับสนุนโครงการ 
“แล้งนี้ไม่แล้งน้ำ ใจ ด้วยการให้โลหิต”
โครงการ ”แล้งนี้ไม่แล้งนำ้าใจ ด้วยการให้โลหิต” เป็นโครงการที่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้น เพื่อเป็นการ

สำารองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของทางศูนย์บริการโลหิตฯ 

เนื่องจากช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ของทุกปี มีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำานวนมาก ดังนั้น จึงได้จัด

โครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันแสดงพลัง

นำา้ใจ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งบริษัทได้

ร่วมสนับสนุนโครงการฯ นี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยตระหนักว่า การ

แบ่งปันเป็นสิ่งสำาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากบ่อ  
บริษัทเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดปากบ่อ ซ.อ่อนนุช 35 ซ่ึงอยู่ใกล้เคียง

โครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน และ

สถานที่อบรมจริยธรรมของเยาวชน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 

โดยมียอดเงินทำาบุญจากผู้บริหาร พนักงาน LPN Team และบริษัท 

Supplier รวม 1,545,941.00 บาท  

ตารางที่ 1 ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคในปี 2556

       หน่วยงานรับบริจาค

1. ลุมพินี ทาวเวอร์

2. ลุมพินี สุขุมวิท 77

3. พี.เอส.ที

4. ลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่

5. ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

 บดินทรเดชา-รามคำาแหง

6. ลุมพินี รามอินทรา-นวมินทร์

            รวม

ปริมาณโลหิต
รวม (ยูนิต)

2,976

ม.ค.

310

99

409

ก.ค.

284

79

363

ก.พ.

109

87

196

ส.ค.

106

206

มี.ค.

85

104

189

ก.ย.

96

99

195

เม.ย.

276

82

358

ต.ค.

248

85

333

พ.ค.

93

185

พ.ย.

100

185

มิ.ย.

100

87

187

ธ.ค.

70

100

100
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

LPN น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และครบรอบ 23 ปี การก่อตั้งบริษัท 

ในปี 2555 บริษัทได้สนับสนุนการจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 8 เตียง พร้อมอุปกรณ์ จำานวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการรับบริจาค

โลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพปลอดภัย 

เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการจัดหาโลหิตวันละ 1,600 ยูนิต โดยปริมาณโลหิตร้อยละ 70 มาจาก

การจัดรับบริจาคจากหน่วยเคลื่อนที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารบริษัท 

แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ และน้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)  

LPN จัดกิจกรรมส่งเสริม
การแบ่งปันอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะการบริจาคโลหิต
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันแสดงพลังนํ้าใจ 
ด้วยการบริจาคโลหิต แบ่งปัน
ความสุขคืนสู่สังคม
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลห่วงใย

ปรับปรุงสวนแนวตั้ง
บริเวณหน้าอาคาร Q House ถนนสาทร
บริษัทได้สนับสนนุงบประมาณในการจัดทำาสวนแนวต้ังบริเวณหัวมุม

ถนนสาทรใต้ ตัดถนนพระราม 4 (ตรงข้ามอาคารคิวเฮาส์) เมื่อปี 

2554 แต่ปัจจุบันสวนแนวตั้งดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจาก

ระบบนำ้าหยดไม่สามารถใช้งานได้ สำานักงานเขตสาทรจึงได้ดำาเนิน

การนำาต้นไม้ออก เพื่อซ่อมแซมระบบนำ้า และนำาต้นไม้ใหม่มาปลูก

ทดแทนเพื่อความสวยงาม โดยสำานักงานเขตสาทรได้ขอให้บริษัท

สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสวนดังกล่าวให้กลับมา

สวยงาม 

โครงการชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะ
มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสร้างการมีส่วนร่วมจากเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และนิติบุคคล ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้วยการคัดแยกขยะ เพ่ือสร้างทัศนคติ และปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในปี 2556 ได้ดำาเนินการใน 2 โครงการ 

คือ ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า และลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 โดยมีรายละเอียดของการดำาเนินการ ดังนี้ 

1) สื่อรณรงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการคัดแยกขยะ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

ลดขยะ ด้วยการใช้หลัก 7Rs ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งหลัก 7Rs ประกอบไปด้วย 

 -  Reject ปฏิเสธหรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม เพราะใช้เวลาย่อยสลายถึง 1,000 ปี

 -  Reduce ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 

 -  Replace ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เช่น ใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก ใช้กระติกนำ้าแทนแก้วพลาสติก

    หรือแก้วกระดาษ

 -  Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำากลับมาใช้ซำ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เมื่อใช้กระดาษท่ีเขียนหน้าแรก 

  ไปแล้ว เอากลับมาใช้ซำ้าโดยการใช้หน้าหลัง การนำาขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ 

 -  Repair การซ่อมแซมของต่างๆ เพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะนอกจากเป็นการประหยัดแล้วยังช่วย

  ลดปริมาณขยะได้ 

 -  Refill การเลือกใช้สินค้าที่สามารถเติมผลิตภัณฑ์ในภาชนะเดิมได้ เช่น ผงซักฟอก สบู่เหลว

 -  Recycle แปรสภาพและนำากลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะ  

โดยข้อมูลหลัก 7Rs ได้ผลิตเป็น Magnet ติดตู้เย็น แจกให้ทุกยูนิต เพื่อให้เกิดการจดจำา พร้อมทั้งจัดทำาชุดนิทรรศการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ขยะประเภทต่างๆ ไปตั้งแสดงไว้ในห้องสมุด

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหลังอาคาร 
ลุมพินี ทาวเวอร์  
บริษัทได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าด้านหลังอาคาร ลุมพิน ี

ทาวเวอร์ โดยการปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง เมื่อปี 2552 

แต่ปัจจุบันมีกระถางต้นไม้บางส่วนแตก ต้นไม้มีสภาพทรุดโทรมและ

ล้มตายบางส่วน จึงให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำาเนินการเปลี่ยนกระถาง 

และนำาต้นไม้ใหม่มาปลูกทดแทนเพื่อความสวยงามดังเดิม 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว  
บริษัทสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการจัดทำา

ป้ายแสดงเขตรับผิดชอบบริเวณเกาะกลางถนน จำานวน 5 จุด

กิจกรรมดูแล ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
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ชุมชนน่าอยู่โครงการชุมชนต้นแบบ
ด้านการคัดแยกขยะ จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ทำ 
กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง
ปลูกจิตสำ นึกด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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2)  จัดกิจกรรม

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วม และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 - สมุดบันทึกการคัดแยกขยะ ผู้พักอาศัยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและรับสมุดบันทึก เพ่ือนำากลับไปบันทึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

  กิจกรรมนี้เป็นการศึกษาความถ่ีในการคัดแยกขยะของแต่ละยูนิต และนำามาบันทึกคะแนนในวันจัดกิจกรรม โดยคะแนนทีส่ะสมไว้ 

  จะนำามาแลกรับของที่ระลึกในวันจัดกิจกรรมสรุปปิดโครงการ 

 -  บูธเกม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และ การจัดการขยะ

 -  กิจกรรมเสริม (Work Shop) เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมหลัก

กิจกรรมดูแลและส่งเสริมการศึกษาในชุมชนลุมพินี 

โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโครงการ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ ซึ่งจะพัฒนา

ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) สื่อให้ความรู้ ได้แก่ หนังสือสื่อมัลติมีเดีย 3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้

เกิดการใช้ห้องสมุดอยา่งต่อเนื่อง ซ่ึงในปี 2556 จะพัฒนาใน 2 โครงการ คือ ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า และลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 มี

รายละเอียด ดังนี้

 1 ) การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า มีการดำาเนินการ ดังนี้ 

  - คณะกรรมการเจ้าของร่วมและเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า ได้เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ TK Park 

   พร้อมทั้งประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโครงการร่วมกัน

  - จัดอบรมการเป็นบรรณารักษ์ ให้กับคณะกรรมการเจ้าของร่วม เจ้าหน้านิติบุคคล และเจ้าของร่วมที่สมัครเป็นบรรณารักษ์ 

   ประจำาห้องสมุดของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จาก TK Park เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในการจัดแบ่งหมวดหมู่

   หนังสือ การจัดทำาบัตรสมาชิก และระบบยืม-คืนหนังสือ 

  - จัดกิจกรรม เรื่อง “ตะลุยดินแดนไดโนเสาร์” จากชุดนิทรรศการ เรื่องผจญภัยโลกไดโนเสาร์ไทย จาก TK Park เพื่อให้

   ความรู้เรื่องไดโนเสาร์ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกิจกรรมมีการจำาลองบ่อขุดซากไดโนเสาร์ 

   และการทำาพวงกุญแจ DIY จากซากฟอสซิล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน 

 2) การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โครงการลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 มีการดำาเนินการ ดังนี้

  - คณะกรรมการเจ้าของร่วม และเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ได้เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ 

   TK Park พร้อมทั้งประชุม เพื่อวางแผนการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโครงการร่วมกัน

  - ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดในส่วนของมุมเด็ก 

  - จัดอบรมการเป็นบรรณารักษ์ ให้กับเจ้าหน้านิติบุคคล โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จาก TK Park เป็นผู้อบรมให้ความรู้ใน

   การจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การจัดทำาบัตรสมาชิก และระบบยืม-คืนหนังสือ

  - จัดกิจกรรม ค่ายศิลปะ “สร้างสี เติมเส้น เล่นสนุก”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ห้องสมุดเป็นพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ โดย

   กิจกรรมจะมีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

    หลักสูตร  “ลากเส้นเป็นลายสวย” เรียนรู้และเล่นสนุก กับพื้นฐานศิลปะเรื่องเส้น

    หลักสูตร  “รูปทรง ปะๆ ติดๆ” เรียนรู้และเล่นสนุกกับพื้นฐานศิลปะ เรื่องรูปทรง

    หลักสูตร  “สร้างสีผสมไอเดีย” เรียนรู้และเล่นสนุกกับพื้นฐานศิลปะเรื่องสี 

  โดยเด็กๆ ที่เข้าอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร จะได้รับสิทธิ์ประลองไอเดีย “สุดยอดหนูน้อยนักจินตนาการ” ร่วมสร้างสรรค์

  ผลงานเพื่อชิงรางวัลพิเศษ
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กิจกรรมดูแลและช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ 

ส่งมอบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำ นักงานเขตบางเขน 
บริษัทสนับสนุนการปรับปรุงศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร บริเวณ

พื้นที่ของสำานักทะเบียนของสำานักงานเขตบางเขนให้เป็นพื้นที่

แห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพิ่มมุมเด็กเพื่อเป็นพื้นที่อ่านหนังสือ

สำาหรับเด็ก เพิ่มมุมคอมพิวเตอร์ และมุมอ่านหนังสือสำาหรับผู้ใหญ่ 

เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำาหรับประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่องาน

กับหน่วยงานต่างๆ ของสำานักงานเขต โดยได้ให้การสนับสนุนงบ

ประมาณปรับปรุงพื้นที่ อุปกรณ์ หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้

บริการกับผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งโครงการนี้

เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานครที่ได้รับการ

เสนอให้เป็น “เมืองหนังสือโลก” (Bangkok Read for Life) จากยู

เนสโก้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของโครงการ

จัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำ นักงานเขตคันนายาว 
บริษัทได้สนับสนุนการจัดทำาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ บริเวณพื้นที่ของ

สำานักทะเบียน สำานักงานเขตคันนายาว เพื่อให้เป็นพื้นที่สำาหรับ

อ่านหนังสือ และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำาหรับประชาชนทั่วไป ที่เข้า

มาติดต่องานกับสำานักงานเขตซึ่งเป็นสำานักงานเขตแห่งที่ 2 ที่

บริษัทเข้าดำาเนินการจัดทำาพื้นที่แห่งการเรียนรู้  

จัดทำ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำ นักงานเขตลาดพร้าว
บริษัทได้สนับสนุนการจัดทำาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ บริเวณพื้นที่ของ

สำานักทะเบียน สำานักงานเขตลาดพร้าว เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำาหรับประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่องานกับ

สำานักงานเขต ซึ่งเป็นสำานักงานเขตแห่งที่ 3 ที่บริษัทเข้าดำาเนินการ

จัดทำาพื้นที่แห่งการเรียนรู้  

กิจกรรมนิทานหุ่นมือมหาสนุก
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องสมุดโครงการ 

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน มีกิจกรรมละครนิทาน เร่ืองเจ้าหมู

หูหาย นิทานสอดแทรกข้อคิด เรื ่องการทำาความดี 

หลังจากนั้นได้ให้น้องๆ ใช้จินตนาการทำากิจกรรมศิลปะ

สุดสร้างสรรค์ นิทานหุ่นมือ  

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

ภายในสำ นักทะเบียน เขตบางเขน ให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้

และแหล่งเรียนรู้สำ หรับประชาชนทั่วไป
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กิจกรรม Green Day for Kids with LPN
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกครอบครัวลุมพินี ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่เด็ก โดยใช้พื้นที่ในห้องสมุดและสวนรวมใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจากการสร้างความรู้เข้าใจใน

เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีของครอบครัว และระหว่างครอบครัว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2554 ที่โครงการลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ปกครองพาเด็กๆ 

มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก 

ในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง ที่โครงการลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซต์-พระราม 3 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกม Reading Hunter ให้เด็กๆ 

หาคำาตอบจากหนังสือที่อ่าน เกม Bingo go green เป็นเกมที่สร้างความสนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เรื่องวิธีการต่างๆ ในการช่วยลด

ภาวะโลกร้อน ฐานเกมถังขยะมหาสนุก ให้เด็กๆ คัดแยกขยะลงถังให้ถูกประเภท ฐานเกมนำ้าสะอาดด้วยมือเรา ให้เด็กๆ ช่วยกันตักขยะออก

จากบ่อนำ้าจำาลอง กิจกรรม DIY Bag go green ให้เด็กๆ สนุกกับศิลปะการเพ้นท์ถุงผ้า  ลดโลกร้อน และปิดท้ายด้วยการแสดงมายากล บริเวณ

สวนรวมใจ โดยมีผู้ข้าร่วมกิจกรรรมกว่า 120 คน

สรุป 
งบประมาณที่ใช้ไปในการลงทุนพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ที่สาธารณชนได้รับประโยชน์ 
ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นการค้าโดยตรง หรือในลักษณะ
ที่ไม่ต้องการผลตอบแทน

13,000,000 บาท

กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนใน 10 

ชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109 ซึ่งในวัน

งานมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

ปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
บริษัทปรับปรุงลานกีฬา โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ ซึ่งอยู่ในซอย

อ่อนนุช 35 ใกล้เคียงโครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46 และลุมพิ

นี วิลล์ สุขุมวิท 77(2) ซึ่งจะมีการปรับเทพื้นคอนกรีตใหม่และจัดทำา

ม้านั่ง โดยลานกีฬาแห่งนี้ เป็นสถานที่ออกกำาลังกายของนักเรียน 

เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของประชาชนในชุมชน และสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาของวัด 

สนับสนุนกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 
กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นกิจกรรมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต

แห่งสภากาชาดไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยปี 2556 เป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 10 ปี วันผู้บริจาค

โลหิตโลก ซึ่งในงานมีกิจกรรม–บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การแสดงของศิลปินดารา และการมอบเสื้อยืดที่มีคำาขวัญวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ให้กับผู้บริจาคโลหิต โดยบริษัทสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลบ้านสวน จ.ชลบุรี
บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ของเทศบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโครงการ 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ทีดี่กับชุมชนรอบโครงการ โดยมีการออกบูธเกมให้เด็กๆ เข้าร่วมเล่น 

และรับของรางวัลมากมาย โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานใน

ครั้งนี้ ประมาณ 2,000 คน  

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณสำาหรับการจัดกิจกรรมวัน

เด็กให้กับชุมชนแหลมทองพัฒนา (ใกล้เคียงโครงการลุมพินี วิลล์ 

พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่) และมูลนิธิสายเด็ก 1387

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกัน
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สุขจริง เพราะใส่ใจ

กิจกรรมต่างๆ 
ที่ทาง LPN จัดขึ้นนั้น 
เราเน้นการสร้างความรู้
และปลูกจิตสำ นึกในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างสม่ำ เสมอ
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แนวคิดเรื่องการให้โอกาสและพัฒนากลุ่มสตรีด้อยโอกาส 

องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ปัจจุบันปัญหาการกดขี่ทางแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานสตรียังเป็น

ปัญหาที่ภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องร่วมกันรับผิดชอบในการ

แก้ไขปัญหา การกดขี่ทางแรงงานโดยเฉพาะแรงงานสตรีด้อย

โอกาส ซึ่งเกิดจากการขาดการศึกษา ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 

จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการบางรายเอารัดเอาเปรียบค่าจ้าง

แรงงาน หรือบางรายมีปัญหาทางครอบครัว ถูกสามีทอดทิ้งและ

ต้องรับผิดชอบดูแลบุตร จึงไม่มีทางเลือกต้องทำางานในองค์กรที่เอา

เปรียบและกดขี่แรงงาน ทำาให้สภาพครอบครัวมีปัญหา ทั้งการพนัน 

ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด

บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยธุรกิจ

ที่เก่ียวข้องหลายด้าน โดยเฉพาะธุรกิจบริการ จึงได้จัดต้ังหน่วยงาน

บริการรักษาความสะอาดให้กับชุมชนที่บริษัทบริหารขึ้น โดยมี

แนวทางที่เปิดโอกาสให้สตรีด้อยโอกาสในสังคมมาอบรมวิชาชีพ 

โดยมุ่งเน้นวิชาชีพบริการทำาความสะอาด และจัดสรรงานทำาความ

สะอาดในชุมชน “ลุมพินี” ทั้งหมดให้กับพนักงาน รวมทั้งการ

มุ่งเน้นทางด้านการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับสตรีด้อยโอกาสและ

ครอบครัว สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมี

ความสุข โดยปฏิบัติต่อพนักงานในสายงานนี้ เทียบเท่ากับพนักงาน

ของบริษัทในสายงานอื่นๆ และจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นตำ่า 10% 

มีสวัสดิการและโบนัส รวมทั้งการส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการศึกษา 

ทั้งของตัวเองและบุตรหลานด้วยงบประมาณของบริษัทอีกด้วย

ปัจจุบันมีพนักงานในสายงานกว่า 1,000 คน ซึ่งทางบริษัทตั้ง KPI 

สำาหรับสายงานนี้ส่วนหนึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัด ที่มุ่งเข้าไปที่การบริหาร

ความสุขของพนักงาน ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างสูงมากจากการ

สำารวจความพึงพอใจของงานบริการความสะอาดของชุมชน และ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานเอง

ในปี 2554 ทางบริษัทได้ศึกษาแนวคิด “องค์กรธุรกิจเพือ่สังคม 

(Social Enterprise)” เพื่อต่อยอดแนวทางของการดำาเนินงานของ

สายงานนี้ และได้รับนโยบายจากคณะกรรมการ ให้ดำาเนินงานปรับ

สถานะของสายงานให้เป็นบริษัทจำากัด จึงได้จัดตั้ง บริษัท ลุมพินี 

พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัดข้ึน เพ่ือแยกการบริหาร และ

พร้อมท่ีจะรองรับเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ซ่ึงจะต่อยอดการอบรมและขยายงานด้านบริการเพิ่มขึ้น 

เพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงผลประกอบการและเชิงคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของพนักงาน และสามารถนำาผลกำาไรคืนให้กับสังคมในรูปแบบที่

กำาหนดในอนาคต

LPN ได้จัดตั้ง
บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส 
แอนด์ แคร์ จำ กัด เพื่อทำ งานด้าน
บริการทำ ความสะอาด และยกระดับ
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีด้อยโอกาส
ให้ดีขึ้น เพื่อต่อยอดแนวคิด
“องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม”
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โอกาสในการพัฒนาตนเอง
บริษัทได้จัดระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของแม่บ้าน โดย

ให้แม่บ้านท่ีไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือขั้นพื้นฐาน (ซึ่งในประเทศไทย

ปัจจุบันคือ มัธยมศึกษาปีที่ 6) ได้มีโอกาสเข้าเรียน โดยขึ้นอยู่กับ

พื้นฐานของแต่ละคน คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็จะเริ่มที่การให้

อ่านเขียนไปจนถึงการเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ 

ปวช. ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี เป็นต้น 

ผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ของปี 2556 รวม 6 คน จากกำาลัง

แม่บ้านทั้งหมด 1,012 คน

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อสร้าง

โอกาสในการหารายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้านเหล่าน้ี เช่น การฝึกนวด

แผนไทย การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และสำาหรับการทำางานในบริษัทก็

มีการพัฒนาจากแม่บ้านให้เป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน เป็นพนักงาน

ต้อนรับ และเป็นผู้ตรวจการ เป็นต้น ซึ่งการฝึกในระดับที่เป็น

ทางการ จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันแอล.พี.เอ็น. เป็นหลัก 

โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักการ คือ การอบรมแนวทางการดำารง

ชีวิตให้มีศักดิ์ศรีเท่าคนทั่วไปในสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังช่วย

เหลือในการจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้กับแม่บ้านเหล่านี้อีกด้วย

โอกาสที่ได้ส่งต่อให้ครอบครัว
จากการสำารวจคุณภาพชีวิตแม่บ้านเทียบกับเมื่อเข้าทำางานใน

องค์กร แม่บ้านเหล่านี้มีสุขภาพจิตและสุขภาพทางกายที่ดีขึ้น มี

โอกาสได้ดูแลครอบครัว ส่งลูกเรียนหนังสือซึ่งบริษัทได้จัดสรรทุน

การศึกษาให้กับบุตรหลานแม่บ้านเหล่านี้ด้วย

โอกาสที่ส่งมอบต่อให้สังคม
แม่บ้านที่ได้รับโอกาสจากบริษัท นอกจากจะได้พัฒนาชีวิตตนเอง

แล้ว ยังมีกิจกรรมในการออกไปช่วยพัฒนาสังคมโดยใช้ทักษะเฉพาะ

ของตน เช่น การทำาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ สะพานลอย 

วัด และโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง

พัฒนาฝีมือและศักยภาพในการถูกจ้างงาน
กับสตรีด้อยโอกาสในปี 2556 1,012 คน
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การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา

บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการพฒันานวัตกรรมของธรุกจิอยูต่ลอดเวลา 

โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(Process Innovation) ซึ่งส่งเสริมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขององค์กรมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้กำาหนดขอบเขตของนวัตกรรม

ของบริษัทไว้ ดังนี้

 1. นวัตกรรมควรสนับสนุนวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

 2. นวัตกรรมต้องเป็นการเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์

    และบริการ

เมื่อปี 2538 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

บคุลากรทีมี่ความรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ในหลากหลายสาขา

วิชาชีพที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการ

วิจัยและพัฒนาของบริษัท

การวิจัย

การวิจัยของบริษัทจะครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการในการดำาเนิน

งาน เริ่มตั้งแต่การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

สำาหรับคณะผู้บริหาร โดยครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลในระดับมหภาค 

เช่น สภาวะโดยรวมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความต้องการ

ของตลาด ข้อมูลสำาหรับการพัฒนาโครงการในแต่ละโครงการ เช่น 

ทำาเลที่เหมาะสมในการพัฒนา ระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจน

ข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุด การวิจัยเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม สังคม 

พฤติกรรมผู้บริโภค รองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต รวมถึง

การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินการ

ของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการของบริษัท 

(Reprocess) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ลดต้นทุนการ

ก่อสร้าง และเพิ่มความรวดเร็วในการดำาเนินการในด้านต่างๆ

โดยในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุก

สายงานคิดค้นนวัตกรรม ท้ังด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซ่ึงครอบคลุม 

ตลอดทั้งกระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ การตลาดและ

การสื่อสารแบรนด์ กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์

อาคารชุด และกระบวนการบริหารชุมชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท มุ่งเน้นในการเพ่ิมคุณค่า 

โดยต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และ

ต้องคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน อันนำาไปสู่

ความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์ “ลุมพินี” ตลอดระยะเวลา 

ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีพัฒนาการท่ีสำาคัญในด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จนถือได้ว่าห้องชุดของบริษัทเป็นต้นแบบ

ของการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ท่ีมีการนำา

ไปพัฒนาต่อในหลายผู้ประกอบการ เน่ืองจากตอบสนอง

ความต้องการของผู้พักอาศัยได้อย่างครบถ้วน

ห้องชุดแบบ 26 ตร.ม. 

จากการพัฒนาของบริษัท 

ได้รับการยกย่องให้เป็น 

“Product of the year” 

ประจำ ปี 2552 
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กระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการ
กระบวนการพัฒนาและออกแบบโครงการที่สำาคัญของบริษัท 

ประกอบด้วย การพัฒนาห้องชุดในรูปแบบ “LPN Design” ที่

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง รวมถงึแนวคดิในการพฒันา

โครงการ “LPN Green” ภายใต้มาตรฐาน LEED และ Mixed 

Target Development ทีเ่ปน็การพฒันาโครงการทีผ่สมผสาน

กลุ่มเป้าหมายวัยทำางานและวัยเกษียณเข้าไว้ด้วยกัน แนวคดิ “LPN Design” เริม่ตัง้แตห่อ้งชดุแบบสตดิูโอขนาด 30 ตร.ม. 

และห้องชุดแบบ 2 ห้องนอนขนาด 60 ตร.ม. ที่สร้างมาตรฐานใหม่

ของการอยู่อาศัยในอาคารชุด เน่ืองจากสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ

ไทยๆ และง่ายต่อการบำารุงรักษา จวบจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก

ของบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามลำาดับ โดยห้องชุด

แบบ 1 ห้องนอนขนาด 26 ตร.ม. แม้มีขนาดที่เล็กแต่สามารถตอบ

สนองต่อวิถีชีวิตและความต้องการ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับราคา

ขายใหต้อบสนองตอ่กลุม่เป้าหมายไดเ้ปน็อยา่งด ีแมใ้นภาวะทีต่น้ทนุ

ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนห้องชุดแบบ 26 ตร.ม. ของบริษัท

ได้การรับยกย่องให้เป็น “Product of the year” ประจำาปี 2552 จาก

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าสุด 

คือ การออกแบบห้องชุดขนาด 21 ตร.ม. เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต

ในห้องชุดขนาดเล็กได้ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ โดยเร่ิมท่ีโครงการที่

จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก

LPN DESIGN

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อันเน่ืองมาจากการพัฒนาโครงการ จึงได้กำาหนดแนวทางการ

ออกแบบและวางผังโครงการภายใต้แนวคิด “LPN Green” โดยได้

มีการนำาเสนอออกสู่สาธารณชน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในด้านยอดขาย อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิด “LPN Green” จะเป็น

แนวคิดท่ีบริษัทกำาหนดข้ึน แต่ก็มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ 

“อาคารเขียว” หรือ “Green Building” โดยในขณะนี้ได้มีความพยายาม

รว่มกนัจากหลายสถาบนัวชิาชพีในประเทศทีจ่ะจดัตัง้ “สถาบนัอาคาร

เขียว” ข้ึน โดยอยู่ในระหว่างการกำาหนดแนวทาง มาตรฐาน และ

ระบบประเมินอาคารเขยีว ด้วยการหยบิยกและปรบัปรงุจากมาตรฐาน

อาคารเขยีวของหลายๆ ประเทศ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยั เงือ่นไข 

รวมทั้งสภาวะต่างๆ ของประเทศไทย

LPN GREEN
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การพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด LPN Green กับมาตรฐาน LEED

พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 
(Sustainable Site Development)
 

 - เลือกที่ตั้งโครงการในบริเวณท่ีมีความ

หนาแนน่สงู เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และความครบครนัของสิง่อำานวยความสะดวก

ในบริเวณใกล้เคียง

 

 - ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่มีการคมนาคม

สะดวก ใกล้ทางด่วน และระบบขนส่งมวลชน 

เพื่อลดผลกระทบทางด้านการจราจร และ

สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ระบบขนส่ง

มวลชนมากข้ึน ด้วยการจัดระบบขนส่ง

มวลชนภายในโครงการ  (Shuttle Bus) เชือ่ม

ต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

 

 - ชดเชยพื้นที่โล่งเดิมด้วยพ้ืนที่สีเขียว

และภูมิทัศน์ในโครงการ

การใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Water Efficiency)
 

 - ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้าเพื่อการใช้นำ้าที่

มปีระสทิธภิาพ โดยสขุภณัฑ์บางประเภท เช่น 

โถสุขภัณฑ์แบบ Dual Flush ซึ่งสามารถลด

การใช้นำ้าลงถึงร้อยละ 50

 - รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยอาบนำ้าด้วยฝักบัว

แทนอ่างอาบนำ้าที่ ใช้นำ้าในปริมาณมากใน

การอาบแต่ละครั้ง เพ่ือลดปริมาณการใช้นำ้า

โดยตรง

 - นำานำ้าเสียท่ีผ่านการบำาบัดมารดนำ้า

ต้นไม้ภายในโครงการ ซึ่งเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการใช้นำ้ าและยังเป็น             

การลดการระบายนำ้าจากโครงการลงสู่ระบบ

ระบายนำ้าสาธารณะ

 - ติดตั้งระบบการรดนำ้าต้นไม้ภายใน

โครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบนำ้าหยด

เพื่อลดการสูญเสียนำ้า

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)
 

 - ออกแบบห้องชุดให้มีกันสาดและระเบยีง 

เพ่ือลดปริมาณความร้อนท่ีมากับแสงแดดที่

ส่งผ่านเข้ามาภายในห้องชุดโดยตรง

 - ออกแบบระบบแสงสวา่งและระบบปรบั

อากาศใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมตอ่การ

ใช้งาน เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

 - ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสง

อาทิตย์สำาหรับดวงโคมแสงสว่างในบริเวณสวน

 - ในช่วงบริหารโครงการภายหลังการ

ส่งมอบ ได้มีการบรรจุบทบาทและหน้าที่ให้

แก่ฝ่ายบริหารชุมชนในการบริหาร การใช้

พลังงานภายในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยคำานงึถงึความประหยัดและความปลอดภัย

ควบคู่กันไป

สวนรวมใจ คือหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่
ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการจัดสรรพื้นที่โล่ง
เติมด้วยพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ในโครงการ
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การใช้วัสดุและทรัพยากร
อย่างประหยัดและเหมาะสม 
(Material and Resources)

 - เลือกใช้วัสดุทดแทนที่พิสูจน์แล้วว่ามี

ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แทนที่วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เพ่ือลดการ

ทำาลายสภาวะแวดล้อมลง เช่น การใช้พื้นไม้

ลามิเนตแทนการใช้พื้นปาเกต์ไม้จริง

 - ออกแบบให้มิติต่างๆ ของอาคาร

สอดคล้องกับมิติของวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง 

เพ่ือความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ และลดเศษวสัด ุ

ซึ่งเป็นขยะที่ต้องนำาทิ้งกลับสู่สภาพแวดล้อม

 - ผนังกั้นห้องภายในห้องชุดใช้กระจก

ลายฝ้าแทนผนังทึบ เพ่ือรับแสงสว่างจาก

ธรรมชาต ิและยงัคงมีความเป็นสว่นตวัควบคู่

กันไป

 - กระจกภายนอกดา้นทศิตะวนัตก เลอืก

ใช้กระจก Insulated Glass เพื่อลดความร้อน

ทีม่าพรอ้มกบัแสงแดดในชว่งบา่ยซึง่เปน็ช่วง

ที่อุณหภูมิสูงที่สุดในรอบวัน

 - ออกแบบให้มี Green Wal l ใน

ส่วนผนังของที่จอดรถยนต์ เพื่อลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนเข้าสู่ส่วน

พักอาศัยและบริเวณโดยรอบ

 - บรหิารจดัการขยะ โดยกำาหนดใหม้กีาร

คดัแยกขยะและการจดัเก็บอยา่งเหมาะสม ท้ัง

ในชว่งของการกอ่สรา้งและชว่งภายหลงั เมือ่

มีผู้เข้าพักอาศัยแล้ว

สร้างสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
ที่มีคุณภาพกับผู้อยู่อาศัย 
(Indoor Environment Quality)
 

โดยเน้นประสิทธิภาพการบริหารชุมชนท่ี

ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ F-B-L-E-S-P ได้แก่ การ

บริหารระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวย

ความสะดวกภายในโครงการ การบริหารการ

เงินและงบประมาณ การเสริมสร้างวินัยและ

วัฒนธรรมในการอยู่อาศัยร่วมกัน การรักษา

สภาพแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งการใช้

พลังงานอย่างเหมาะสม การบริหารระบบ

รักษาความปลอดภัยและมาตรการในด้าน

ต่างๆ อย่างเข้มข้น และการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานบริหารชุมชน 

นวัตกรรมจากการออกแบบ 
(Innovation In Design)
 

 - วางผังอาคารและโครงการให้สอดคล้อง

กบัสภาพแวดลอ้ม โดยพึง่พาแสงและลมจาก

ธรรมชาติ

 - วางผังและออกแบบช่องเปิดของห้องชุด 

อันได้แก่ ประตูและหน้าต่างท่ีสอดคล้องกบัการ

อยู่อาศัย

 - ร่นระยะเวลาการก่อสร้างด้วยระบบ 

Semi Prefabrication System

จะเห็นได้ว่า แนวทาง “LPN Green” นั้น ไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือทางการตลาด (Marketing Tools) เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางด้านการขายเพียงอย่างเดียว แต่รูปแบบ
รวมท้ังสว่นประกอบตา่งๆ ของโครงการยงัสอดคล้องกับ
มาตรฐานอาคารเขียวของ LEED ได้เกือบสมบูรณ์ ซึ่ง
เน้นย้ำ ถึงจิตสำ นึกของ ”ความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดล้อม
และสงัคม” (CESR) ไดอ้ยา่งชดัเจน แตท้ั่งนี ้ตอ้งพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปน็ไปไดใ้นมติอ่ืินควบคูกั่นไปดว้ย 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การตลาดและการสื่อสารแบรนด์

ในช่วงแรกของการดำาเนินงานด้านการตลาด บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หาก

แต่เลือกใช้สื่อทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิมในโครงการต่างๆ ของบริษัท และ

กำาหนดเปน็นโยบายหลักของบริษทัในการบริหารจดัการชมุชนทีมุ่่งพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเปน็สำาคญั ผลจากการบรหิาร

จัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้เกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) จากลูกค้ากลุ่มเดิมไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ มากข้ึน ซึ่งเป็นการตลาด

ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอ่มา ในป ี2551 บรษิทัไดร้ว่มกบับรษิทัทีป่รกึษาด้านการสือ่สารแบรนด์ วางแผนการพฒันาและการสือ่สารแบรนด ์“ลมุพนิ”ี ออกสูว่งกวา้ง โดย

กำาหนดเปา้หมายการรบัรูถ้งึแกน่แทค้วามเป็นตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน จากผลการศกึษาจงึเปน็ทีม่าของนยิามวา่คอื “ความสขุทีแ่ทจ้รงิ

ของการอยู่อาศัย” (Real Pleasure of Living) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนของตราสัญลักษณ์ของบริษัทและการบอกถึงความเป็นตัวตนของ

แบรนด์ “ลุมพินี” บริษัทจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาตราสัญลักษณ์ของบริษัท รวมถึงตราสัญลักษณ์ “ชุมชนน่าอยู่” ใหม่ ดังนี้

 

ในป ี2552 บรษิทัไดร้เิริม่นวตักรรมดา้นการตลาด โดยใชส้ือ่ออนไลนซ์ึง่เปน็สือ่ทีม่คีา่ใชจ้า่ยตำา่แตม่ปีระสทิธภิาพในการเขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย โดย

สื่อสารกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ผ่านทางแคมเปญ “30happydays” และ แคมเปญ “Happiness of Caring” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การอยู่อาศัย

ทั้งจาก 4 ศิลปินหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่มาทดลองใช้ชีวิตในโครงการ 30 วัน และจากหนังสั้น 4 เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน “ลุมพินี” สมาชิก 

ชุมชน “ลุมพินี” และถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ www.30happydays.com และสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคม เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ทำาให้ได้รับ

ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่เป็นจำานวนมาก เป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในแบรนด์ “ลุมพินี” และผลงาน

ทั้งสองแคมเปญยังได้รับรางวัล Certificate of Excellence 2010 ในหมวด Interactive and Digital Media (Web-site Design) จาก Bangkok 

Art Directors Association (BAD Award) อีกด้วย

บริษัทยังคงสื่อสาร ถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook ClubLumpini ซึ่งในปี 2554 ช่วง

วิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ บริษัทได้ใช้สื่อดังกล่าวในการสื่อสารกับสมาชิกในชุมชนต่างๆ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล แผนการรับมือกับวิกฤติดังกล่าว

ของบริษัท รวมถึงการระดมความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซ่ึงได้สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน ความเข้าใจท่ีดี และลดความกังวลใจ

ของชุมชนและสังคมภายนอกได้อย่างมาก

ตราสัญลักษณ์องค์กรเดิม ตราสัญลักษณ์องค์กรใหม ่
(เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2551)

ตราสัญลักษณ์ชุมชนน่าอยู่เดิม ตราสัญลักษณ์ชุมชนน่าอยู่ใหม่ 
(เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2551)
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ประจำ ปี 2556

กระบวนการก่อสร้าง

การพัฒนาการบริการ

ในกระบวนการก่อสร้าง บริษัทได้คิดค้นระบบการก่อสร้าง Semi 

Prefabrication ที่เป็นการผสมผสานระหว่างระบบผนังสำาเร็จรูป

ภายนอกตัวอาคารกับระบบก่ออิฐฉาบปูนผนังภายในอาคาร ซึ่ง

เป็นการลดระยะเวลาในการก่อสร้างและปัญหาแตกร้าวของผนัง

หลังการส่งมอบ

นอกจากนั้นบริษัทยังส่งเสริมให้ช่างรับเหมาทุกระดับคิดค้นระบบ

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมท้ังกระบวนการท่ีเป็นการเพิ่ม

คุณค่าของงานก่อสร้าง โดยจัดประกวดนวัตกรรมของฝ่ายก่อสร้าง

และผู้รับเหมา เพ่ือกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องสร้างสรรค์ผลงาน

นวตักรรม ซึง่สามารถสง่ผลใหเ้กดินวตักรรมของงานกอ่สรา้งทกุๆ ปี

ความเป็นตัวตนของบริษัท (Identity) นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้บรโิภคแลว้ การบรกิารถือเป็น

อีกหนึ่งองค์ประกอบทีส่รา้งความแตกตา่งให้เกดิแกแ่บรนด์ “ลุมพินี” 

จนเป็นที่ยอมรับและบอกต่ออย่างกว้างขวาง พัฒนาการของ “การ

บริหารชมุชน” ของบรษิทั ดำาเนนิการโดยบรษิทั ลมุพนิ ีพรอพเพอรต์ี ้

มาเนจเมนท์ จำากัด ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี รับผิดชอบบริหาร

ชุมชนให้แก่โครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัททั้งหมด

กระบวนการขาย
จากความเชือ่มัน่ทีผู่บ้รโิภคมตีอ่แบรนด ์“ลมุพนิ”ี สง่ผลให้ผลติภณัฑ์

ของบริษัทเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก บางโครงการลูกค้า

จำาเปน็ตอ้งเขา้ควิเพือ่จองซ้ือในวนัเปดิขายกอ่นหลายชัว่โมง ซึง่สรา้ง

ความลำาบากอย่างสงูใหก้บัลกูคา้ สายงานตลาดและขาย จงึไดค้ดิคน้

ระบบการออก Tag และจบัสลาก เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

และเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าของการบริการลูกค้าอย่างชัดเจน

กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุ่งเน้นที่อาคารชุดระดับกลางถึง

กลาง-ล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่พักอาศัยสูง ทำาให้จำานวน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ตอบสนองต่อลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับ

การสง่มอบไมไ่ดเ้ปน็ไปอย่างสมำา่เสมอทุกเดือน สายงานท่ีรับผิดชอบ

การโอนจึงได้ปรับกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงเก่ียวข้องกบัหลายฝา่ย 

ไม่ว่าจะเป็นสายงานภายในบริษัทกับผู้เก่ียวข้องภายนอก ทั้งลูกค้า 

ธนาคาร และหน่วยงานราชการ ให้มีความสะดวก รวดเร็วอยู่เสมอ 

ทำาให้สามารถสร้างสถิติการโอนกรรมสิทธิ์ได้ถึง 550 ยูนิต ใน 1 

วันทำาการ ถือเป็นนวัตกรรมทางกระบวนการ และเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิผลของธุรกิจเป็นอย่างสูง

กระบวนการบริหารชุมชน
การรับผิดชอบต่อลูกค้าสำาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ถือว่า การส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้าเป็นการหยุดความ

รับผิดชอบของธุรกิจ ซึ่งนโยบายบริษัทเห็นว่า ความรับผิดชอบของ

ธุรกิจ ผู้ประกอบการไม่เพียงแต่เข้าไปดูแลอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง

ท่ีตนเองได้พัฒนาข้ึน แต่ยังเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตและสังคมของ

ลกูคา้ทีพ่กัอาศยัในโครงการ รวมทัง้สิง่แวดลอ้ม ซึง่เปน็สว่นท่ีสำาคญั

มากที่สุดในการอยู่อาศัย จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่ง

ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางบริการที่โดดเด่น และสร้างความไว้วางใจ

ของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดขององค์ประกอบ

ส่วนอื่นๆ เพ่ิมเติมตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น “สวนรวมใจ” “ห้องสมุด

มีชีวิต” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ “ชุมชนน่าอยู่” 

บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัท

การบรหิารชุมชนให้เกดิความสขุอยา่งแท้จรงินัน้ เปน็การพฒันาการ

บริหารจากมุมมองของสายงานบริหารชุมชนของบริษัท ซ่ึงอาจไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือนวัตกรรมที่แท้จริงของ 

ผูอ้ยูอ่าศยั เพือ่เปน็การสือ่สารและแบง่ปนัแนวคดิ บรษิทัจงึจดัเสวนา

ระหว่างผู้บริหารกับประธานกรรมการนิติบุคคลทุกนิติเป็นประจำาทุกป ี

เพ่ือเป็นการปรับแนวคิดและทำาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของท้ังสอง

ฝ่าย ซ่ึงถือว่าเป็นนวัตกรรมเชิงบริการท่ีส่งผลให้บริษัทสามารถปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการบริหารชุมชนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง
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การพัฒนาระบบการออกแบบและก่อสร้างโครงการด้วยเทคโนโลยี 
Building Information Modeling

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา บริษัทได้มีพัฒนาการทางธุรกิจในทุกด้าน รวมไปถึงด้านจำานวนโครงการในแต่ละโครงการที่มากขึ้น ความเสี่ยง

ลักษณะหนึ่งท่ีบริษัทเผชิญ คือ ความเส่ียงอันเก่ียวข้องกับกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง กล่าวคือ การออกแบบอาคารน้ัน โดยปกติจะ

เป็นการพัฒนาขึ้นมาบนสื่อสองมิติ เช่น กระดาษหรือโปรแกรมเขียนแบบในคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Computer Aided Drafting (CAD) ซึ่ง

การสือ่สารสองมติิในลกัษณะดงักลา่วมักจะมขีอ้ผิดพลาด เนือ่งจากการแปลงขอ้มลูทีเ่ปน็สองมติิในแบบไปสร้างเปน็รปูแบบสามมติิในอาคารจรงิ 

ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ก่อสร้างอย่างมาก แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นนี้คือ การเผ่ือค่าก่อสร้างในช่วงออกแบบ 

(Construction Cost Buffering in Design Phase) และการบริหารจัดการแก้ปัญหาหน้างานก่อสร้าง (On-Site Problem Solving) ทั้งสองวิธี

เปน็การจดัการความเสีย่งเชงิรบั (Risk Absorption) แทนทีจ่ะเปน็ลกัษณะของการปอ้งกนั (Risk Prevention) การหาเครือ่งมอืมาจดัการควบคมุ

ความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ความเป็นมาของ BIM

ในปี 2556 นี้ บริษัทได้เริ่มนำาระบบหุ่นจำาลองฐานข้อมูลโครงการ 

ที่เรียกว่า Building Information Modeling (BIM) เข้ามาเชื่อมโยง

กับกระบวนการออกแบบและก่อสร้างของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยง

ในเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Incomplete Data) BIM 

เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อข้อมูลสองชนิดเข้าด้วยกัน คือ ข้อมูล

ตัวเลขและตัวอักษร เช่น พื้นที่อาคาร จำานวนวัสดุก่อสร้าง ราคา

วัสดุก่อสร้าง กับข้อมูลที่เป็นภาพ เช่น แบบก่อสร้าง ให้เป็นหนึ่ง

เดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านหนึ่ง จะส่งผลถึงข้อมูล

อีกด้านหนึ่งด้วย

ในอดีต การพัฒนาโครงการ จะมีข้ันตอนเร่ิมต้ังแต่การออกแบบอาคาร 

ได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร แล้วจากนั้น จะมีการนำาแบบร่างไป 

“ถอดแบบ” (Quantity Take-Off) เพื่อหาปริมาณวัสดุก่อสร้างและ

ราคาที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยปกติกระบวนการดังกล่าวจะใช้

เวลานานนับสัปดาห์ และในขณะที่ถอดแบบอยู่นั้น ก็อาจจะมีการ

แก้ไขแบบอีก ทำาให้อาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูลด้านแบบ

ก่อสร้างและราคา ซ่ึงเทคโนโลยี BIM สามารถลดระยะเวลาในการ

ประมวลผลด้านปริมาณวัสดุและราคาแบบก้าวกระโดด โดยหาก

มีการพัฒนาแบบอาคารภายใต้เทคโนโลยี BIM สิ่งที่เกิดขึ้นคือ 

ข้อมูลทางด้านปริมาณวัสดุ และราคาจะสามารถถูกประมวลผลไป

พร้อมกัน ลดเวลาจากการประมาณราคาเป็นสัปดาห์ให้เหลือเพียง

หลักชั่วโมง และข้อมูลที่ได้รับนั้น บริษัทสามารถนำามาปรับปรุง

เพื่อใช้ในการพัฒนาต้นทุนอย่างแม่นยำา และได้ผลการออกแบบ

อาคารที่เหมาะสมที่สุด (Optimized Design Solution) ภายใต้

เง่ือนไขทางด้านงบประมาณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตรง

ความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากน้ี BIM ยังเป็นเทคโนโลยี ท่ีมีการประมวลผลข้อมูล

อาคารเป็น 3 มิติ (3-Dimensional Building Information) 

จากเดิมในอดีตที่เป็น 2 มิติ ดังนั้น จึงเท่ากับเป็นการ

สร้างอาคารเสมือนขึ้นมาในคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด 

ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างจริง หากมีความผิดพลาด หรือ

ความไม่ชัดเจนในแบบก่อสร้าง (Element Clash) ระบบ 

BIM จะสามารถตรวจจับได้ และทำาให้ทางผู้ออกแบบ

สามารถแก้ปัญหาได้ล่วงหน้าก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึนจริงใน

สถานท่ีก่อสร้างอันจะเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลในการแก้ไข

ปัญหา
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พัฒนาศักยภาพของฝา่ยก่อสรา้งและปยิมติร ใหเ้ขา้สูก่ารใชเ้ทคโนโลย ี

ชัน้สูงในการพัฒนาระบบการส่ือสารโครงการ (Advanced Construction 

Project Communication System) 

บรษัิทจะมกีารจัดระบบให้ฝา่ยตา่งๆ มกีารสือ่สารเกีย่วกบัข้อมูลอาคาร

ผ่านโครงสร้างฐานข้อมูลภายใต้เทคโนโลยี BIM เป็นหลัก แทนการ

สื่อสารตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทางโทรศัพท์และ

เอกสาร ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั คอื การลดความซำา้ซอ้นของเนือ้หา และ

ป้องกันความผิดพลาดของการสื่อสาร

นำาไปปรับใช้กับการบริหารจัดการชุมชน

สว่นงานบรหิารจดัการชมุชนของบรษัิทเปน็สว่นงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง

กับงานก่อสร้างในด้าน “การบำารุงรักษาอาคาร” โดยจากที่เคยใช้

ข้อมูลทางด้านเอกสารเป็นหลัก จะถูกพัฒนาให้ใช้ข้อมูล BIM ที่จะ

ชว่ยพฒันาการวางแผนการบำารงุรกัษาอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

พัฒนางานด้านการขายและการตลาด 

เทคโนโลยี BIM นี้จะช่วยในการเชื่อมต่อกับฝ่ายการตลาด เพื่อให้เห็น

การพัฒนาแบบตัง้แต่ตน้ทางและการเปลีย่นแปลงทั้งหมดระหวา่งทาง 

เพือ่ใหฝ้า่ยการตลาดสามารถวางแผนยทุธศาสตรต่์างๆ ไดอ้ยา่งรดักมุ

มากขึ้น

พัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ 

สายงานก่อสร้างของบริษัทมีหน้าท่ีสำาคัญประการหนึ่งคือรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงห้องชุดและตัวอาคารนั่นเอง 

เทคโนโลยี BIM จะช่วยสนับสนุนด้านการเก็บสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ

การออกแบบเพื่อนำามาเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ได้

1.

2.

3.

4.

แนวทางการพัฒนา BIM

ระบบ Building Information 
Modeling (BIM) จะช่วยพัฒนา

การวางแผนการก่อสร้าง
และตรวจสอบความไม่ชัดเจนในการ

ก่อสร้างล่วงหน้า ทำ ให้สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างทันที ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการกำ กับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำาเนินธุรกิจเพ่ือเพิ่ม

ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลัก

การที่สำาคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ 

 เป็นธรรม

2. คณะกรรมการบริษัททุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 

 รอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น 

 นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

3. มีการกำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท 

 และพนักงาน เพ่ือเปน็แนวทางในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั 

 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย โดยถือหุ้นอยู่บริษัทย่อยมากกว่า

ร้อยละ 90 ดังนั้น นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย 

จึงใช้หลักการเดียวกับบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการของบริษัท แอล.พี.เอน็.

ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ประกอบ

ด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จำานวน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ 

 สิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเนือ่งจากตระหนกัดวีา่ การกำากบัดแูลกจิการทีด่สีามารถเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพ้ืนฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอด

จนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการบรษัิทท่ีมคีณุสมบตัิ

ของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึง่ทกุคนมีความเปน็อสิระและมคีณุสมบัตคิรบถว้น ตาม

ที่สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำาหนด โดยมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเป็นองค์กร

อสิระที่ใหก้ารสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการดแูลกำากบักิจการ

ให้เปน็ไปตามหลักการกำากบัดแูลกจิการทีดี่ ขจดัปญัหาความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์สอบทานขอ้มลูทางการเงนิท่ีเสนอตอ่ทีส่าธารณชน

และผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ท้ังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2551 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้มีมติพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นข้ึน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

 (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

3. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

 (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

 (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

โดยมี นางสาวปวีณ์ริสา วสิษฐ์ตระกูล  เป็นเลขานุการ

การกำ กับดูแลกิจการ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.	องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความชำานาญท่ีเหมาะสม 

  ตามภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

  1 ท่าน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน 

  การบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มี 

  ต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

 1.3 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม 

  ในการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่ 

  เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 1.4 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทนุชำาระแลว้ของบรษิทั บรษัิทยอ่ย 

  บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นท่ีถือ  

  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 1.5 เปน็กรรมการที่ไมม่ผีลประโยชนห์รือสว่นได้เสยีส่วนตน ไมว่า่ 

  ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน 

  ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 

  บริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะ 

  ธุรกรรมใดๆ ของบริษัทในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

  เป็นกรรมการตรวจสอบ

 1.6 เปน็ผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงาน 

  ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็น 

  อสิระ โดยไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุ้น 

  รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของ 

  บุคคลดังกล่าว

 1.7 สามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการดำาเนนิหนา้ท่ีของคณะ 

  กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสมำ่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่

1

2

3

4

5

6

วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำาปี 2555

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2556

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2556

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2556

พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับร่าง)

กุมภาพันธ์ 2556

พฤษภาคม 2556

สิงหาคม  2556

พฤศจิกายน  2556

ธันวาคม  2556

ธันวาคม  2556

7

2

1

4

9 
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2.	การแต่งตั้ง	วาระการปฏิบัติงาน	และการพ้นจากตำาแหน่ง
 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

 - คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของ 

  บริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ

 - เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำารงตำาแหน่ง หรือ 

  มีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ 

  และมีผลให้จำานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการ 

  บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วน 

  ภายใน  3 เดือน นบัแตวั่นท่ีจำานวนสมาชิกไมค่รบถว้น เพือ่

  ให้เกดิความต่อเนื่องในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ

 2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำาในการประชุมให้ 

  เป็นไปในแนวปฏิบัติท่ีดี เป็นบุคคลท่ีให้ความมั่นใจใน 

  ความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

 2.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในของบริษัท ทำาหน้าที่ 

  เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สนับสนุน 

  การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ 

  กำาหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธาน 

  กรรมการตรวจสอบสั่งการ นำาส่งเอกสารประกอบการ 

  ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

 2.4 วาระการดำารงตำาแหน่ง

 - กรรมการตรวจสอบมวีาระการปฏบิตังิานตามวาระของการ 

  ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
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 2.5 การพ้นจากตำาแหน่ง

 - กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

  • ตาย

  • ลาออก

  • คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

 - ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำารง 

  ตำาแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 

  1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ 

  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนบุคคลที่ลาออก โดย 

  บรษิทัจะแจง้เรือ่งการลาออกพรอ้มสง่สำาเนาหนงัสอืลาออก 

  ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

 - ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระ 

  การดำารงตำาแหน่ง บริษัทจะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม 

  สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ

3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ดังนี้

 3.1 สอบทานกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และ 

  กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงิน

 3.2 พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึง 

  พิจารณาเสนอค่าตอบแทน

 3.3 สอบทานกระบวนการในการดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย  

  กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติ

  ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 3.4 ให้คำาแนะนำาฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำางาน 

  หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้ 

  มีระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ

 3.5 ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดนโยบายด้านการกำากับดูแล 

  กิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติ

  ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3.6 กำาหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน และพิจารณา 

  รายงานผลการตรวจของสำานักตรวจสอบภายใน

 3.7 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการ 

  แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำาหนดค่าตอบแทนและ 

  การพจิารณาความดคีวามชอบของเลขานกุารคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบ

 3.8 จดัหาทีป่รกึษาจากภายนอก เพือ่ใหค้ำาแนะนำาหรอืชว่ยเหลอื 

  การปฏิบัติงานตรวจสอบตามความเห็นชอบของคณะ 

  กรรมการบริษัท

 3.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

4.	การประชุม
 4.1 จำานวนครั้งการประชุม

  - คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 

    ปีละ 4 ครั้ง

  - ประธานกรรมการตรวจสอบจะเรยีกประชุมคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ 

    ตรวจสอบ ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี 

    หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาประเด็นปัญหา 

    ที่จำาเป็นต้องหารือร่วมกัน หรือเมื่อประธานกรรมการ 

    ตรวจสอบเห็นสมควร

 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการ 

    มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 

    ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธาน 

    กรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

  - คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท 

    หรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  - คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ เ ช่ียวชาญหรือ 

    นักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความ 

    จำาเป็นและเหมาะสม

 4.3 การลงคะแนนเสียง

  - มติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก 

    กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน 

    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง 

    เพิ่มขึ้นเป็นเสียงชี้ขาด

  - กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่ 

    พจิารณา ใหง้ดแสดงความเห็นและงดออกเสยีงลงคะแนน 

    ในเรื่องนั้นๆ

 4.4 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการ 

  ประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 4 คน และเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทจำานวน 1 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและ

มีความเข้าใจลักษณะงานการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทเสมอ 

คณะกรรมการบริหาร มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร

2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์  

3. นางยุพา เตชะไกรศรี            

4. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ 

5. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

		วัน/เดือน/ปี

มกราคม 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มีนาคม  2556

มีนาคม  2556

เมษายน 2556

พฤษภาคม 2556

มิถุนายน 2556

กรกฎาคม 2556

กรกฎาคม 2556

สิงหาคม 2556

กันยายน 2556

ตุลาคม 2556

พฤศจิกายน 2556

ธันวาคม 2556

8

5

5

19

4

7

4

2

31

6

3

1

5

3

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กำากับดูแลการจัดการ และการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

2. วางแผนงานและกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

 และบริษทัยอ่ยใหเ้ปน็ไปตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และนโยบายทีท่าง 

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

3. ควบคมุการบรหิารจดัการใหบ้รรลผุลตามแผนงานที่ไดก้ำาหนดไว้

4. พิจารณากำาหนดทิศทางการลงทุนและการขยายฐานธุรกิจ

5. พิจารณาและบริหารงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์ 

 จากคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาและอนมุตักิารลงทนุในโครงการหรอืกจิกรรมที่ไมอ่ยู่ใน 

 แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 

 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อครั้ง

7. ไดร้บัมอบอำานาจจากคณะกรรมการบรษิทัในการกระทำาทางดา้น 

 นิติกรรมและเอกสาร ซ่ึงเป็นธุรกรรมปกติในการดำาเนินธุรกิจ 

 ดังต่อไปนี้

 7.1 การจดทะเบียน ซ้ือ-ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

  สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

 7.2 การจดทะเบียนและการเช่า-ให้เช่าที่ดิน ที่ดินพร้อม 

  สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

 7.3 การจดทะเบียนจำานอง การรับจำานอง การขึ้นเงินจำานอง 

  การจดทะเบียนไถ่ถอนจำานอง การจดทะเบียนปลอดจำานอง 

  ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด

ในปี 2556  มีการประชุมที่คณะกรรมการบริหารกำาหนดไว้ล่วงหน้าจำานวน 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

	 																		สาระสำาคัญของการประชุม

สาระสำาคัญของการประชุมเป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร เชน่ 

 - พจิารณาอนมุตัทิางดา้นนติกิรรมตา่งๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  บริษัท

 - กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามแผนธุรกิจประจำาปีที่คณะ 

  กรรมการบริษัทอนุมัติ

 - ตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝา่ยบรหิาร พรอ้มใหค้ำาแนะนำา และแนวทางในการ 

  จัดการ

 7.4 การขอรังวัดที่ดิน การขอออกโฉนดที่ดิน การขอแบ่งแยก 

  และการรวมที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

 7.5 การจดทะเบียนภารจำายอมเป็นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ 

  ของที่ดิน

 7.6 การจดทะเบยีนอาคารชุด การจดทะเบยีนนติบิคุคลอาคารชดุ 

  การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การเลือกตั้ง / การ 

  แต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

 7.7 การทำาสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ 

  และสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปิดบัญชีเงินฝาก

 7.8 การประชุมเจ้าของร่วมนิติบุคคลอาคารชุดและการ 

  แต่งต้ังตัวแทนเข้าร่วมประชุมและการเข้าสมัครรับเลือกตั้ง 

  เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะเจ้าของร่วม 

  รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  และบริษัทย่อย

 7.9 มีอำานาจมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนรวมถึง 

  นิติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของบริษัทตามข้อ 7.1-7.8

8. ให้คำาปรึกษา และ/หรือ แนะนำาการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร 

 ระดับสูง

9. พิจารณา และ/หรือ กำาหนดบุคคลในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 

 ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย10.
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พิจารณาสรุปผลการประเมินกรรมการปี 2555 และพิจารณาเลือกกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ  เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 

- พิจารณาการดำาเนินการตามคำาแนะนำาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ตามรายงานการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

- ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 ของพนักงาน

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและโบนัสกลางปีของพนักงานเพื่อนำาเสนอต่อ                 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท 

พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กุมภาพันธ์  2556

มิถุนายน  2556

สิงหาคม  2556

ธันวาคม  2556

8 

24 

5 

12

1

2

3

4

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระจำานวน 5 คน และกรรมการบริหารจำานวน 2 คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีหน้าที่สำาคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้น มีรายนามดังต่อไปนี้

1.  นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

2.  นายทวีชัย  จิตตสรณชัย  กรรมการอิสระ 

3.  นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ         

4.  นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการอิสระ    

5.  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ   

6.  นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางสาวสมศรี  เตชะไกรศรี  เป็นเลขานุการ

1.		องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1.1 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 
  บริษัทจำานวนไม่เกิน 7 คน  
 1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควร 
  มาจากกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีกรรมการที่เป็น 
  ผู้บริหารก็ให้เป็นส่วนน้อยของจำานวนกรรมการทั้งคณะ
 1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
  เลือกกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เป็น 
  กรรมการอิสระจำานวน 1 คน เพ่ือดำารงตำาแหน่งประธาน 
  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
  พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลเพือ่ทำาหนา้ท่ีเลขานกุารคณะกรรมการ 
  สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรายงานให้คณะ 
  กรรมการทราบ
2.		วาระการดำารงตำาแหน่งและค่าตอบแทน
 2.1 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล มวีาระดำารง 
  ตำาแหน่งคราวละ 2 (สอง) ปี  
 2.2 นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา 
  ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  - ตาย

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

					วัน/เดือน/ปีประชุมครั้งที่ สาระสำาคัญของการประชุม

  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า 
   ด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และ/หรือตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ 
   และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามท่ีสำานักงานคณะ 
   กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
  - คณะกรรมการมีมติให้ออก
 2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนใด 
  จะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน 
  คณะกรรมการ 
 2.4 ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 
  บรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก 
  ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการบริษัทคนใด 
  คนหนึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 
  บรรษัทภิบาล เพื่อทดแทนตำาแหน่งท่ีว่าง โดยผู้ได้รับการ 
  แต่งตั้งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลือ 
  อยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 2.5 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจาก 
  ตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำารง 
  ตำาแหน่งต่อไปได้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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ประจำ ปี 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน 8 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.  นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการ
2.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ 
3.  นางยุพา  เตชะไกรศรี 
4.  นายคัมภีร์  จองธุระกิจ 
5.  นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ 
6.  นายปราโมทย์ ชัยพูล 
7.  นายจรัญ เกษร
8.  นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

							วัน/เดือน/ปี

12  มีนาคม  2556

11  มิถุนายน  2556

10  กันยายน  2556

12  พฤศจิกายน  2556

ประชุมครั้งที่

1

2

3

4

สาระสำาคัญของการประชุม

พิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 2.6 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับ 
  คา่ตอบแทนเพยีงใดใหเ้ปน็ไปตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นกำาหนด
3.	 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 3.1 ด้านการสรรหา
  - เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการ 
   บริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงใน 
   ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  - ดำาเนนิการสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคล ทีม่คีณุสมบตั ิ
   เหมาะสมให้ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั คณะกรรมการ 
   ชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งกรรมการ 
   ผู้จัดการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
  - เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของ 
   กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 3.2  ด้านค่าตอบแทน
  - เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง 
   ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และพนักงานของบริษัท
  - พิจารณาการปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหาร 
   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
   ผู้บริหารระดับสูงในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ 
   พนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด 
   แรงงานในขณะนั้น เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
  - เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
 3.3 ด้านบรรษัทภิบาล
  - กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate  
   Governance Policy) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
   เพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร 
   เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

  - พิจารณาและกำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 
   Business Conduct) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 
   พนักงาน (Code of Conduct) โดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์ 
   อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
  - พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแล 
   กิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานเพื่อให้ 
   สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานสากล ตลอดจน 
   หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   กับธุรกิจของบริษัท
  - เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
4.	การประชุม
 4.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
  จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 4.2 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทั 
  ภิบาล จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง 
  เกินกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด และในการ 
  ประชุมแตล่ะครัง้กรรมการอสิระจะตอ้งมจีำานวนท่ีมากกว่าจงึ 
  จะครบเป็นองค์ประชุม
 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 
  บรรษัทภิบาล จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมา 
  ประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ 
  เกี่ยวกับเรื่องนั้น
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.		องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย บุคคลที่ดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 

จำากัด (มหาชน) และบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการของ

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

พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำากัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ 

เซอรว์สิ จำากดั และบรษิทั พรสนัต ิจำากดั โดยมปีระธานคณะกรรมการ

บรหิารของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จำากดั (มหาชน) ดำารง

ตำาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 วาระการดำารงตำาแหน่ง

 2.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดำารงตำาแหนง่เทา่ 

  วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

 2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ

   - ตาย

   - ลาออก

   - พ้นจากตำาแหน่งของกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

   - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

 2.3  การลาออกจากตำาแหน่ง มีผลต่อเมื่อได้ยื่นใบลาต่อประธาน 

  คณะกรรมการบริษัท

3.	อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 3.1  ศกึษา ทบทวน และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้ 

  แนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร รวมตลอดถึง           

  ความเสี่ยงภายในและภายนอกของบริษัท และบริษัทย่อย

 3.2 กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะ 

  กรรมการบริษัท

 3.3 กำาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 

  และทิศทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

 3.4 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ติดตามและประเมินผล 

  ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย

 3.5  เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.		การประชุม

 4.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม 

  ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามสถานการณ์และความจำาเป็น

 4.2  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมี 

  กรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวน 

  กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 4.3  มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะถอืตาม 

  เสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

 4.4  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ใน 

  ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา 

  ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ เปน็ประธานในท่ีประชมุแทน

 4.5 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชิญฝ่ายจดัการหรอืผูท้ี ่

  เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วน 

  ที่เกี่ยวข้องได้ 

 4.6 ผู้จัดการสำานักกรรมการทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะ 

  กรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ 

  การเตรียมความพร้อมสำาหรับการประชุม การนัดหมาย 

  การจดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชมุ การจดัทำารายงาน 

  การประชุม และอื่นๆ ตามท่ี ได้รับมอบหมายจาก 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.		การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีรายงานการปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสมำ่าเสมอและจัดทำารายงานการทำา 

หน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี โดยเปิดเผย

รายละเอียดดังนี้

 5.1 จำานวนครั้งที่ประชุม

 5.2 จำานวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม

 5.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้

คณะอนุกรรมการกำ กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีจำานวน 11 คน โดยเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 

บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้า (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อว่า LPN Team) ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ ประธานอนุกรรมการ

 นายรุ่งโรจน์ ปิลกศิริ อนุกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 นายธำารงค์พล  แดงบุบผา อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 นายไพศาล เลิศบรรธนาวงศ์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด

 นายพิเชฐ จุฬาจันทร์ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 นายวรพจน์ รัชตะปิติ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำากัด

 นางปิยะนุช นาวีนวคุณ อนุกรรมการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

 นางสาวรติกร ไทรงาม อนุกรรมการ LPN Team

 นางสาวกุลธีรา สิรินิธิกร อนุกรรมการ และ เลขานุการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

ในปี 2556 คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้มีการประชุมร่วมกันจำานวน 3 ครั้ง โดยมี

รายละเอียดดังนี้

โดยมีสาระสำาคัญ ดังนี้

1.		ภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

กำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม               

เพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยด้านความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อ               

ผู้มีส่วนได้เสีย

2.		องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 2.1 คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผู้พจิารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 

  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 1 คน ดำารงตำาแหน่ง 

  ประธานอนุกรรมการ

 2.2 ให้ประธานอนุกรรมการเป็นผู้คัดเลือกคณะอนุกรรมการ

3.		วาระการดำารงตำาแหน่ง

 3.1 ประธานอนกุรรมการและคณะอนกุรรมการ มวีาระการดำารง 

  ตำาแหน่งคราวละ 2 ปี

 3.2 นอกจากการพน้ตำาแหนง่ตามวาระแลว้ ประธานอนกุรรมการ 

  และคณะอนุกรรมการ อาจพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ

   - ตาย

   - ลาออก

   - คณะอนุกรรมการมีมติให้ออก

 3.3 อนุกรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออก 

  ต่อประธานอนุกรรมการ

 3.4 ใหก้รณทีีต่ำาแหนง่อนกุรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกจาก 

  ถงึคราวออกตามวาระ ใหป้ระธานอนกุรรมการเปน็ผูค้ดัเลอืก 

  และแต่งต้ัง เพ่ือทดแทนตำาแหน่งท่ีว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตัง้

  จะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของ 

  อนุกรรมการ

 3.5 อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ 

  แต่งตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปได้

4.		หน้าที่และความรับผิดชอบ

 4.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและกรอบกิจกรรม 

  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

  และ บริษัทย่อย

 4.2 พิจารณาทรัพยากรและงบประมาณสำาหรับโครงการและ 

  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.		การประชุม

 5.1 คณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็น 

  สมควร

 5.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ จะต้องมีอนุกรรมการ 

  เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 คน จึงจะครบ 

  เป็นองค์ประชุม

 5.3 มติท่ีประชุมของอนุกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของ 

  อนุกรรมการท่ีมาประชุมและครบองค์ประชุม ท้ังน้ีอนุกรรมการ 

  ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา 

  หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

 5.4 ประธานอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

6.	 การรายงาน

คณะอนุกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ผลการดำาเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท               

ทุกครั้ง

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสำ หรับคณะกรรมการชุดต่างๆ
ในปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ 

เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำ กับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายชื่อคณะกรรมการ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ลำาดับ

1

2

3

4

     ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6

6

3

6

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556  คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมี 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

รายชื่อคณะกรรมการ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายทวีชัย จิตตสรณชัย

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

รายชื่อคณะกรรมการ

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

นายปราโมทย์ ชัยพูล

นายจรัญ เกษร

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี

ลำาดับ

1

2

3

4

5

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

					ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

     ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

     ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

14

14

14

14

14

4

4

2

4

4

4

4

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

4

4

4

4

4

4

4

4
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ประจำ ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดยได้กำาหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความ

เหมาะสม  โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของ

บริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ทั้งนี้ ในปี 2556 ได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ดังนี้

 1.   นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

 2.   ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 3.   นายทวีชัย  จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 4.   นายอมรศักดิ์  นพรัมภา กรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 5.   นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

 6.   นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการ และ กรรมการอิสระ

 7.   นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

 8.   นางจงจิตต์  ฐปนางกูร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่าง 

เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและสามารถเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสมำ่าเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทที่

เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

  ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

  บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 

  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร 

  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่ 

  อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มี 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

  มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายงานทางการค้าท่ีกระทำาเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า 

  อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีย่วกบัสินทรัพย์หรือบรกิาร หรอืการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยืม คำ้าประกัน 

  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ 

  ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า 

  ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด 

  ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการ ที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นใน 

  ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
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  5. ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั และไม่เปน็ผูถ้อืหุน้ 

   ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

   หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ

   ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

   ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูมี้อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ไม่เปน็กรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้น 

   รายใหญ่ของบริษัท

  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 

   ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

   จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการ

   ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

  9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

 12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 13. ไมเ่คยตอ้งคำาพิพากษาวา่ไดก้ระทำาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

  กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอำานาจ 

  ตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำาอันไม่เป็นธรรมท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะ 

  เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

 14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท 

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective 

  Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 1. การสรรหากรรมการบริษัท

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท โดยการสรรหา 

  บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม 

  และจรยิธรรม มปีระวตักิารทำางานที่โปรง่ใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอยา่งเปน็อสิระ โดยคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 

  และบรรษทัภบิาล จะนำาเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำาเสนอตอ่

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังหรือเลือกตั้ง และในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ 

  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำาหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอต่อท่ีประชุม 

  คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

 2. การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

  ความหมายของผู้บริหารระดับสูงสุด คือ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ในการสรรหา 

  และการแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุนัน้  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารเปน็ผูพ้จิารณาคดัเลอืกบคุลากรทัง้จาก 

  ภายในและภายนอกบริษัท  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพที่เหมาะสมกับองค์กร มีประวัติการทำางาน 

  ที่โปร่งใส และเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอชื่อต่อที่ 

  ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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การกำ กับดูแลการดำ เนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำาเนินธุรกิจให้ชัดเจน โดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 90 และได้ส่งกรรมการ

บริหารของบริษัทให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ามรายละเอียดดังนี้

 1. บริษัท พรสันติ จำากัด ดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นอาคารชุดพักอาศัย

 2. บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการการบริหารอาคารชุดในโครงการที่บริษัทพัฒนาทุกโครงการ

 3. บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างของโครงการที่บริษัทพัฒนาทุกโครงการ

 4. บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านการบริหารอาคารชุดทุกด้าน โดยในเบื้องต้น ได้ให้ 

  บริการด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการของบริษัท และเป็นบริษัทท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือดูแลสตรีด้อยโอกาส 

  ในรูปแบบของการอบรมอาชีพ สร้างงาน ดูแลคุณภาพชีวิต และมีนโยบายในการพัฒนาเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

ดงันัน้  แนวทางการดำาเนนิงานธรุกจิของบรษิทัย่อยทัง้หมด จะดำาเนนิการภายใตก้ารกำากบัดแูลใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและการควบคมุจากบรษิทั 

โดยผา่นทางคณะกรรมการบรหิาร ซึง่นโยบาย เปา้หมาย รวมทัง้กลยุทธข์องการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยท้ังหมด มาจากคณะกรรมการบริษัท 

การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยม 

องค์กร เช่นเดียวกับบริษัททุกประการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางหนึ่งเดียวของบริษัท (LPN One)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุข้อกำาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลนอกไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจท้ังของกรรมการบริหารและ

พนกังาน ทัง้นี้ในสว่นของจรรยาบรรณทางธรุกิจของพนกังาน บรษิทัจดัทำาไวใ้นคูม่อืพนกังานซึง่จะมอบใหแ้กพ่นกังานเมือ่แรกเข้าทำางาน และ

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่พนกังานไดป้ฏบิติัตามขอ้กำาหนดอยา่งถกูต้อง บรษิทัไดก้ำาหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาและสำานกัทรพัยากรมนษุยด์แูลการใช้

ข้อมูลของพนักงานในเบื้องต้น

สำาหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทักำาหนดใหก้รรมการบรษัิททกุคนมหีนา้ที่

แจง้เรือ่งการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัทันท ีโดยผา่นทางแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ สงักัดสำานกักรรมการ เพือ่จดัทำารายงาน

ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการจัดทำาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของ

คณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง  

บริษัทมีการวางระบบข้อมูลของบริษัท โดยกำาหนดลำาดับความสำาคัญและอำานาจของผู้ที่สามารถพิจารณาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเป็นลำาดับ 

ขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีฝ่ายสารสนเทศที่ทำาหน้าที่ดูแลตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีสำานักตรวจสอบภายในคอย

ตรวจอยู่เป็นระยะๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำานวน 1,052,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non–audit fee) 

 - ไม่มี –

การปฎิบัติตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคุมและถ่วงดุลอำานาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธคิวามเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี จะเปน็ปจัจยัสำาคญัในการเพิม่มลูคา่และ

ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยยึดแนวทาง 

การดำาเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้

ว่าการปฏิบตังิานตามภาระหนา้ทีท่ี่ไดรั้บมอบหมายน้ันเปน็ไปโดยถกูตอ้งตามแนวทางของหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่แีละได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์

ของบริษัทคือ www.lpn.co.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง                

เท่าเทียมกัน  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบผลการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบ

ถว้นตามความเปน็จรงิผา่นชอ่งทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัคอื www.lpn.co.th ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หรอืเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยคือ www.set.or.th ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ ยกตัวอย่างเช่น

1. บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

 จำากัด ทำาหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำาเนินงานเกี่ยวกับ 

 ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง 

 ในวัน เวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ส่งหนังสือ 

 นัดประชุม พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มี 

 รายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา 

 และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในทุกวาระ มีรายละเอยีด 

 ในเรื่องดังต่อไปนี้

 - ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่ง 

  กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง 

  ตามวาระ  

 - ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 - ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 - เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้า 

  ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออก 

  เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำาหนดรายการต่างๆ ที่จะ 

  มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว) ทั้งน้ีบริษัทได้จัดทำา 

  หนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศของกระทรวงพาณิชย์ 

  ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยให้สิทธิ 

  แกผู่ถื้อหุน้ในการเลอืกหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ก็ได ้

  โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะจากทางเว็บไซต์       

  ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา 

  ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

  7 วัน นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 

  เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และลงประกาศล่วงหน้าก่อนวัน 

  ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และด้านการลงทะเบียนเข้าประชุม 

  เปน็ไปโดยสะดวก สามารถลงทะเบียนลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

  ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

3. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 คือ www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการ 

 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

 พิจารณาวาระที่สำาคัญต่างๆ อย่างพอเพียง

4. บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  

 จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ 

 นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน  

 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง 

 ที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 

 วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็น 

 องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

5. ในการประชุมผูถ้อืหุ้น บรษัิทไดก้ำาหนดให้มข้ัีนตอนในการประชุม 

 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำานึงถึงความสะดวก สิทธิ และ 

 ความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เปน็หลกั โดยในการลงทะเบยีนเพ่ือ 

 เข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีท่ี 

 เหมาะสม เพียงพอ เพื่ออำานวยความสะดวกในการตรวจสอบ 

 เอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธาน 

 กรรมการบริษัทจะกล่าวแนะนำาคณะกรรมการบริษัท คณะ 

 กรรมการชุดตา่งๆ ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ท่ีปรกึษากฎหมายของ 

 บริษัท คณะผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น 

 พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการในการลงคะแนนเสียง 

 และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำาหน้าที่ควบคุมการ 

 ประชุมให้เป็นไปตามลำาดับวาระที่แจ้งในหนังสือนัดประชุม 

 ผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำาหรับการนำาเสนอ 

 ประเดน็ตา่งๆ ของแตล่ะวาระ โดยไมม่กีารเพิม่วาระอืน่นอกเหนอื 

 จากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม 

 นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับ 

 ผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับ 

 คะแนนเสยีง พรอ้มทัง้เปดิเผยคะแนนเสยีงในทุกวาระ ทัง้เหน็ด้วย 

 ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ 

 คิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

 และบริษัทย่อย พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง 

 ครบถ้วน

7. บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วัน 

 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประจำาปีให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

 www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้ง 

 กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

 ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล ทัง้นีเ้พือ่ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่าง 

 แทจ้รงิ โดยบรษิทัได้แนบรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการแต่ละคน 

 ท่ีได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งท่ีมีข้อมูลท่ีเพียงพอที่                

 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
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ประจำ ปี 2556

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ี                       

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น 

โดยไม่เอือ้ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า สิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วย 

ดีเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางในการรักษาไว้ซึ่งสิทธิดังกล่าว ดังนี้

9. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิ 

 ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

 บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้แนบรายละเอียด 

 เกีย่วกบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 

 ชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการ 

 พิจารณา

10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง บริษัทได้กำาหนด 

 ใหม้วีาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชแีละการกำาหนดคา่ตอบแทนของ 

 ผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งบริษัทได้ 

 แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง 

 รวมทัง้รายละเอยีดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชท่ีีมีขอ้มลู 

 เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

11. บริษัทได้นำาระบบ E-Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

 (ประเทศไทย) จำากัด มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับองค์ 

 ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการนับคะแนนในการลงมติตามวาระ 

 การประชุม

12. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ 

 ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระ 

 ต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ

13. บริษัทได้ดำาเนินการจัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลัง 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส้ินสุดลงอย่างละเอียดครบถ้วนตามข้อเท็จจริง 

 ที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 

 แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันหลังการ 

 ประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทคือ 

 www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14. การออกเสยีงลงคะแนนกระทำาโดยเปดิเผย โดยมบีตัรลงคะแนนใน 

 แต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้โดยอิสระ 

1. บรษิทัเปดิเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอยา่งเพยีงพอ ทันเวลา และ 

 ทั่วถึงเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน ข้อมูล 

 การทำารายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการ 

 เผยแพร่ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง 

 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ www.set.or.th 

 และเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th ท้ังภาษาไทยและ 

 ภาษาอังกฤษ  

2. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับวาระท่ีแจ้งไว้ใน 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เ พ่ิมวาระการ 

 ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หากจะมีการ 

 เพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากท่ีกำาหนดไว้ใน 

15. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตรา 

 ที่เท่าเทียมกัน

16. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมและเอกสาร 

 ประกอบการพิจารณา รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าประชุมและ 

 ข้อบังคับเ ก่ียวกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท คือ 

 www.lpn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 

 ก่อนได้รับเอกสารการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณา 

 มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ 

 และครบถ้วน

17. ให้ สิ ทธิ ผู้ ถื อหุ้ นที่ เ ข้ า ร่ วมประชุม ในภายหลั งที่ ไ ด้ เ ริ่ ม 

 การประชุมแล้วในการออกเสียงลงคะแนน สำาหรับวาระที่อยู่ 

 ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติ โดยนับเป็น 

 องค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

 เป็นต้นไป

18. บริษัทได้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 

 ผลการดำาเนนิงาน และนโยบายในการบรหิารงานอยา่งสมำา่เสมอ

 และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำาข้อมูล 

 ที่สำาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ 

 ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

19. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 บริษัทได้จัดทำาประกาศโดยผา่น

 ระบบการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศ

 ไทย โดยเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมที่

 สมควรได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

 2557 เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 

 2556

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

 ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมา 

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือ 

 เชิญประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมี 

 รายละเอียดครบถว้นถกูตอ้ง รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 บริษัทในแต่ละวาระอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 

 กำาหนด อีกทั้งยังมีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 

 เอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการ 

 พิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัทคือ www.lpn.co.th
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4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่ง 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ ไปพร้อม 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบ 

 ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคล 

 ใดบคุคลหนึง่แทนหรอืกรรมการอสิระคนใดคนหนึง่ของบรษิทัเขา้ 

 ร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

5. บริษัทกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตาม 

 จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง 

6. บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยมีนโยบายห้าม 

 กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญของบริษัท 

 และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ 

 ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบ 

 ข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน   

7. ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารคนใดทำาการซื้อขาย โอนหรือ 

 รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะ 

 กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง 

ผู้ถือหุ้น	:	 บรษัิทเคารพตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ตามทีก่ำาหนด 

  ไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยปฏิบัติต่อ 

  ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีกลไกที่ทำาให้ 

  ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ 

  ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การรับผลตอบแทนตามนโยบาย 

  การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคุมการทำา 

  รายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน ์ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเกีย่วกบัขา่วสาร 

  ทีเ่ปน็ความลบั และหา้มกรรมการและผูบ้รหิารทีร่บัทราบ 

  ข้อมูลภายใน ไม่ให้นำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ 

  ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

  ของบริษัทโดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการ 

  เงินแก่สาธารณชน

ลูกค้า	 :	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกราย 

  อยา่งสมำา่เสมอ รวมถงึเชือ่มัน่ในคณุคา่ของการสรา้งความ 

  พึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเน่ืองให้กับลูกค้า โดย 

  มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบต่อคุณภาพ 

  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้โฆษณาหรือสัญญา 

  ไว้ พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า รักษา 

 ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ 

 เลขานุการบริษัทได้รับทราบ รวมท้ังได้กำาหนดให้บรรจุวาระ 

 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ รวมทั้ง 

 คู่สมรส เป็นวาระประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ทุกไตรมาส

8. บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและขจัดปัญหาความ 

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง 

 มีหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการ 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย 

 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน 

 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหาก 

 ท่ีประชุมมีมติทำารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 หรือเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทจะทำาการเปิดเผยมูลค่า 

 รายการชื่อคู่สัญญาและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เหตุผลความจำาเป็น 

 และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำารายการดังกล่าว 

 อยา่งถกูตอ้งครบถว้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านชอ่งทาง 

 เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คือ  www.set.or.th 

 และเว็บไซต์บริษัท คือ www.lpn.co.th

หมวดที่ 3 การคำ นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง 

เหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน ในการนี้บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วน 

ได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

  ความลับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้าง 

  คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความอบอุ่นของสมาชิกใน 

  ครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วย 

  กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังมีหน่วยงานที่ 

  ทำาหน้าท่ีรับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุ

  ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Call Center) 

  โทร  (02) 689-6888

คู่ค้า	 : บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการค้าตาม 

  กรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม 

  คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐาน 

  ของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

  โดยรักษาคำามั่นท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง 

  การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

  หลกีเลีย่งสถานการณท่ี์อาจจะทำาให้เกดิความขัดแยง้ทาง 

  ผลประโยชนด์ว้ยการเจรจาแกป้ญัหาบนพืน้ฐานของความ 

  สมัพนัธท์างธรุกจิ รวมถึงการไม่เรยีกรบัหรอืยนิยอมทีจ่ะ 

  รบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดท่ีอยูน่อกเหนอืขอ้ตกลง 

  ทางการค้า
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ประจำ ปี 2556

 : บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการ 

  แข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดย 

  ใชห้ลกัคูแ่ขง่เชิงพนัธมติรอนัเปน็การสง่เสรมิซึง่กนัและ 

  กันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

  บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง 

  ทางการค้า

เจ้าหนี้	 : บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัติามขอ้ตกลงเงือ่นไขทางการคา้ 

  ต่อเจ้าหน้ีทางการค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อ 

  สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในกรณี 

  เจา้หน้ีทีเ่ปน็สถาบันการเงนิ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไข 

  ของสญัญากูย้มืเงนิ หรอืสญัญาสนิเชือ่มาโดยตลอด เพือ่ 

  สร้างความมั่นใจแก่สถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตาม 

  เงื่อนไขต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญาและข้อตกลงอย่าง 

  เคร่งครัด ทั้งนี้เงื่อนไขที่บริษัทนำามาปฏิบัติและยึดถือ 

  เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ คือ

  1. ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ทุกรายอย่าง 

   เสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

   การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

  2. ละเว้นการเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ 

   ไม่สุจริตทางการค้า

  3. ในกรณขีองการกูเ้งนิ บรษิทัจะไม่นำาเงินที่ไดจ้ากการ 

   กู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง 

   เงื่อนไขของการกู้ยืม

พนักงาน : บริษัทให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนและตระหนักว่า 

  พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัย 

  แหง่ความสำาเรจ็ของการบรรลเุปา้หมายของบรษัิท โดย 

  บริษัทได้ให้การดูแลและมีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ท้ังใน 

  ดา้นโอกาส ผลตอบแทน  การแตง่ต้ัง โยกยา้ย   โดยเหมาะสม 

  กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และผล 

  สำาเร็จทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ 

  ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 

  ของพนักงานทุกระดับ สร้างเสริมให้มีความรู้ความ 

  สามารถในหน้าที่ และพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพ 

  ไปสูส่ภาวะผูน้ำา รวมทัง้การใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการ 

  กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง 

  เดยีวกนั เสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในการ 

  ทำางาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อ 

  ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน และมีสวัสดิการ 

  ต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพแก่พนักงาน การตรวจ 

  สขุภาพประจำาป ีกองทนุสำารองเลีย้งชพี สวสัดกิารกูย้มื 

  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดามารดาของ 

  พนักงาน หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานท่ี 

  ออกกำาลังกาย (Fitness) เป็นต้น บริษัทยังคำานึงถึง 

  ความสมดลุของการทำางานและชวีติส่วนตัวของพนักงาน 

  (Work-Life-Balance) การตรวจสอบความปลอดภัยของ 

  สถานที่ทำางานอย่างสมำ่าเสมอ การจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน 

  ความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงาน การฝึกซ้อมอพยพ 

  หนีไฟ

 : บริษัทตระหนักว่า บริษัทได้เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่าง 

  ย่ังยืนและมั่นคงด้วยอาศัยสิ่งแวดล้อมและสังคม และ 

  สำานึกอยู่เสมอว่าต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม 

  ต้องไม่เอาเปรียบ และพยายามท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

  และสรา้งสมดลุในสงัคม ทัง้นีบ้รษิทัไดค้นืกำาไรสว่นหนึง่ 

  ให้แกส่งัคม โดยจดังบประมาณสว่นหนึง่จากรายไดข้อง 

  บริษัทเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านสังคมและ 

  สิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย 

  เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ 

  ดังนั้นแนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ 

  สิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทจึงมุ่งเน้นส่งเสริม 

  จิตสำานึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งได้ 

  จดัอบรมสว่นงานทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทุกเดอืน 

  โดยคณะอนุกรรมการด้ านความรับผิดชอบต่อ 

  สิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท และได้กำาหนด 

  ความรบัผดิชอบไวใ้นแผนธรุกิจของบรษิทั โดยแบง่เปน็

  1. ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมใน 

   กระบวนการ (In Process) ได้แก่

   - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น 

    การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทำางาน 

    การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 

    เป็นต้น

   - แนวคดิในชว่งเริม่ตน้ของการพฒันาโครงการ เชน่  

    การเลอืกทำาเลเชิงกลยทุธ์ การออกแบบผลติภณัฑ ์

    ภายใต้แนวคิด “LPN Green” ท่ีสอดคล้องกับ 

    มาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ของ 

    สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

   - การดำาเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

    และสังคมในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง เช่น การให้ 

    ความสำาคัญต่อชุมชนรอบข้างของโครงการ 

    (Environment Concern) การดำาเนินงานด้าน 

    ความปลอดภัยของผู้ เกี่ ยวข้องและคนงาน 

    (Safety) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงาน 

    ก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของบริษัท การพัฒนา 

    และเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวโดยรอบโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง 

    ก่อสร้าง เป็นต้น   

คู่แข่ง 

ทางการค้า

ส่ิงแวดล้อม

และสังคม
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   - การบริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบโครงการ 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสุขและ 

    สังคมที่ดีที่มีความอบอุ่น ปลอดภัย และใส่ใจ 

    สิ่งแวดล้อมภายในโครงการ เช่น การสร้าง 

    คุณภาพชีวิต (Life Quality Management) 

    การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม (Environment 

    Managemen t )  การบ ริหารร ะบบความ 

    ปลอดภัย (Security System  Management)

  2. ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมนอก 

   กระบวนการ (After Process) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะ 

   เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม กิจกรรม 

   สาธารณกุศลต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

   ชมุชนภายในโครงการ “ลมุพนิ”ี หรอืชมุชนขา้งเคยีง 

   โดยแบ่งออกเป็น

    2.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน อาทิ

     - กิจกรรมรับบริจาคโลหิต   

     - การจัดสร้างรถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่ขนาด 

      8 เตียง พร้อมอุปกรณ์จำานวน 1 คัน เพื่อใช้ 

      ในกิจการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์ 

      บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย     

     - กจิกรรมโครงการ “แลง้นี้ไมแ่ลง้นำา้ใจ ด้วยการ 

      ให้โลหิต” ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

      สภากาชาดไทย

     - กิจกรรมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

    2.2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลห่วงใย อาทิ 

     - กจิกรรมทีเ่ป็นการปรบัปรงุและเพิม่พืน้ทีส่เีขียว 

      ภายในโครงการ “ลุมพินี”

     - กจิกรรมดแูลสภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะ   

     - กิจกรรมดูแลและส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

      ลุมพินี เช่น โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ   

     - กจิกรรมดแูลและชว่ยเหลอืชมุชนข้างเคยีงและ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำาคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท

ที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมำ่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

- รายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

- เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lpn.co.th

- จดหมายข่าวรายไตรมาส

บริษัทได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนท่ัวไป และนักวิเคราะห์ท่ีต้องการข้อมูลท่ีเก่ียวกับบริษัท สามารถติดต่อกับ 

เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และบริษัทเชื่อว่าในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น

รายย่อยและนักลงทุนทั่วไปต่างให้ความสำาคัญกับข้อมูลการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการเปิด

เผยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน บริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำา

      ชุมชนอื่นๆ เช่น ส่งมอบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ 

      แก่สำานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร     

     - กจิกรรมการปรบัปรงุลานกฬีาโรงเรยีนใกลเ้คยีง 

      โครงการของบริษัท 

     - กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้ 

      เคียงโครงการของบริษัท    

     - กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและอยู่ 

      ร่วมกัน เช่น สนับสนุนกิจกรรมวันผู้บริจาค 

      โลหิตโลก 2556 กิจกรรม Green Day for Kids 

      with LPN

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำาเนินงานของบริษัท              

เพือ่สรา้งความมัน่คงยัง่ยนืให้แกบ่รษิทั โดยการเปดิเผยข้อมลูทีส่ำาคญั

ทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิธรุกจิใหผู้้มสีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบอยา่งเพยีง

พอและโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น 

และนักลงทุน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำา

ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทได้โดยการ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ถึง

1. ประธานกรรมการบริษัท หรือ

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ

4. กรรมการผู้จัดการ   

ตามที่อยู่ต่อไปนี้

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

1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวง

ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือ

E-mail Address : director@lpn.co.th

ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วจะดำาเนนิการรวบรวมขอ้มลูเพือ่เสนอใหก้รรมการ

บรษิทัพิจารณา โดยบรษัิทมนีโยบายในการคุม้ครองผูส้ง่ความคดิเห็น

หรือข้อแนะนำาด้วยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ส่งความคิดเห็นหรือข้อ

เสนอแนะไว้เป็นความลับ
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ประจำ ปี 2556

1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ความ 

 สามารถและมปีระสบการณ์ในหลายสาขา เชน่ วศิวกรรมศาสตร ์ 

 สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย  

 บัญชี การเงิน เป็นต้น ซ่ึงกรรมการทุกท่านผ่านการอบรม 

 หลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้คณะบุคคล 

 ดังกล่าวนี้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัทร่วม 

 กบัผูบ้รหิารระดบัสงูวางแผนการดำาเนนิงานทัง้ระยะสัน้และระยะ 

 ยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง  

 และภาพรวมขององคก์ร มบีทบาทสำาคญัในการกำากบัดแูล ตรวจ 

 สอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการ 

 ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่าง 

 เป็นอิสระ

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2556 ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการทั้งหมดจำานวน 6 คณะ ดังนี้

 1.   คณะกรรมการบริษัท

 2.   คณะกรรมการตรวจสอบ

 3.   คณะกรรมการบริหาร

 4.   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 5.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 6. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบ 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทมีการกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการแต่ละ 

ชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำาคัญๆ                    

จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าท่ี 

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ 

รับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การแต่งตั้งและวาระการดำ รงตำ แหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลา

อย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท  

ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 11 กำาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่ง              

ในสาม ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท                

และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

ต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดย

มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ

บรรษัทภบิาล จะทำาหนา้ท่ีพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเสนอตอ่                  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัท เพือ่แตง่ตัง้บุคคลเขา้เปน็กรรมการใน

ตำาแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

บรษิทัมไิดก้ำาหนดอายกุรรมการและ/หรือจำานวนวาระสูงสดุท่ีจะดำารง

ตำาแหนง่อยา่งตอ่เนือ่งได ้โดยเชือ่วา่อายหุรอืระยะเวลาดำารงตำาแหนง่

มิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำามาก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญ ที่มี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอืน่ๆ ของรฐัอยา่ง

เคร่งครัดและติดตามแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้น 

เชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

อนึ่ง ในปี 2556 กิจกรรมต่างๆ ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำาเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การจัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำาเนินงานรายไตรมาสให้แก่นักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) จำานวน 3 ครั้ง โดยมีจำานวน 1 ครั้งที่บริษัท 

 ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกิจกรรม Opportunity Day  

- การที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการพบปะกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างสมำ่าเสมอ (Company Visit) โดยผู้บริหารของบริษัทได้ใช้เวลา 

 ในการใหข้อ้มลูในภาพรวมของการดำาเนนิงานและตอบข้อซักถามอยา่งเพยีงพอเป็นจำานวน 117 ครัง้ และมรีายงานของนกัวเิคราะหท์ีวิ่เคราะห ์

 ข้อมูลของบริษัทประมาณ 153 รายงาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยติดต่อ

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นายสุริยา สุริยาภิวัฒน์

 E-mail Address : IR@lpn.co.th

 โทรศัพท์ : (02) 285-5011
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จำ นวนบริษัทที่กรรมการดำ รงตำ แหน่ง
บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทใน

บริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน	5	แห่ง	โดยในปัจจุบันมีกรรมการ

บริษัทจำานวน 1 คน ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำานวน 1 แห่ง และกรรมการบริษัทจำานวน 1 คน ที่ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำานวน 3 แห่ง โดยได้เปิดเผย 

รายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ

กรรมการแต่ละคนไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำาปี 

(Annual Report) ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า จะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนแ์ละไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏบิตังิานหนา้ท่ีกรรมการ

บริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้

เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำาปรึกษา คำาแนะนำา และข้อ

เสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

และสมำ่าเสมอ

นโยบายการดำ รงตำ แหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบรษิทัเลง็เหน็วา่  เพือ่ใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชนส์งูสดุใน

การทีก่รรมการผู้จดัการจะสามารถอทุศิเวลาสำาหรบัการปฏบิตัหินา้ที่

ในฐานะกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้กำาหนดเป็น

นโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ 

ผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 

คณะอนกุรรมการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม เพือ่

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่องและนำาเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามที่กำาหนด

2.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 

รวมถึงเป็นผู้กำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้อนักอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุเพือ่เพิม่มลูคา่

ทางเศรษฐกจิใหแ้กบ่รษัิทและผูถ้อืหุน้ โดยคำานงึถึงผลประโยชนข์อง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

และการตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่ง 

ผู้ใด ไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผล

ประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำากับดูแล และติดตามการปฏิบัติ

งานและการควบคุมฝ่ายบริหารในช่วงเวลาที่จำาเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อรายงานทางการเงินท่ีต้อง

สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานอย่างแท้จริง มีการประเมิน 

กำาหนด และวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายใต้หลักการถ่วงดุลอำานาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะ

กรรมการบรษัิทมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันา เพ่ือใหธ้รุกจิของบรษิทัมี

ความเจรญิกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื สามารถสรา้งผลตอบแทน

แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรษิทัมกีารกำาหนดและแยกอำานาจของคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ย

จดัการในระดบัต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน โดยในการพจิารณาและตดัสนิใจ 

ในเรือ่งทีส่ำาคญัๆ จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การรวมหรือแยกตำ แหน่ง
บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive 

Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

มีประสบการณ์และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคล 

เดยีวกนั เพือ่ใหม้กีารถว่งดุลอำานาจโดยการแยกหนา้ทีก่ารกำากบัดแูล

และบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท : เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร 

รวมท้ังไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือดำารง

ตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย โดยประธานกรรมการบริษัทมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำาหนด

นโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำาออกจากกันอย่าง

ชัดเจน ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ซึง่เปน็ผูก้ำาหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ และนโยบาย

ท่ีสำาคญัให้ฝา่ยบรหิารนำาไปปฏบิตั ิ โดยกรรมการบรษัิททุกคนมคีวาม

เปน็อสิระในการเสนอวาระการประชมุ การแสดงความคดิเหน็ตอ่การ

ดำาเนนิงานของบรษิทัในดา้นตา่งๆ รวมถงึพจิารณาอยา่งรอบคอบใน

เรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร : เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบใน

การกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร 

ติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ โดยกำาหนด

ใหม้กีารประชมุรว่มกนั เพือ่รายงานความกา้วหนา้ของผลการดำาเนนิ

งานและผลประกอบการของบรษิทัเปน็ประจำาทกุเดอืน มกีารกระจาย 

อำานาจลงไปสูฝ่า่ยบรหิารในการกำาหนดหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และ

วงเงินอนุมัติ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การเข้าร่วมประชุมและการมีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัท ถือว่าเป็น

หน้าที่สำาคัญของกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจ

ในการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการกำาหนดวันและเวลาประชุมของ

คณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดปี โดยกำาหนดให้มีการประชุม

ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่ม

เตมิตามความจำาเปน็ แตล่ะครัง้จะมกีารกำาหนดวาระประชุมท่ีชัดเจน 

มีการนำาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาในการพจิารณาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีง

พอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

(Non-Executive Directors) อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ โดยมวัีตถปุระสงค์

เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะได้ประชุมระหว่าง

กนัเอง เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัประเด็นปญัหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการ

ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 

ประธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิารร่วมกนักำาหนด

วาระการประชมุและพจิารณาเรือ่งเขา้วาระการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทและในการประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถ

เสนอเรื่องต่างๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ 

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท้ังนี้ในการลง

มติในที่ประชุมให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ง

มีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือสละ

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลา

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

แผนการสืบทอดตำ แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการสืบทอดตำาแหน่งใน

ระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำาแหน่ง เพ่ือรักษาความเช่ือม่ันให้กับ 

ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำาเนินงานของบริษัทจะได้รับ

การสานต่ออย่างทันท่วงที จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำา

หน้าท่ีพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารได้ร่วมกนักำาหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการ 

สืบทอดตำาแหน่ง โดยกำาหนดนโยบาย เตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากร และกำาหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งจัดทำาแผนพัฒนา

รายบคุคล เพือ่เปน็การวาง Succession Plan สำาหรบัเตรยีมบคุลากร

ให้มีความพร้อมสำาหรับตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้

สถาบัน แอล.พี.เอ็น เป็นผู้รับผิดชอบ และถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่

ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทและการประเมิน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer : CEO) 
ประธานกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี

วัตถุประสงค์ในการนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ โดยคณะ

กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำาเนินการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดำาเนินการ

ให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที ่1 การประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) 

โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ 

 -  ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 

 - ความเป็นอิสระ (Independence) 

 - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness) 

 - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as 

  a Director) 

 - การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

 - ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

ประเภทที่ 2 การประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการคนอื่น) โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ 

 - ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency) 

 - ความเป็นอิสระ (Independence) 

 - ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)  

 - ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as 

  a Director) 

 - การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

 - ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กร (Development of  Organization)

ประเภทที่ 3 การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินใน 

ด้านต่างๆ คือ 

 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 - การประชุมคณะกรรมการ 

 - การทำาหน้าที่ของกรรมการ 

 - ความสัมพันธ์ฝ่ายจัดการ 

 - การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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ทั้งนี้ ขั้นตอนการประเมินเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคม โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำาหน้าที่จัดส่ง

แบบประเมนิใหก้รรมการแตล่ะคนประเมนิตนเองโดยอสิระ หลงัจากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล ทำาการ

รวบรวมแบบประเมินผล เพื่อจัดทำารายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 ของปีถัดไป

อนึ่ง ผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557เม่ือวันที่ 13  

กุมภาพันธ์ 2557

																										หัวข้อประเมิน

ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

ความเป็นอิสระ (Independence)

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

76.92

72.12

79.33

86.26

85.68

83.24

86.11

83.97

87.82

93.68

94.44

89.94

99.23

97.29

97.12

100.00

97.44

97.01

																										หัวข้อประเมิน

ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)

ความเป็นอิสระ (Independence)

ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)

ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)

การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

																											หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

การทำาหน้าที่ของกรรมการ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

ผลประเมิน	(ร้อยละ)

ผลประเมิน	(ร้อยละ)

ผลประเมิน	(ร้อยละ)

ภาพรวมการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการคนอื่น)

ภาพรวมของการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นดังนี้

ภาพรวมของการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

ภาพรวมเฉลี่ย 80.59

ภาพรวมเฉลี่ย

ภาพรวมเฉลี่ย

นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ให้คณะกรรมการบริษัททำาการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

โดยประเมนิในดา้นตา่งๆ คอื ความเปน็ผูน้ำา การกำาหนดกลยทุธ ์การปฏบิตัติามกลยทุธ์ การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบั

คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

คุณลักษณะส่วนตัว โดยเป็นการปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

89.33

98.01
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

96.25

92.92

91.25

94.58

97.08

96.00

95.42

86.67

97.50

95.42

ลำาดับ

1

2

3

														รายชื่อ

นายปกรณ์ ทวีสิน

ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

																											หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 0/2000)  

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Certification of Attendance of Role of the Chairman Program (RCP 16/2007)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรการศึกษาอบรมด้านการพัฒนาสาขาการถือครองและการบริหารงานที่ดิน    

   มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

- Director Accreditation Program (DAP 25/2004) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย 

- Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 14/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program (ACP 7/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

 บริษัทไทย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารใหค้วามสำาคญัตอ่การเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรท่ีเปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหินา้ที่โดยเลง็เห็นประโยชนข์องการ

ศึกษาอบรม โดยเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director 

Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) นอกจากหลักสูตรที่กำาหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้ความ

สำาคัญในการเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Role of Compensation 

Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็น

ผู้นำาที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำาไปสู่การกำากับดูแล

กิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 						หัวข้อประเมิน

ความเป็นผู้นำา

การกำาหนดกลยุทธ์

การปฏิบัติตามกลยุทธ์

การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับภายนอก

การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

การสืบทอดตำาแหน่ง

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณลักษณะส่วนตัว

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ผลประเมิน	(ร้อยละ)

ภาพรวมผลการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพรวมเฉลี่ย 94.31

- Director Accreditation Program (DAP 26/2004)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายทวีชัย จติตสรณชยั
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ลำาดับ

4

5

6

7

8

9

											รายชื่อ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

																											หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 30/2003)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program (ACP 23/2008) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

 กรรมการบริษัทไทย

- Role of Compensation Committee (RCC 9/2009)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31

- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7  

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. รุ่น 399

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program (ACP 8/2005)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Capital Market Academy (CMA 4/2007) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

- Chartered Director Class (CDC 3/2008) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Role of Compensation Committee (RCC 9/2009)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR 12/2012)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 14/2012)

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Director Accreditation Program (DAP 63/2007) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Director Certification Program (DCP 91/2007) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Role of Compensation Committee (RCC 15/2012)

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Audit  Committee  Program (ACP 45/2013)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003)   

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Audit Committee Program (ACP 7/2005) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Director Accreditation Program (DAP 4/2003) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 23/2002) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-  Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)  

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ลำาดับ

10

11

12

13

ลำาดับ

1

           รายชื่อ

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

           รายชื่อ

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

     หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program (ACP 21/2007) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 32/2003)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003) 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 71/2006)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Finance for Non-Finance Directors (FND 24/2005)  

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

     หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม

-  Audit  Committee  Program (ACP 45/2013)

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ในปี 2556  กรรมการบริษัทจำานวน 1 คน ได้เข้าร่วมในการอบรมและการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้า

รับตำาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ประสานงานในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทัในดา้นกฎหมายและอืน่ๆ เช่น ข้อบงัคบับรษัิท วตัถปุระสงคบ์รษัิท โครงสรา้งองคก์ร จรรยาบรรณ 

 ทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูล 

 เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

คอรัปชั่นในที่นี้ หมายถึง การทำาธุรกรรมอำาพรางที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายและจริยธรรม ส่วนใหญ่มักหมายถึง ธุรกรรมระหว่าง 

ผูป้ระกอบการกบัหนว่ยงานราชการ เพือ่ประโยชนข์องผู้ประกอบการ

ในทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทยถกูจัดอนัดบัของปญัหาคอรปัชัน่

อยู่ในระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้เกิดจากจิตสำานึกของการประกอบ

ธรุกจิดว้ยจรยิธรรมของผูป้ระกอบการและจติสำานกึด้านจรยิธรรมของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งส่งผลเสียให้กับการเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ

และภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสูงในนโยบายของผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาครัฐหลายส่วนงาน บริษัทเองได้

มีนโยบายในการต่อต้านการคอรัปชั่น โดยกำาหนดให้การดำาเนินงาน

ทุกกระบวนการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือหลีก

เลี่ยงการเจรจาต่อรอง ไม่ว่าในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้าง 

ระหว่างก่อสร้าง หรือกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือแม้กระทั่งราย

ละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งถ้าเกิดกรณีผิด

พลาดเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับบทลงโทษจาก

ภาครัฐโดยไม่ต้องมีการวิ่งเต้นเพื่อให้พ้นผิด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่  13  

กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้มีการลงนามในคำาประกาศเจตนารมณ์ 

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการตอ่ต้านทจุรติของคณะกรรมการแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council)

นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำาการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ

เครื่องหมายการค้า โดยบริษัทมีแนวทางในการดำาเนินการที่ชัดเจน 

เช่น ทางด้านลิขสิทธิ์ บริษัทมีการกำาหนดนโยบายในการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการตรวจ

สอบการใช้งานระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำางานของ

พนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือท่ีไม่

เกี่ยวข้องกับการทำางาน เป็นต้น

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายชัดเจนทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำาหนดไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติต่อพนักงาน

ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทคู่ค้าทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดย 

ไม่เลอืกปฏบิตั ิเนือ่งจากเชือ้ชาต ิศาสนา สญัชาต ิเพศ อาย ุพืน้ฐาน 

การศึกษา การให้สิทธิเท่าเทียมต่อคนพิการ รวมตลอดถึงไม่ละเมิด

สทิธแิละเสรภีาพสว่นบคุคลทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม ทัง้นีพ้นกังาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติต่อกันและปฏิบัติต่อบุคคล

อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมท้ังปฏิบัติตน 

อย่างเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

ภาพลักษณ์ของบริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบรษัิทจดัให้มจีรรยาบรรณทางธุรกจิของคณะกรรมการ

บริษัทและของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ



5
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม

เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณค่าอย่างเต็มภาคภูมิ
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ

ปี 2537
บริษัทได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2537 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ท่าน 

ได้แก่

1. นายจำาลอง  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานกรรมการ

2. นายพงส์   สารสิน รองประธานกรรมการ

3. นายปกรณ์   ทวีสิน รองประธานกรรมการ

4. นายทวีชัย   จิตตสรณชัย ประธานกรรมการบริหาร

5. นายศิริ   เกวลินสฤษดิ์ กรรมการอิสระ

6. นายโมรา   บุณยผล กรรมการอิสระ

7. นายเทพ   รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการอิสระ

8. นายธีรชัย   ปัญจทรัพย์ กรรมการ

9. นางจงจิตต์   ฐปนางกูร กรรมการ

10. นายศิริชัย   เจริญศักดิ์วัฒนา กรรมการ

11. นายชาลล์ส   เย กวอง ลี  กรรมการ

12. นายสมเกียรติ  ตั้งถาวร กรรมการ

13. ผศ.ดร.สมชาย   ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ

14. นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข กรรมการผู้จัดการ

15. นางยุพา   เตชะไกรศรี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

16. นายพิเชษฐ   ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ

ปี 2540
นายจำาลอง รตันกุล เสรเีริงฤทธิ ์ขอลาออกจากประธานกรรมการ เนือ่งจากปญัหาสขุภาพ และนายพงส ์สารสนิ ขอลาออกจากกรรมการ เนือ่งจาก

ภารกิจในขณะนั้นทำาให้ไม่สามารถให้เวลาได้เต็มที่ คณะกรรมการจึงได้เรียนเชิญนายโมรา บุณยผล เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการแทน

ปี 2541
นายปกรณ์ ทวีสิน ขอลาออกจากกรรมการอิสระ เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

นายสมชาย ภคภาสนว์วัิฒน ์ขอลาออกจากกรรมการอสิระ เนือ่งจากภารกจิทีเ่พิม่มากขึน้ คณะกรรมการจงึไดเ้รยีนเชญิ นายวฒุพิล สรุยิาภวิฒัน ์

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท

ปี 2543
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในการกำากับดแูลกจิการ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่1 กมุภาพันธ ์

2543 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้กำาหนดขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายนาม 

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ศิร  เกวลินสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายเทพ   รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

4. นางนวนุช   จินตพิทักษ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2544
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบวาระการทำางาน 2 ปี ให้เข้าดำารง

ตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
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ปี 2545
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัท

ปี 2547
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. Director Certification Program

2. Board Performance Evaluation

3. Finance for Non-Finance Directors

4. Director Accreditation Program

5. CEO Performance Evaluation

6. New COSO Enterprise Risk Management

ปี 2548
• ศาสตราจารย์โมรา บุณยผล ประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ครั้งที่ 4/2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2548

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2548

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมให้ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ   รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการตรวจสอบ

3. นายวุฒิพล   สุริยาภิวัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

4. นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  กรรมการตรวจสอบ

ปี 2549
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2549 มีมติแต่งตั้งนายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

 แทนนายทวีชัย จิตตสรณชัย ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549

• แต่งตั้งศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ และนายทวีชัย จิตตสรณชัย ให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 

 วันที่ 25 เมษายน 2549

• แต่งตั้งนายวีระศักด์ิ วหาวิศาล ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 25 เมษายน 2549 แต่งตั้งนายอมรศักดิ์ นพรัมภา 

 และนายวีระศกัดิ ์วหาวศิาล ใหด้ำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบตามลำาดับ แทนศาสตราจารย์ศริ ิเกวลนิสฤษด์ิ 

 และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549 และมีกำาหนดวาระถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์   นพรัมภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเทพ   รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการตรวจสอบ

3. นายวีระศักดิ์   วหาวิศาล  กรรมการตรวจสอบ

• แต่งตั้งนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2549
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ปี 2550
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร

• บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 และเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการ 

 ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงแนวทาง 

 ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง

• บริษัทยังคงนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. Director Certification Program 

 2. Director Accreditation Program 

 3. Role of the Chairman Program  

• บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำาเสนอภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง และการ 

 บริหารความเสี่ยง รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และมีการส่งมอบจรรยาบรรณของกรรมการ รวมทั้งได้พาไป 

 เยี่ยมชมโครงการของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจการดำาเนินธุรกิจในเชิงลึกอีกด้วย

• บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ได้แก่

 1. ความพร้อมของกรรมการ 

 2. การกำาหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making) 

 3. การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) 

 4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

 5. การติดตามรายงานทางการเงินและการดำาเนินการ (Financial Reporting)

 6. การประชุมคณะกรรมการ

 7. อื่นๆ ได้แก่ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

ปี 2551
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติดังต่อไปนี้คือ

 1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อดำารงตำาแหน่งต่างๆ ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1) นายปกรณ์  ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท

  2) ศาสตราจารย์ศิริ  เกวลินสฤษดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท

  3) นายอมรศักดิ์  นพรัมภา กรรมการบริษัท

  4) นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

  ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1) นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2) นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบ

  3) นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2551 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 จำานวน 7 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1.  นายอมรศักดิ์  นพรัมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2. นายทวีชัย  จิตตสรณชัย

 3.  นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์

 4.  นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล

 5.  นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์

 6.  นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

 7.  นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์
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ปี 2552
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติแต่งตั้ง
 1. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นางยุพา  เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร
 4. นายโอภาส  ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
• เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 กรรมการบริษัท ได้แก่ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา และนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
 Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 ธันวาคม 2552 มีมติให้ดำาเนินโครงการประเมินผลกรรมการบริษัท ประจำาปี 2552 
 โดยแบ่งเป็น
 1. ประเมินผลกรรมการบริษัททั้งคณะ
 2. ประเมินผลกรรมการบริษัทรายบุคคล

 3. ประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ปี 2553
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับ 
 ดำารงตำาแหน่งตามเดิม ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นางจงจิตต์  ฐปนางกูร กรรมการบริษัท
 3. นายทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายพิเชษฐ  ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 5. นายคัมภีร์  จองธุระกิจ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

ปี 2554
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 มีมติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระให้กลับ 
 ดำารงตำาแหน่งตามเดิม ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายปกรณ์  ทวีสิน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 3. นายอมรศักดิ์  นพรัมภา กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
 4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
     กรรมการอิสระ 

 5. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

ปี 2555
• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2555 นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ กรรมการบริษัทได้แจ้งความประสงค์ 
 ไม่ขอดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงมีจำานวนทั้งสิ้น 13 คน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการด้านความ 
 รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ เป็นประธานอนุกรรมการ 
• ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ท่ี 9/2555 เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2555 ไดม้มีตเิปลีย่นชือ่ “คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน” 
 เป็น “คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล” โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยองค์คณะ 
 ของคณะกรรมการยังคงเป็นชุดเดิม
• บริษัทได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด โดยการขายหุ้นสามัญ ให้แก่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

 จำากัด (มหาชน)

ปี 2556
• นางยุพา เตชะไกรศรี ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด เนื่องจาก บริษัทได้ขอถอนตัว 
 จากการเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด ในปี 2555
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นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามทีก่ำาหนดไวใ้นโครงสรา้งการจดัการ โดยยดึหลักการกำากบัดแูลกจิการ

ท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดังนี้คือ

1. การเย่ียมชมโครงการ ท้ังโครงการท่ีเร่ิมกิจกรรมงานขาย โครงการระหว่างการก่อสร้าง และโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จเพ่ือรับทราบ 

 แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการของบริษัท รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน อันเป็นผล 

 ทำาให้ขวัญ กำาลังใจ และความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคณะกรรมการบริษัทเพ่ิมมากข้ึนตามลำาดับ โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท  

 ได้เข้าเย่ียมชมโครงการต่างๆ ดังน้ี

 - วันท่ี  15-17 กุมภาพันธ์ 2556 เย่ียมชมโครงการลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

    - วันท่ี  13 มิถุนายน 2556 เย่ียมชมโครงการลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน และ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

    - วันท่ี  19 กันยายน 2556 เย่ียมชมโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

 - วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2556 เย่ียมชมโครงการลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา และ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง 

 

2. การรว่มเปน็วิทยากรถา่ยทอดความรูใ้หแ้กพ่นกังาน (Executive Sharing) คณะกรรมการของบรษิทัไดร้ว่มเปน็ผูถ้า่ยทอดความรูป้ระสบการณ์

 ต่างๆ ในการทำางานให้แก่พนักงาน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร ให้เกิดการนำาไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 สูงสุด ซึ่งหัวข้อในการถ่ายทอดความรู้อาจเป็นงานเฉพาะด้านหรือข้อคิดเพื่อการทำางานที่มีความสุข ดังนี้

 - วันที่  2 สิงหาคม 2556 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข 

  “Real Estate Management Course ครั้งที่ 1 : กระบวนการบริหารโครงการ (Project Management)”

 - วันที่  30 สิงหาคม 2556 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข 

  “Real Estate Management Course ครั้งที่ 2 : กระบวนการซื้อที่ดิน (Land Purchase)”

    - วันที่  20 พฤศจิกายน 2556 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข 

  “Real Estate Management Course ครั้งที่ 3 : กระบวนการออกแบบโครงการ (Project Design)”

   - วันที่  27 พฤศจิกายน 2556 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข 

  “Real Estate Management Course ครั้งที่ 4 : กระบวนการขายและการตลาด (Marketing & Sales Management)

    - วันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ และ นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข 

  “Real Estate Management Course ครั้งที่ 5 : กระบวนการขายและการตลาด 2 (Marketing & Sales Management 2)

3. การเข้าร่วมในกิจกรรมภายในบริษัท เช่น งานวันครอบครัว เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ พิธีสักการบูชา ร.6 เน่ืองในวันครบรอบการดำาเนินงาน

 ของบริษัท หรือ งานวันปีใหม่ของบริษัท เป็นต้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท



203
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
บมจ. แอล.พี.เอ็น
ดีเวลลอปเมนท์

สายงานบริหาร
แบรนด์และการตลาด

สายงานบริหาร
การเงินและบัญชี

สายงานอำ นวยการ 

สำ นักทรัพยากร
มนุษย์

สำ นักกฏหมาย

โครงการพิเศษ

กรรมการผู้จัดการ
บจ.พรสันติ

กรรมการผู้จัดการ
บจ.ลุมพินี โปรเจค 

มาเนจเมนท์ เซอร์วิส

กรรมการผู้จัดการ
บจ.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

มาเนจเมนท์

กรรมการผู้จัดการ
บจ.ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 

เซอร์วิส แอนด์ แคร์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารสำ นักงาน
ตรวจสอบภายใน สถาบัน แอล.พี.เอ็น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานบริหาร
งานขาย

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานบริหาร
งานขาย

สายงานตลาด

สายงานพัฒนา
การบริหารชุมชน

สายงานบริหาร
ชุมชน

สายงานสนับสนุน
การบริหารชุมชน

สายงานบริหาร
ทรัพย์สิน

สายงานบริหาร
งานบำ รุงรักษา

สายงาน
อำ นวยการชุมชน

สายงานบริการ
ชุมชน

สายงานบริหาร
โครงการ

โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวนท้ังส้ิน 13 คน ตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดยมีรายนามดังนี้ 

  1. นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

  2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษด์ิ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

  3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

  4. นายอมรศักด์ิ นพรัมภา กรรมการ และ กรรมการอิสระ 

  5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

  6. นายวีระศักด์ิ วหาวิศาล กรรมการ และ กรรมการอิสระ

  7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ

  8. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

  9. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

 10. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ิ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

 11. นางยุพา เตชะไกรศรี กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

 12. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

 13. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

 โดยมี นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี  เป็นเลขานุการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็น 

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.8) 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.5) 

ท้ังน้ี ในส่วนของกรรมการอิสระ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 ได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของบริษัทที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

อำ นาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ “นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หรือ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ิ หรือ 

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ หรือ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท”
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

 บริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ระมดัระวัง และมคีวามรบัผดิชอบอย่างสมำา่เสมอ และดำาเนนิการ 

 โดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำากับทิศทางการ 

 ดำาเนินงานของบริษัท และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงาน 

 ตามนโยบายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล เพือ่ 

 เพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างม่ันคงและ 

 ยั่งยืน

3. ตอ้งจดัใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้สีว่นได ้

 ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี 

 ประสิทธิภาพ

5.  จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตาม 

 ผลอย่างสมำ่าเสมอ

6. จัดให้มีการกำากับดูแลให้มีการดำาเนินงานตามหลักการกำากับ 

 ดูแลกิจการที่ดีและมีการติดตามผลอย่างสมำ่าเสมอ

7. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ 

 คณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไป 

 ตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

8. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร 

 และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

9. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับ 

 การดำาเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย 

 ของบริษัท

 กำาหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังกำาหนด 

 ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุ้น วนัปดิสมดุทะเบยีนพกั การโอน 

 หุ้น และพิจารณาสรุปผลการดำาเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ประชุมครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

28

9

13

8

19

1

6

12

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

มีนาคม 

พฤษภาคม

มิถุนายน

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

พิจารณางบการเงินประจำาปี 2555 และแจ้งมติการจ่ายเงินปันผล

และกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 และ ประชุมกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาสที่ 1/2556

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาสที่ 2/2556 และแจ้งมติการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 3

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโครงการ ครั้งที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาไตรมาสที่ 3/2556 

พิจารณาผลการดำาเนินงานปี 2556 และแผนธุรกิจปี 2557

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

วัน/เดือน/ปี สาระสำาคัญของการประชุม

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันตามท่ีกำาหนดไว้ล่วงหน้าจำานวน 6 คร้ัง และมีการประชุมที่เป็นรูปแบบของการเยี่ยมชม

โครงการของบริษัทจำานวน 4 ครั้ง รวมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นจำานวน 1 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.
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การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล มหีนา้ทีส่รรหาบคุคลเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั โดยการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหมาะสม อันได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำานาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติการทำางาน

ที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะนำาเสนอบุคคลที่

เหมาะสมต่อท่ีประชุมคณะกรรมบริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

และในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะทำาหน้าที่

ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำาแหน่ง

ที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการข้อ 11 กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

“ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลัง

จดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง หากมี

ผู้อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำานวนที่ต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้

รับเลือกตั้งใหม่ได้”

รายชื่อคณะกรรมการ

นายปกรณ์ ทวีสิน

ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์

นายทวีชัย จิตตสรณชัย

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ 

นางจงจิตต์ ฐปนางกูร

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์

นางยุพา เตชะไกรศรี

นายคัมภีร์ จองธุระกิจ

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร และ ประธานอนุกรรมการการกำากับดูแล

กิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

* หมายเหตุ : การไม่ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวของกรรมการ เป็นการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบของการเยี่ยมชมโครงการ

ลำาดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10/10

9/10

10/10

10/10

4/10

9/10

8/10

10/10

10/10

10/10

9/10

9/10

10/10

*

*

*

*

*

ทั้งนี้ในปี 2556 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำานวนครั้ง
ในการ

เข้าร่วมประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น

(จำานวน 1 ครั้ง)
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ประจำ ปี 2556

ผู้บริหาร

บริษัทมี ผู้บริหารลำาดับ 4 รายแรกรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

 2. นายสมบัติ  กิตติโภคิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและบัญชี

 3. นายมณเฑียร วีโรทัย  ผู้อำานวยการสถาบัน แอล.พี.เอ็น.

 4. นางนพวรรณ์ กฤษณะราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการขาย

 5. นายรุ่งโรจน์  ปิลกศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักทรัพยากรมนุษย์

 6. นางสาวเสาวณี อังกูรพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์และการตลาด

 7. นางสาวสุวัฒนา แซ่ตั้ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของบทบาทและหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท

ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้ นางสาวสมศร ีเตชะไกรศร ีรองกรรมการผูจ้ดัการ ดำารงตำาแหนง่เลขานกุารบรษิทั ทำาหนา้ทีป่ระสานงานระหว่าง

กรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการ ดแูลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง สนบัสนนุใหด้ำาเนนิการตามหลกัการกำากับดแูล

กิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรรมการผู้จัดการ
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารการเงินและบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารสำ นักงาน
ตรวจสอบภายใน สถาบัน แอล.พี.เอ็น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำ นักทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำ นวยการ
สถาบัน แอล.พี.เอ็น

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารงานขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารแบรนด์

และการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำ นักสารสนเทศ
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ 

ชุดย่อย และผู้บริหาร และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด 

ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาอัตราการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป โดยค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ประกอบด้วย	ค่าเบี้ยประชุมและบำาเหน็จ	ดังนี้
 - คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัประจำาป ี2556 ที่ไดร้บัตามสทิธแิละผลประโยชนต์อบแทนในการปฏบิตัหินา้ที ่ไดแ้ก ่คา่พาหนะ คา่รบัรอง 

  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น (ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 18) โดยในการประชุมสามัญ 

  ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนเป็นเงินจำานวน 7,290,000 บาท 

  และอนุมัติบำาเหน็จกรรมการประจำาปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนอื่น

 - ไม่มี

ตำาแหน่ง

1

1

1

1

3

2

3

1,020,000

660,000

720,000

930,000

780,000

360,000

300,000

1,020,000

660,000

720,000

930,000

2,340,000

720,000

900,000

1,194,845

773,135

843,420

1,089,418

2,741,115

843,420

1,054,275

กรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท

และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

กรรมการ

จำานวน
(คน)

ค่าตอบแทน
ประจำาปี 2556

บำาเหน็จกรรมการ
ประจำาปี 2556

บาท/ปี/คน รวม (บาท) รวม (บาท)

หมายเหตุ : 

1. กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารโดยตำาแหน่งและมีฐานะเป็นพนักงานบริษัท ดังนั้นจึงมิได้รับค่าตอบแทน 

 รายเดือนและบำาเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำานวน 4 คน ในปี 2556 ประกอบด้วย ค่าจ้างบริหาร โบนัส รวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น 30,080,270 บาท
3. ในปี 2556 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวม 8 คน ได้รับ
 ค่าตอบแทน ในฐานะของพนักงานบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าครองชีพ และโบนัส เป็นต้น รวมเป็นเงิน 32,987,120 บาท
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บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสประจำาปีตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

ทุกคนที่ช่วยผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

 

 1. ค่าตอบแทน (เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพ โบนัส) 

 2. สวัสดิการ เงินกองทุน 

 3. การอบรมพัฒนา 

   รวม                                                 

596,808,517.50   บาท

37,072,658.96   บาท

10,153,926.99   บาท

644,035,103.45   บาท

บุคลากร
•	 จำานวนและค่าตอบแทนบุคลากร

โครงสร้างการบริหารด้านบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้

การกำากับดูแลของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท้ังนี้บุคลากรของท้ังบริษัทและบริษัทย่อยสามารถถ่ายโอนภาระ

ความรับผิดชอบ เพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีบุคลากรจำานวนทั้งสิ้น 2,324 คน โดยแยกตามสายงานดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

 - สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 - สายงานบริหารแบรนด์และการตลาด

 - สายงานบริหารบัญชีและการเงิน 

 - สำานักกฎหมาย  

 - สายงานบริหารงานขาย 

 - สายงานบริหารชุมชน

 - สายงานบริหารโครงการ

 - สายงานอำานวยการ

 - สำานักตรวจสอบภายใน

 - สำานักทรัพยากรมนุษย์

 - สายงานสนับสนุนงานบริหารชุมชน

 - สายงานบัญชีและการเงิน นิติบุคคล

 - สายงานบำารุงรักษานิติบุคคล

 - สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พรสันติ จำากัด (บริษัทย่อย)

 - บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำากัด

                             รวม

40

25

82

11

70

295

103 

31

6 

23

59

41

170

14

1,351

2,324

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

LPN มีการจ่ายค่าตอบแทน

ในรูปแบบโบนัสประจำ ปีตาม

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ

ตอบแทนความทุ่มเทความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่ช่วย

ผลักดันให้การดำ เนินธุรกิจของ

บริษัทบรรลุเป้าหมาย
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อนึ่งในช่วงปี  2554-2556  บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ

•	 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 การทีบ่รษิทัสามารถผา่นวิกฤตตา่งๆ และเตบิโตดว้ยผลประกอบการอนัเปน็ทีย่อมรบัจากทกุภาคสว่นมาตลอดนัน้ นอกเหนอืจากการสบืสาน 

 วัฒนธรรมและปลูกฝังคุณค่าในองค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทของพนักงานทุกคนถือเป็นส่วนสำาคัญ บริษัท 

 จึงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร และถือว่า บุคลากรเหล่านี้ เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่การ 

 เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Organization) ของพนักงานทุกคน

 อยา่งไรกต็าม ในสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และการแขง่ขนัท่ีมแีนวโนม้รนุแรงขึน้ตลอดเวลา พนกังานทัง้สว่นหนา้ 

 และพนกังานในสว่นสนบัสนนุขององคก์ร ซึง่มสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ในการผลกัดนัใหบ้รษิทัสามารถรกัษาอตัราการเตบิโตของผลกำาไรไดอ้ยา่ง 

 ตอ่เนือ่งตามเปา้หมาย จงึอาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งการสรรหาอตัรากำาลงัและศกัยภาพทีจ่ะตอบรบักบัความตอ้งการและเปา้หมายขององคก์ร

 บรษิทัจึงเพ่ิมความเขม้ขน้ในการบรหิารจดัการความเส่ียงดา้นการสรรหาและพฒันาบคุลากรท่ีอาจจะไมท่นัต่อการเตบิโตขององค์กร ดว้ยการ 

 จดัตัง้ “สถาบนัแอล.พ.ีเอน็.” ขึน้เมือ่ปลายป ี2555 เพือ่เปน็แกนกลางในการพฒันาและฝกึอบรมใหแ้กบ่คุลากรของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทัง้หมด 

 ซึ่งสถาบันแอล.พี.เอ็น. (LPN Academy) ได้เริ่มดำาเนินงานเต็มรูปแบบตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำาปี 2556 ตามวิสัยทัศน์ของ 

 สถาบัน คือ “สร้างและพัฒนาคนคุณภาพที่พร้อมปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า LPN แบบบูรณาการให้แก่ 

 ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีรายละเอียดการจัดอบรมสำาหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 ดังนี้

	 	 1.	 การสร้างโอกาสให้พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม	และบริหารจัดการองค์ความรู้	ผ่านการอบรมอย่างสมำ่าเสมอ

    บริษัทได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายประจำาปี 2556 ให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามจำานวนวันขั้นตำ่าที่องค์กรกำาหนด

                 กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับบริหาร (Managerial Staff)

พนักงานระดับหัวหน้างาน (Supervisory Staff)

พนักงานระดับทั่วไป (General Staff)

เป้าหมาย

5 วัน/คน/ปี

7 วัน/คน/ปี

5 วัน/คน/ปี

 ผลในปี 2556

6.2 วัน/คน/ปี

7.98 วัน/คน/ปี

5.77 วัน/คน/ปี

ทั้งนี้ มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ (Knowledge Sharing) ในการร่วมวิเคราะห์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จาก

กรณีศึกษาต่างๆ ที่นำามาเป็นตัวอย่าง (Case Study) อย่างกว้างขวางตลอปี เพื่อการปรับปรุงพัฒนาความรู้และกระบวนการบริหาร

งานและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนัน้ เพือ่เป็นการสานตอ่นโยบายดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยืนขององคก์รท่ีใหค้วามสำาคญักบัการดำาเนนิงานดว้ยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันแอล.พี.เอ็น. ได้ร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดอบรมหลักสูตร CSR Day for Executive เมื่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำานึกแก่บุคลากร ในการปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกลยุทธ์และพันธกิจองค์กรที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ในทุกระดับสายงาน ในการ

ร่วมกันวิเคราะห์แบ่งปันความรู้

จากประสบการณ์การทำ งาน

จะช่วยพัฒนาการบริการ

ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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  2.	การกำาหนดคุณสมบัติหรือสมรรถนะหลัก	(Core	Competency	&	Functional	Competency)	 ของพนักงาน	 และการกำาหนด 

	 	 	 แผนการพัฒนา

   บริษัทได้มีการกำาหนดสมรรถนะหลัก (Competency) ขององค์กรทุกสายงาน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน และความคาดหวังที่องค์กรมี 

   ตอ่พนกังานในการชว่ยขบัเคลือ่นองคก์รใหบ้รรลสุูเ่ปา้หมายและวสิยัทัศน์ ซึง่สมรรถนะหลกัเหลา่นีพ้ฒันาจากคณุคา่หรือค่านิยม (Value)  

   “CLASSIC” และวัฒนธรรมขององค์กรตามวิถีแอล.พี.เอ็น. (LPN Way) โดยมีการเริ่มวัดผลครั้งที่ 1 (Competency Assessment)  

     และฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งทัศนคติ ทักษะ และความรู้ (A.S.K.- Attitudes, Skill & Knowledge) ของ

   พนักงานทุกคน

   

   •	 แผนพัฒนาการบริหารจัดการ	(Management	Development)	: มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ (Competency) 

    ในด้านการบริหารจัดการและการเงิน การบริหารทีมงาน การบริหารจัดการบุคลากร และการบริหารความเสี่ยงและการเปล่ียนแปลง 

    รวมทั้งมุมมองทางธุรกิจ เป็นต้น

  	 	 ผลการดำาเนินงาน	: สถาบันฯ จดัหลกัสตูรพัฒนาทกัษะดา้นการบรหิารจัดการตามระดบัตำาแหนง่ (Common Development  Program) 

    ดังนี้

    - โปรแกรมพฒันาผูน้ำาการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Impact Leadership) สำาหรับผู้ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งเปน็ผูช้ว่ย

     กรรมการผูจ้ดัการทกุคน คอื หลักสตูร Strategic Thinking & Execution หลกัสูตร Crucial Conversation และหลกัสตูร Finance

     for non Finance เป็นต้น

    - โปรแกรมพฒันาผูน้ำาการสรา้งผลการปฏบิตังิาน (Performance Impact Leadership): หลกัสตูรการบรหิารธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

     (Real Estate Management Training Course -RMTC) หลักสูตร Leading @ the Speed of Trust หลักสูตร Leading 

     & Managing People และหลักสูตร Business English Conversation รวมผู้เข้าอบรม 200 คน

    - โปรแกรมพฒันาหวัหนา้งานทีม่ปีระสทิธผิล (Effective Supervisor Techniques): หลกัสตูร Creative Thinking หลกัสตูรเทคนิค 

     การนำาเสนอที่มีประสิทธิภาพ และหลักสูตร Working @ the Speed of Trust รวมผู้เข้าอบรม 150 คน

    - โปรแกรมพฒันาการเปน็พนกังานท่ีมปีระสทิธผิล (Effective Staff Techniques): หลกัสตูรการบรหิารเวลา หลกัสตูรสรา้งแรงจงูใจ 

     ในการทำางาน รวมผู้เข้าอบรม 450 คน

   

   •	 แผนพัฒนาสายงานบริหารชุมชน	(CM	Centric)	:	มุ่งเน้นการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ และทักษะที่ตอบสนองกลยุทธ์ F-B-L-E-S-P 

    โดยเน้นในหลักสูตรหลักดังนี้ คือ

     1. Community Management Training Course (CMTC)

     2. การบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

     3. การบริการและมาตรฐานการทำางาน เพื่อสร้างความประทับใจ

     4. การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

     5. การบริหารทีมงาน

     6. การบริหารการประชุม

     7. Executive Sharing @ Vibrant Community Meeting

     8. การจัด Knowledge Sharing จากผู้บริหารทุกระดับ

    ผลการดำาเนินงาน :

    - ระดับผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชนและผู้จัดการบริหารชุมชน ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรการบริหารเจ้าของร่วม การสร้างความ

     ไว้วางใจ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในงาน และการบริหารกลยุทธ์ชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น รวมผู้เข้าอบรม 20 คน

    - ระดบัผูจ้ดัการชมุชน ได้เขา้รบัการพฒันาในหลกัสตูรการบรหิารเจ้าของรว่ม การสง่เสรมิวัฒนธรรมการให้บรกิาร และการจบัประเดน็ 

     ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมผู้เข้าอบรม 80 คน

    - ระดับเจ้าหน้าที่ชุมชน ได้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร Community Management Training Course (CMTC ระยะเวลาอบรม 

     9 เดอืน) เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นผู้จัดการชุมชนในอนาคต และหลักสูตรการบริการและมาตรฐานการทำางาน

     เพื่อสร้างความประทับใจ เป็นต้น รวมผู้เข้าอบรม 200 คน
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   •	 แผนพฒันาสายงานบรหิารความสะอาด	(Community	Service)	: มุง่เนน้การพฒันาพนกังานบรหิารความสะอาด จำานวนกวา่ 1,100 คน 

     ให้ได้รับการฝึกอบรมตาม 4 แผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยการอบรมวิชาชีพหลักเพื่อมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ความรู้และทักษะในงาน 

     บรกิารความสะอาดและงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมอือาชพี โดยจะมีการจดัสรรงานบรกิารความสะอาดในชมุชน “ลมุพนิ”ี ทัง้หมด รวมท้ัง 

     มีการอบรมวิชาชีพเสริมและส่งเสริมการศึกษาต่อให้กับพนักงานและครอบครัว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน 

     และครอบครัวทำาให้สามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิ มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

	 		 		 ผลการดำาเนินงาน	:

     - แผนกลยทุธท่ี์ 1 การยกระดบัความรูพ้ื้นฐาน : สนบัสนนุใหพ้นกังานบรกิารความสะอาดมีการศกึษาตอ่เนือ่ง โดยสนบัสนนุใหพ้นกังาน 

      เข้าเรียนต่อกับ กศน. ในระดับ ป.6 - ปวส. รวมทั้งสิ้น 111 คน

     - แผนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพในงาน : เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในงานบริหารความสะอาดให้กับพนักงาน เช่น หลักสูตร 

      ความรู้ในการทำางานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมผู้เข้าอบรม 915 คน

     - แผนกลยทุธท์ี ่3 เพิม่พนูวฒันธรรมการใหบ้รกิาร : สง่เสริมและสรา้งคา่นยิมการให้บรกิารตามวฒันธรรมการให้บรกิาร “SERVICES”  

      และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการให้บริการ รวมผู้เข้าอบรม 915 คน

     - แผนกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ : ให้ความรู้ในวิชาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน เพื่อเพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้แก่

      พนกังานและครอบครัว เช่น การเพ้นท์เล็บ การประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ การทำาเทียนหอม และการทำาเปเปอร์มาเช่

      เป็นต้น รวมผู้เข้าอบรม 830 คน

	 		 •	 แผนพัฒนาสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ	(Project	Management)	 : มุ่งเน้นการแบ่งปันความรู้และทักษะที่ตอบสนอง 

     กลยทุธ ์ Q-C-S-E-S โดยจัดให้มี Knowledge Sharing มี Executive Sharing และการจัดดูงาน (Site Visit) ทุกเดือน เพื่อให้ทีมงาน 

     ของบริษัทและ LPN Team ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน ทั้งด้านความสำาเร็จ (Success Story) และบทเรียนจากความ

     ผิดพลาด  (Lesson Learnt) ที่เกิดขึ้นในงาน เพื่อร่วมกันปรับปรุงวางแนวทางการทำางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ

     ต่อยอดความรู้อย่างเป็นระบบ

	 		 		 ผลการดำาเนินงาน	: กิจกรรมให้ความรู้กับทีมงานบริหารโครงการ และ LPN Team มีดังนี้

     - กิจกรรม LPN & LPN Team Sharing เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานร่วมกัน รวมผู้เข้าอบรม 85 คน

     - กิจกรรม Executive Sharing เพื่อให้ผู ้บริหารแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

      บริหารโครงการก่อสร้าง เช่น การลดต้นทุนการก่อสร้าง วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและวิธีการดูแลชุมชนข้างเคียง เป็นต้น รวม

      ผู้เข้าอบรม 80 คน

     - การจัดอบรมความรู้ในงานให้แก่ทีมงานบริหารโครงการ และ LPN Team เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำางาน เช่น หลักสูตรผังเมือง

      กรุงเทพฯ ฉบับใหม่ และหลักสูตรเสาเข็มหนีศูนย์ เป็นต้น รวมผู้เข้าอบรม 50 คน

   

   •	 แผนพฒันาสายงานบรหิารงานขายและธรุกจินายหนา้	(Sale	&	Brokerage	Management)	:	มุง่เนน้การแบง่ปนัความรูแ้ละประสบการณ ์

     การทำางาน (Knowledge Sharing) และบทเรียนข้อผิดพลาด (Lesson Learnt) ที่เกิดในงาน รวมทั้งการทดสอบความรู้และทักษะ

     ในงานขายและธุรกิจนายหน้า ตลอดจนมีการจัดอบรมหลักสูตร CRM การขายอย่างที่ปรึกษาและความรู้ด้านการขาย เป็นต้น

	 		 		 ผลการดำาเนินงาน	: สายงานบริหารงานขายและธุรกิจนายหน้า ได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและความรู้เฉพาะทาง

     อย่างเข้มข้น ดังน้ี 

     - หลักสูตร “การขายอย่างมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ลูกค้า และหลักการขายและเทคนิคที่ถูกต้อง เป็นต้น รวม

      ผู้เข้าอบรม 50 คน

     - หลักสูตร “LPN SERVICE Coaching” และหลักสูตร “บุคลิกภาพในการให้บริการสำาหรับทีมขาย” เพิ่มความรู้ด้านการบริหาร

      ประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้สามารถกลับไปสอนงานทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      และสำาหรับพนกังานขาย เพือ่พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมผู้เข้าอบรม 

      20 คน
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รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

 - ค่าใช้จ่ายอบรมเฉลี่ยต่อคนทั้งองค์กร 10,700 บาท/คน
 - ความรู้ของผู้เข้าอบรมเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.94 
 - ความเชื่อมั่นที่จะนำาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำางานคิดเป็นร้อยละ  88.14
 - ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงานทั้งองค์กร ในหัวข้อ การมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความรู้ เพิ่มจากร้อยละ 70 ในปี 2555 
  เป็นร้อยละ 78 ในปี 2556

 - ความสุขในการทำางานของพนักงานบริการความสะอาดเท่ากับร้อยละ 98.5

โดยภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรในปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้น 
สามารถสรุปเป็นผลสัมฤทธิ์ (KPI Index) ได้ดังนี้

ภายใน

ภายนอก

833,093.80 บาท

1,002,589.39 บาท

8,318,243.80 บาท
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝึกอบรมปี 2556 
รวม 10,153,926.99 บาท

ท้ังน้ีในป ี2557 ทางสถาบนัฯ มแีผนจะบรูณาการ (Integrate) แผนพฒันาบคุลากรใหค้รอบคลมุถงึกระบวนการสรรหา การเตบิโตและพฒันา 

การสร้างผู้สืบทอดตำาแหน่ง การพัฒนาพนักงานศักยภาพสูง การแต่งต้ังโยกย้าย และการประเมินผลงาน รวมท้ังการคิดค่าตอบแทน ฯลฯ อย่าง

เป็นระบบเพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” และ “องค์กรน่าอยู่น่าทำางาน (Vibrant Organization)” 

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบรวมที่สำาคัญของการเป็น “องค์กรแห่งคุณค่า (Value Organization)” อันเป็นเป้าหมายขององค์กร เพื่อส่งมอบคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์และชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) ให้แก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัยต่อไป
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบบันี ้จดัทำาขึน้โดยมจีดุประสงคเ์พือ่

ให้กรรมการของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เปน็ไปตามเจตนารมณ์

และหลกัการ รวมถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพ่ือประโยชนต์อ่บรษิทั 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

คณะกรรมการของบริษัทถือเป็นผู้กำาหนดนโยบายในการบริหาร

องค์กร และวางหลักการกำากับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำาเนินกิจการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิสัย

ทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) ไดร้บัความเชือ่มัน่ในมาตรฐานการดำาเนนิธรุกจิจากผู้ถอืหุน้ 

นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ส่งผลให้กรรมการของบริษัท 

ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นแบบ

อย่างที่ดีต่อพนักงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

ที่สั่งสมมาให้คงอยู่ตลอดไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้
1.	ความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	และคุณธรรม	
ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ยดึม่ันตอ่ความจรงิ และไมเ่ลอืก

ปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส 

หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย

ยึดมั่นต่อความจริง และจะไม่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งโดยทาง

ตรงและทางอ้อม จะไม่พูดหรือกระทำาการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อ

ให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือการปฏิบัติ

2.	ความเป็นอิสระ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ให้ผล

ประโยชน์ส่วนตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็น

ตวัเงินมาอยูเ่หนอืความเป็นอสิระในการใช้ขอ้มูลทีเ่ปน็ความจรงิ ครบ

ถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่

3.	การดำาเนินธุรกรรมส่วนตัว	และการรักษาความลับ
การดำาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ ของกรรมการ จะต้อง

แยกออกจากการดำาเนินกิจการของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท 

ไม่ใช้ชื่อบริษัทในการดำาเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอ่ืนๆ และไม่

เกีย่วขอ้งในกิจการ ซ่ึงจะนำาความเสือ่มเสยีมาสูบ่รษิทั รวมถงึไมเ่ปดิ

เผยขอ้มูลทีเ่ปน็ความลบัของลูกคา้ พนกังาน และการดำาเนนิงานของ

บรษิทัตอ่บคุคลทีส่าม เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากบรษิทั อกีทัง้ 

จะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะเป็นกรรมการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

4.	การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์
ตอ้งเปดิเผยผลประโยชนจ์ากธุรกจิสว่นตวัหรอืธุรกจิอ่ืนๆ รวมท้ังเรือ่ง

ใดๆ ท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำาไปสู่ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ

การดำาเนินการใดๆ กับบริษัท จะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือ

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือถูกเข้าใจ

ว่าเกิดขึ้น

5.	การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้อบังคับ 

ขอ้กำาหนด เพือ่ประโยชนข์องบรษิทัหรอืประโยชนส์ว่นตนโดยมชิอบ

6.	การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืหุ้นตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัความไวว้างใจ และ

คำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กับบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	หน้าที่ต่อบริษัท
 1.1 อทุิศเวลาให้บริษัทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะ

  กรรมการบริษัท ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ

  จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

 1.2 ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการกำากับดูแลกิจการ

 1.3 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คำานึงถึงสิทธิประโยชน์ของ 

  ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยยึดถือหลักจรรยาบรรณ และ 

  ปฏิบัติตามกฎหมาย

 1.4 สรรหาผู้บริหารระดับสูงที่ มีศักยภาพ สามารถอุทิศ 

  ตนเพื่อประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเต็มที่

 1.5 ดูแลให้ ฝ่ายบริหารรายงานเรื่ อง ท่ีสำ าคัญของบริ ษัท  

  เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.6 แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีท่ีกรรมการ 

  ไปเป็นกรรมการท่ีปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคม 

  อื่นใด การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ 

  ของบริษัท และการประกอบหน้าที่โดยตรง หรือเข้าไป 

  เปน็ผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้

  เกดิความขัดแย้งทางธุรกจิตอ่บรษัิทเปน็ผูถ้อืหุ้นในกิจการใดๆ 

  ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ 

  ต่อบริษัท
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2.	หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น	
 2.1 กำากับดูแลเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทมีสถานะทาง 

  การเงิน การบริหาร และการจัดการที่เหมาะสม เพื่อก่อให 

  เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น

 2.2 กำากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล 

  ที่มีสาระสำาคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็นความจริง ทันเวลา 

 2.3 กำากับดูแลเพ่ือให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำาคัญ 

  และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และ 

  เท่าเทียมกัน

 2.4 กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทให้คำาช้ีแจง 

  รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานและสถานะทาง 

  การเงินของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

 2.5 กำากับดูแลเพ่ือให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำาคัญ 

  ต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และนำาข้อเสนอแนะ 

  ที่ดีไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน

3.	หน้าที่ต่อพนักงาน
 3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือก

  ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ 

  ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พ้ืนฐาน การศึกษา หรือความชอบ 

  พอส่วนตัว

 3.2 พงึรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และ

  พิจารณานำาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 3.3 ไมล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพสว่นบคุคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม

4.	หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 4.1 กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตาม

  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 กำากับดูแลเพื่อให้เป็นที่มั ่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำาคญั 

  ตอ่ผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ชุมชน สังคม 

  และสิ่งแวดล้อม

ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
1. เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ในกรณีที่มีความจำาเป็น

 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัททราบลว่งหนา้

2. หาข้อมูลความรู้ เ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ 

 ธุรกิจของบริษัท

3. ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำาหนดที่เกี ่ยวข้อง

 ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท 

4. ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า

 ด้วยความรอบคอบ

5. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรณีท่ีกรรมการ 

 ท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม กรรมการท่านนั้น 

 สามารถกำาหนดให้มีการบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงาน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. สง่เสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี

 รบัอนญุาต เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้า่การปฏบิตังิานของผู้สอบ

 บัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดย

 ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. ปฏบิติัหนา้ที่ในฐานะกรรมการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ  

 ข้อกำาหนด ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม

8. ในกรณีมีข้อสงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 หรือคำาชี้แจงจากฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัท

9. ไม่กระทำาการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 

 และเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัว 

 ในการเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ 

 อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา 

 พอ่คา้ เปน็ตน้ เวน้แต่ในโอกาส หรอืเทศกาลอนัเปน็ประเพณีนยิม 

 ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคามากจนเกินสมควรหรือเกินกว่าปกติวิสัย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์
1. ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ในตำาแหน่งกรรมการเพื่อแสวงประโยชน์ 

 ส่วนตนหรือของผู้ใกล้ชิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุดังนี้

 2.1 การตอบรับเชิญเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทอื่น

 2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วม หรือเป็น 

  ผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ หรือเกิด 

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 2.3 มส่ีวนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีท่ำา

  กบับริษัท โดยต้องระบุลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา 

  และส่วนได้เสียในสัญญา

 2.4 เข้าถอืหลกัทรพัยห์รอืหุน้กูข้องบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื โดย

  จะต้องระบุจำานวนหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

3. หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึ้น 

 หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น กรรมการจะต้องพิจารณาว่าจะ 

 ของดเวน้จากการรว่มอภปิรายใหค้วามเหน็ หรอืงดการออกเสยีง

 ลงคะแนนในวาระดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุม ในวาระดังกล่าว

 หรือขอไม่รับเอกสารวาระการประชุมท่ีเกีย่วข้อง หรือขอลาออก

 จากตำาแหน่งกรรมการ หากความขัดแย้งนั้น ถือเป็นเรื่องสำาคัญ

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งต่อ

 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทำางานใน

 ฐานะของฝ่ายบรหิาร และการดำาเนนิงานในฐานะท่ีเปน็กรรมการ

 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น

5. กรรมการไม่ควรเกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท เพื่อการ

 ลงทุนระยะสั้น
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การใช้ข้อมูลของบริษัท

1. ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัทไปในทางท่ีมิชอบ

2. ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ 

 หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำาธุรกิจต่อบุคคลภายนอก

3. ไม่ซื้ อหรือขายหุ้นในขณะที่มีข้อมูล ซ่ึงถ้ า เ ปิดเผยต่อ 

 สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

4. รักษาข้อมูลความลับของบริษัท ระมัดระวังมิ ให้เอกสาร 

 หรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไป 

 ถึงผู้ท่ีไม่เก่ียวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหาย

5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยเฉพาะ 

 อย่างยิ่งข้อมูลนั้นเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคา 

 ของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

6. จะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ 

 บริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น 

 จะรวมถึง

 6.1 การคาดการณ์ผลกำาไร

 6.2 การออกหลักทรัพย์ใหม่

 6.3 การกู้ยืม

 6.4 การครอบงำากิจการที่อาจจะเกิดขึ้น

 6.5 การเปลี่ยนแปลงการประกอบการที่สำาคัญ

 6.6 โครงการลงทุนใหม่

 6.7 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

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

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

ที่ดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความรับ

ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา 

พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ซึ่ง

พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุ

เป้าหมายของวิสัยทัศน์ตามที่บริษัทกำาหนดไว้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนของบริษัทตระหนักถึง

ความรบัผดิชอบจากการไดร้บัความไวว้างใจในการประกอบธรุกจิ ซึง่

ในการดำาเนินธุรกิจไปสู่ความสำาเร็จ ความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่ได้

รับความเชื่อถือจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนโดยทั่วไป บริษัท

ได้กำาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการ

ประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับน้ีกำาหนดขึ้น เพ่ือเป็น

มาตรฐานเบื้องต้นสำาหรับพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมี

จรรยาบรรณ เปน็เครือ่งมอือยา่งหนึง่ในการเตือนพนกังานใหม้คีวาม

ระมดัระวัง และปอ้งกนัไม่ใหพ้นกังานกระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การละเมดิ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำาความเสื่อมเสียมาสู่ชื ่อเสียงของบรษัิท 

บริษทัมอบหมายให้ฝา่ยทรพัยากรมนษุย ์เปน็ผูม้หีนา้ท่ีตรวจสอบการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน โดยใหผู้บ้งัคบับญัชา

แตล่ะฝา่ยรว่มดแูลใหพ้นักงานปฏบิตัติามขอ้กำาหนดทีบ่ญัญตัไิวด้ว้ย

จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน มีดังต่อไปนี้
1.	ขอบเขตของจรรยาบรรณ	
จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังานฉบบันี ้ใช้บงัคบัสำาหรบัพนกังาน

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

พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด บริษัท พรสันติ จำากัด และบริษัท

ในเครืออื่นๆ โดยหมายความถึง พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว 

พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัท

ที่ไดร้บัการวา่จา้ง ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณดว้ยความเขา้ใจ 

ยอมรับ ศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง มิให้มีการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ ในกรณีท่ีพนักงานมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ท้ังผู้

บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2.	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และการรักษากฎระเบียบของบริษัท
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะทำาความคุ้นเคย และปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางธุรกจิของพนกังาน ตลอดจนนโยบายอืน่ๆ ของ

บริษัทที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง 

 2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

  - พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 

   ของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

  - การฝ่าฝืนหรือการขอให้ผู้อื่นฝ่าฝืนกฎหมาย มติผู้ถือ 

   หุ้น มติคณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

   คำาสั่งของบริษัท หรือนโยบายของบริษัท โดยอ้างว่าเป็น

   การกระทำาเพือ่เพิม่ผลกำาไรใหแ้กบ่ริษทั หรอืเหตผุลอืน่ใด

   มิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง

  - พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์

   สจุริต โดยคำานึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 

   ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำาสั่งของ

   บริษัทก็ตาม

  - พนักงานจะต้องรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรม 

   ที่น่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทโดยทันที และ

   ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืน

   ดังกล่าว

  - พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำา และ 

   ความระมัดระวังท่ีจะทำาให้เกิดการประพฤติปฏิบั ติ 

   ตามนโยบายของบริษัท หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลภายใน

  - พนักงานจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่  

   เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 

   ต่อผู้ถือหุ้น หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน

  - การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

   หรือต่อผู ้ถือหุ ้นทั ่วไป เพื ่อประโยชน์ในการซื ้อขาย

   หลักทรัพย์เป็นการส่วนตน ถือว่าเป็นการกระทำาที่ผิด

   จรรยาบรรณ
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  - การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น

   จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดย

   กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดำาเนินการหรือมอบหมายให้

   ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ผูบ้รหิารพงึแสดงความยดึม่ันต่อจรรยาบรรณทางธรุกจิของพนกังาน 

โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดี รวมท้ังถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังความ

เห็นอย่างเปิดกว้างเก่ียวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พนักงานท่ี

ฝา่ฝนืจรรยาบรรณ หรอืนโยบายของบรษิทั หรอืยนิยอมให้ผูใ้ตบั้งคบั

บัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึง

การเลิกจ้าง การให้ชดใช้ค่าเสียหาย การดำาเนินคดีที่มีโทษทางแพ่ง 

หรือโทษทางอาญาตามแต่กรณี

3.	ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ ต้อง

อาศัยความถูกต้องของข้อมูลของบริษัทในการติดตามการดำาเนิน

งานของบริษัทเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ันบริษัทจึงไว้วางใจ

ว่าพนักงานทุกคนจะร่วมมือกันในการจัดทำาข้อมูลให้ถูกต้อง โดย

บันทึกข้อมูลและจัดทำารายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวม

รายการทางบัญชีต่างๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อย 

ข้อมูลทุกประเภทของบริษัทต้องการบรรทัดฐานของความถูกต้อง 

แมน่ยำา และความโปรง่ใส ไมว่า่จะเปน็การสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลให้ฝา่ย

ทรพัยากรมนษุย ์การจดัทำารายงานคา่ใชจ้า่ย การบนัทกึเวลาทำางาน 

การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ การบันทึกรายการทางการ

เงนิและรายการตา่งๆ การบนัทกึขอ้มลูดา้นการลงทนุหรอืขอ้มูลโดย

รวมของบรษิทั ทัง้นีก้ารบนัทกึและการจดัทำารายงานทีผ่ดิพลาดหรอื

บิดเบือน ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

4.	การรักษาความลับของข้อมูล
พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการ

อนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง การรักษาความลับของข้อมูลนั้น รวม

ถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการ

ดำาเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นำาข้อมูลที่ได้รับทราบ

หรือจัดทำาขึ้นจากหน้าที่การงานของบริษัท ไปใช้ในทางท่ีก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

การรักษาความลับของข้อมูลนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนักงาน ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และผลประโยชน์และข้อมูลทางการ

แพทย์ด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือ

ภายนอกบรษิทัได ้เมือ่เปน็ความรบัผดิชอบโดยตรงและมคีวามจำาเปน็

อย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว โดยใชค้วามระมดัระวงัอยา่งย่ิง และ

พึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

5.	การสื่อสาร
บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย 

การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง 

ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมใน

แต่ละสถานการณ์ ห้ามการสื่อสาร การตีพิมพ์ประกาศทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวาจา 

หรอืลายลกัษณอ์กัษรที่ไมเ่ปน็จรงิ บดิเบอืน ประสงคร์า้ย หรอืทำาลาย

ชือ่เสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคล ในการสือ่สารทกุครัง้ตอ้งใชภ้าษา

และนำา้เสยีงทีส่ภุาพ และไมท่ำาใหภ้าพลกัษณห์รอืชือ่เสยีงของบรษัิท

ต้องเสื่อมเสีย

6.	การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยที่พนักงานรู้ข้อมูล

ในฐานะพนักงานและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวม

ทั้งห้ามแนะนำาบุคคลอื่นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่พนักงานมี

ข้อมูลภายใน

7.	การคุกคาม
บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดี ในการทำางานให้เกิด

ประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใดๆ บริษัทจะทำาการสืบหา

ขอ้เทจ็จริงอยา่งจรงิจงั เมือ่ไดร้บัรายงานถงึเหตกุารณ์หรอืพฤตกิรรม

ใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัตินี้ และหากเป็นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทาง

วินัยรูปแบบต่างๆ ของการคุกคาม ได้แก่

 1. การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทำาให้ 

  เสื่อมเสียชื่อเสียง

 2. การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทำาร้ายร่างกาย ขู่จะ

  ทำาร้ายร่างกาย

 3. การคุกคามท่ีมองเห็นได้ เช่น การส่ือข้อความก้าวร้าว การแสดง

  อากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง

 4. การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอ 

  ผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกาย 

  หรือวาจา

8.	การพนัน	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และสิ่งเสพติด
ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของ

แพทย์) ในขณะอยู่ในที่ทำางาน หรือในระหว่างทำาธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้อาจอนุญาตให้พนักงานดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณที่

เหมาะสมในสถานที่ทำางานได้ เฉพาะในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือใน

โอกาสอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูง

ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำางาน หรือ

ในพื้นที่ของบริษัท
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9.	การให้และรับของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ม่ันคงและย่ังยืนกับลูกค้า 

ผูถ้อืหุน้ คูค่า้ และผูท้ำาธรุกจิรว่มกบับรษิทั คณุธรรม และชือ่เสยีงทีด่ี

ของบริษัท ย่อมเป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับการสร้างสัมพันธ์ดังกล่าว

พนกังานตอ้งไมร่บัของกำานลัจากบคุคลอืน่ ไมเ่รียกรอ้งหรอืรบัสนิบน 

สิง่ล่อใจ เงินให้กู้ยืม หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่อาจมีผล

ตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิของพนกังานในนามบรษิทั การแลกเปลีย่น

ของกำานัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถทำาได้

ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกิจ การรับของขวัญที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาจจะ

รับได้ในโอกาสที่เป็นพิธีการหรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการเล้ียงรับรอง หรือการแลกเปล่ียนของ

กำานัลท่ีมีมูลค่าสูง หรือมีความถ่ีเกินสมควร หรือเป็นกรณีที่อาจ

ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน 

เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกำานัล การบริการ 

ผลประโยชน์ หรือการแสดงนำ้าใจใดๆ ควรขอรับคำาปรึกษาจาก 

ผู้บังคับบัญชา

10.	การทำางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักงานบริษัทต้องไม่เป็นพนักงานบริษัทอื่น หรือทำากิจกรรม 

ภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระหว่างการเป็นพนักงาน

บริษัท หรือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
1.	หน้าที่ต่อบริษัท
 - รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท

 - มีความซื่อสัตย์สุจริต

 - ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและวินัยของบริษัท

 - มีทัศนคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท

 - แจ้งเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท การปฏิบัติโดย

  มิชอบ หรือผิดกฎหมาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 

  ดังกล่าวของบริษัท เพื่อดำาเนินการป้องกันและแก้ไข

 - ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยัน

  หมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำานึงถึงผลประโยชน ์

  ของบริษัทเป็นสำาคัญ

 - ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็น

  ประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่

 - งดออกเสยีงหรอืลงมติในการประชมุ กรณทีีเ่ขา้ขา่ยอนัอาจกอ่

  ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแล 

  กิจการที่ดีของบริษัท

2.	หน้าที่ต่อลูกค้า
 - ปฏบิตัติอ่ลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ถกูตอ้ง 

  และด้วยความเสมอภาค

 - รักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 - ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า

 - ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน

  ปกตวิสิยัที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากลกูคา้ หากไดรั้บ

  ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่

  ไดร้ับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บงัคับบญัชาทราบ

  โดยเร็วเพื่อดำาเนินการตามสมควรแก่กรณี

 - หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  กับลูกค้า

3.	หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
 - มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความ

  สามารถที่แท้จริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน 

  จากการทำางานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของ

  บริษัท

 - เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจำาเป็น เพ่ือประเมิน

  บริษัทโดยเท่าเทียมกันและจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะ

  การเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตาม

  ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการ

  กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

 - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้อืหุน้

4.	หน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
 - ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำางานซ่ึงกันและกัน

 - ให้ความเคารพ นับถือผู้บังคับบัญชา

 - ให้ความใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตาธรรมต่อผู้ใต้บังคับ

  บัญชา

 - ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำางานให้แก่ 

  ผู้ร่วมงาน

 - หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำานัลอันมีมูลค่าสูงจาก  

  ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

 - ไม่นำาเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ 

  ในทางเสื่อมเสีย

 - ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมี

  นำ้าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี

 - ละเว้นการนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 - มทีศันคตทิีด่ ีไม่กลา่วรา้ยตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรือเพือ่นรว่มงาน 

  โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม
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5.	หน้าที่ต่อตนเอง
 - เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้น

  อบายมุขและการพนันทุกประเภท

 - มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น

 - พฒันาความรอบรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะในการ

  ปฏิบัติงานอยู่เสมอ

 - ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหา

  ผลประโยชน์โดยมิชอบ

 - งดเวน้การใชท้รพัยส์นิ อปุกรณ ์และเวลาปฏบิตังิานของบรษิทั

  เพื่อประโยชน์ส่วนตน

 - งดเว้นการนำาตำาแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัท

  ของตนไปแสดงออก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อ

  สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ

ความขัดแย้งของผลประโยชน์
1.  พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

 และผลประโยชนข์องบริษทัในการตดิตอ่กบัคูค่า้ และบคุคลอืน่ใด

2.  ระหว่างปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัต ิ

 งานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับ 

 ของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น

3.  การที่พนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร 

 หรอืสมาคมทางธรุกจิอืน่ จะตอ้งไม่ขดัตอ่ประโยชน์และการปฏบิติั

 หนา้ที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

 บริษัทก่อน

4.  ในกรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ

 เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ หรือก่อให้ 

 เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการ 

 ผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.  พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าที่บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วย 

 ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 ในฐานะตัวแทนบริษัท 

6.  ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ใด โดย

 ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

• ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม

• ความเป็นอิสระ

• การดำ เนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ

• การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์

• การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

• การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การใช้ข้อมูลของบริษัท
1.  พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบอ่ืนๆ

2.  ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดูข้อมูล ทำาซำ้า เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำาลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทำาการ

 อื่นใดที่ทำาให้เกิดความเสียหาย

บริษัทจะตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าสายงาน 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณจะกระทำาตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการดำาเนนิกจิการ และจดัให้มกีารบริหารความเสีย่งอยา่งเปน็

ระบบโดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และคณะกรรมการ

บริษทัไดร้ว่มกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยใชแ้บบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมิน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน ดังนี้

1.	 การควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)	ซ่ึงประกอบด้วย

 -  องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

 -  คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำาหน้าที่กำากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน

 - ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำาหนดอำานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ  

  วัตถุประสงค์ ภายใต้การกำากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

 - องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

 - องค์กรกำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

2.	 การประเมินความเส่ียง	(Risk	Assessment)	ซ่ึงประกอบด้วย

 - องค์กรกำาหนดวัตถุประสงค์ไวอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบแุละประเมนิความเสีย่งตา่งๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรรลวัุตถุประสงค์

  ขององค์กร

 - องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

 - องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 - องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

3.		การควบคุมการปฎิบัติงาน	(Control	Activities)	ซ่ึงประกอบด้วย

 - องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

 - องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

 - องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไวน้ัน้

  สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติได้

4.	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	&	Communication)	ซึ่งประกอบด้วย

 - องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้

 - องคก์รสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบตอ่การควบคมุภายในทีจ่ำาเปน็ตอ่การสนบัสนนุใหก้ารควบคมุ

  ภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่วางไว้

 - องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5.	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)	ซึ่งประกอบด้วย

 - องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

 - องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ

  คณะกรรมการตามความเหมาะสม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงได้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายใน ตามที่ปรากฏในรายงาน ดังนี้
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน

จากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 

5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้

บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว ยกเว้นในเรื่องอำานาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงลักษณะงาน (By Nature) 

เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ การที่บริษัทมิได้มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องนี้มีสาเหตุมาจาก มีการใช้หลักการอนุมัติตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่เกินงบหรือ

นอกงบ ในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการกำาหนดให้เป็นข้อปฏิบัติด้านการอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยลักษณะงาน 

(By Nature) ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1/2557

สำาหรบัการควบคมุภายในในหวัข้ออืน่ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ บรษัิทมกีารควบคมุภายในท่ีเพยีงพอแลว้เช่นกนั อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีข้อสังเกตเพิ่มเติม 2 เรื่อง คือ 1) การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทจะพิจารณาดำาเนินการต่อไป 

และ 2) เรื่องการจัดทำาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารพิเศษทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้บุคลากรภายใน และหน่วย

งานภายนอก ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย ก็สมควรจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในป ี

2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบ

การเงินรายไตรมาส และประจำาปี 2556 ไม่ได้มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

แต่อย่างไร

(ปกรณ์  ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด และเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ

โดยปกติของบริษัท จำานวน 1 คดี สรุปได้ดังนี้

คดีขอให้เพิกถอนนิติกรรม ขับไล่ และเรียกค่าเสียหายจำ นวน 200,000,000 บาท
สืบเน่ืองจากบริษัทได้จดทะเบียนซ้ือท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 7802 และ 30339 ตำาบลนาเกลือ อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เน้ือท่ีรวมประมาณ 7-3-98 ไร่ 

จาก บริษัท เอส.พี.เอส.ซี. แลนด์ แอนบิสซิเนส จำากัด โดย นายรัตน์ธตะ ผาติกุลเศรษฐ์ และ นายสมชาย สัจจะ เม่ือเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งใน

ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ต่อมาปลายปี 2555 บริษัท เอส.พี.เอส.ซี. แลนด์ แอนบิสซิเนส จำากัด โดย นายรัตน์ธตะ ผาติกุลเศรษฐ์ หนึ่งในกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท 

ได้ย่ืนฟ้อง นายสมชาย สัจจะ หน่ึงในกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัท เอส.พี.เอส.ซี. แลนด์ แอนบิสซิเนส จำากัด เป็นจำาเลยท่ี 1 และบริษัทเป็นจำาเลย

ที่ 3 ในฐานะผู้ซื้อที่ดิน ที่ศาลจังหวัดพระโขนง เป็นคดีหมายเลขดำาที่ 1579/2555 โดยกล่าวหาว่า นายสมชาย สัจจะ ได้ปลอมลายมือชื่อของ

นายรตันธ์ตะ ผาตกิลุเศรษฐ์ ในเอกสารตา่งๆ และใชเ้ป็นหลักฐานในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินให้แก่บริษัท โดยขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ

ซื้อขาย ส่งมอบโฉนดที่ดิน และเรียกค่าเสียหาย เป็นจำานวนเงิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ทัง้นี ้บรษิทัไดใ้ห้การตอ่สู้วา่ การซ้ือขายดงักลา่ว บรษิทัไดซ้ือ้ทีด่นิมาโดยสจุรติและมคีา่ตอบแทน และคดีอยู่ในระหวา่งการพจิารณาของศาลชัน้ตน้

การประเมินความเสียหาย
การประเมินความเสียหาย ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า ลายมือชื่อของโจทก์เป็นลายมือปลอม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

1. ทุนทรัพย์ท่ีโจทก์เรียกค่าเสียหายจากบริษัท เป็นจำานวน  200,000,000 บาท นั้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.15 ของงบการเงินรวม ซึ่งไม่มี

 ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวม  

2. การเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขาย และส่งมอบที่ดินคืน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาโครงการจนเสร็จสมบูรณ์และโอนกรรมสิทธิให้กับลูกค้า

 ของบริษัทแล้ว จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นในกรณีนี้ บริษัทอาจจะต้องจ่ายค่าที่ดินเพิ่มในส่วนผลต่าง 

 ระหว่างราคาที่ซื้อกับราคาตลาด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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ภาคผนวก

6
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ทุนจดทะเบียน	:	 1,475,698,768.00	บาท

ทุนชำาระแล้ว	:	 1,475,698,768.00	บาท

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 1168/109	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	ถนนพระราม	4	

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0107537002303	(บมจ.	เลขที่	447)

โทรศัพท์	:	 (02)	285-5011-6

โทรสาร	:	 (02)	679-8699

Call	Center	:	 (02)	689-6888

เว็บไซต์	 www.lpn.co.th

ช่องทางติดต่อ

คณะกรรมการบริษัท	:	 Email	address:	director@lpn.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	:	 นายสุริยา	สุริยาภิวัฒน์

	 (02)	285-5011,	Email	address:	ir@lpn.co.th

บริษัทย่อย

บริษัท : บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ ม�เนจเมนท์ จำ�กัด

	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารชุมชน

ทุนจดทะเบียน	:	 1,000,000.00	บาท	(บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.88)

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 1168/109	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	ถนนพระราม	4

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0105535058865

โทรศัพท์	:	 (02)	285-5011-6

โทรสาร	:	 (02)	679-8699

บริษัท : บริษัท ลุมพินี โปรเจค ม�เนจเมนท์ เซอร์วิส จำ�กัด

	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน	:	 1,000,000.00	บาท	(บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.93)

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 1168/109	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	ถนนพระราม	4

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0105550127691

โทรศัพท์	:	 (02)	285-5011-6

โทรสาร	:	 (02)	679-8699

บริษัท : บริษัท พรสันติ จำ�กัด

	 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มิใช่โครงการอาคารชุดพักอาศัย

ทุนจดทะเบียน	:	 350,000,000.00	บาท	(บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.99)

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 1168/109	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	ถนนพระราม	4

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0105533054218	(เดิมเลขที่	5421/2533)

โทรศัพท์	:	 (02)	285-5011-6		 	

โทรสาร	:	 (02)	679-8699
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บริษัท : บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำ�กัด

	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านรักษาความสะอาด

ทุนจดทะเบียน	:	 1,000,000.00	บาท	(บริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.95)

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 1168/109	อาคารลุมพินี	ทาวเวอร์	ชั้น	36	ถนนพระราม	4

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0105554043592

โทรศัพท์	:	 (02)	285-5011-6

โทรสาร	:	 (02)	679-8699

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท : สำ�นักง�นกฎหม�ยเสริมศักดิ์ เวชช และเพื่อน

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 399/365-368	อาคารโชคชัยร่วมมิตร	คอนโดมิเนียม	ชั้น	12

	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท	:	 4760/2525

โทรศัพท์	:	 (02)	691-5541-5

โทรสาร	:	 (02)	691-5545

ผู้สอบบัญชี

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 316/32	ซอยสุขุมวิท	22	ถนนสุขุมวิท		

	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

ผู้สอบบัญชี	:	 นางสุวิมล	กฤตยาเกียรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	2982

โทรศัพท์	:	 (02)	259-5300

โทรสาร	:	 (02)	260-1550

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำานักงาน	:	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก

	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	:	 (02)	229-2800

โทรสาร	:	 (02)	359-1259

Call	Center	:	 (02)	229-2888

เว็บไซต์	:	 www.tsd.co.th
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ลุมพินี	ทาวเวอร์ พี.เอส.ที.	มินี	ออฟฟิศ

ลุมพินี	เพลส	สาทร

ลุมพินี	เซ็นเตอร์	ลาดพร้าว	111 ลุมพินี	เพลส	สวนพลู-สาทร ลุมพินี	เพลส	พระราม	4-สาทร ลุมพินี	เรสซิเดนท์	สาทร

ลุมพินี	เซ็นเตอร์	แฮปปี้แลนด์

สี่พระยา	ริเวอร์วิว พี.เอส.ที	ซิตี้โฮม บ้านลุมพินี	บางบัวทอง บ้านลุมพินี	บางบัวทอง	2

แอล.พี.เอ็น	ทาวเวอร์ ลุมพินี	เพลส

พี.เอส.ที	คอนโดวิลล์

แอล.พี.เอ็น	มินิ	ออฟฟิศ

กว่า 90 โครงการคุณภาพ
ภายใต้ “ชุมชนน่าอยู่”

REAL 

PLEASURE 

OF LIVING
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ลุมพินี	เพลส	นราธิวาส	24

ลุมพินี	สวีท	สุขุมวิท	41

ลุมพินี	วิลล์	ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี	เพลส	ปิ่นเกล้า	(2)

ลุมพินี	วิลล์	รามคำาแหง	44

ลุมพินี	เพลส	พระราม	3-ริเวอร์วิว

ลุมพินี	เซ็นเตอร์	นวมินทร์

ลุมพินี	เพลส	นราธิวาส-เจ้าพระยา

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี	เซ็นเตอร์	สุขุมวิท	77

ลุมพินี	วิลล์	สุขุมวิท	77

ลุมพินี	เพลส	พหล-สะพานควาย

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	บดินทรเดชา-รามคำาแหง

ลุมพินี	วิลล์	รามอินทรา-หลักสี่

ลุมพินี	วิลล์	พหล-สุทธิสาร

ลุมพินี	เพลส	ปิ่นเกล้า

ลุมพินี	เพลส	รัชดา-ท่าพระ

ลุมพินี	วิลล์	ประชาชื่น-พงษ์เพชร

ลุมพินี	เพลส	พระราม	3-เจริญกรุง ลุมพินี	วิลล์	พระแม่มารี-สาทร ลุมพินี	เพลส	นราธิวาสราชนครินทร์

CARING 

AND 

SHARING
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ลุมพินี	สวีท	ปิ่นเกล้า

ลุมพินี	เพลส	พระราม	4-กล้วยน้ำาไท

ลุมพินี	วิลล์	ลาดพร้าว-โชคชัย	4

ลุมพินี	เพลส	พระราม	9-รัชดา

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	บางแค

ลุมพินี	วิลล์	ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	นิด้า-เสรีไทย ลุมพินี	คอนโดทาวน์	นิด้า-เสรีไทย	(2) ลุมพินี	คอนโดทาวน์	รามอินทรา-นวมินทร์ลุมพินี	พาร์ค	ริเวอร์ไซด์-พระราม	3

ลุมพินี	วิลล์	บางแค

ลุมพินี	เพลส	รามอินทรา-หลักสี่ ลุมพินี	พาร์ค	ปิ่นเกล้า

ลุมพินี	เพลส	รัชโยธิน ลุมพินี	วิลล์	ลาซาล-แบริ่ง

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	รัตนาธิเบศร์ ลุมพินี	วิลล์	รามคำาแหง	26 ลุมพินี	พระราม	8

REAL 

PLEASURE 

OF LIVING
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ลุมพินี	วิลล์	นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี	เพลส	ยูดี-โพศรี

ลุมพินี	เพลส	สุขสวัสดิ์-พระราม	2

ลุมพินี	เพลส	ศรีนครินทร์-หัวหมาก	สเตชั่น

ลุมพินี	วิลล์	อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี	วิลล์	สุขุมวิท	109-แบริ่ง

ลุมพินี	คอนโดทาวน์	รามอินทรา-ลาดปลาเค้า	2

ลุมพินี	วิลล์	พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี	วิลล์	สุขุมวิท	77	(2)

ลุมพินี	พาร์ค	พระราม	9

ลุมพินี	วิลล์	แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ลุมพินี	วิลล์	พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ลุมพินี	คอนโดทาวน์	พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี	พาร์คบีช	จอมเทียน ลุมพินี	เมกะซิตี้	บางนา
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ลุมพินี	เพลส	วอเตอร์คลิฟ

ลุมพินี	ทาวน์โฮม	รัชดา-พระราม	3

ลุมพินี	ทาวน์	เพลส	สุขุมวิท	62ลุมพินี	ทาวน์	เพลส	รัชโยธิน-เสนาฯ ลุมพินี	ทาวน์	เรสซิเดนซ์	ลาดพร้าว-สเตชั่น

ลุมพินี	ทาวน์	วิลล์	ศรีนครินทร์-แบริ่ง

ลุมพินี	สวีท	รัชดา-พระราม	3 ลุมพินี	เฮอริเทจ	ทองหล่อ

ลุมพินี	ทาวน์ชิป	รังสิต-คลอง	1 เดอะ	ลุมพินี	24

ลุมพินี	พาร์ควิว	อโศก

พาร์ควิว	วิภาวดี

TOGETHERNESS



231
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

เดอะ ลุมพินี 24 และ
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1
คืออีกหนึ่งก้าวของการพัฒนา

ส่งต่อชุมชนน่าอยู่ 
ให้กว้างออกไป เพื่อรองรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค
ที่หลากหลายในปัจจุบัน
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย	ประกอบธรุกจิใน	2	สว่น	ทัง้การผลติและการบรกิารท่ีตอ่เนือ่งกนัตลอดท้ังกระบวนการ	ไดแ้ก	่ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

และธุรกิจการให้บริการด้านงานบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ขายและการใหเ้ชา่แบบครบวงจร	มุง่เนน้การพัฒนาอาคารชุดพกัอาศยัสำาหรบัผูท่ี้มรีายได้ระดบักลางถงึกลาง-ลา่งเปน็กลุม่เปา้หมายหลกั	(Focus	

Strategy)	โดยใชก้ลยทุธก์ารตลาดในการสรา้งความแตกตา่งทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร	(Differentiation	Strategy)	บรษิทัไดพ้ฒันารปูแบบ

ห้องชุดพักอาศัยภายใต้แนวคิด	“LPN	Design”	ซึ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วนในพื้นที่ขนาดเล็ก	ซึ่งมีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์

ทั่วไป	และยังได้พัฒนาการบริการหลังการขายในรูปแบบของการบริหารชุมชน	ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย	ซึ่งเป็นกลยุทธ์

ที่แตกต่างที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำาด้านการบริหารต้นทุน	(Cost	Leadership	Strategy)	ซึ่งเป็นจุด

แข็งของบริษัทมาสนับสนุนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน	บริษัทได้จำาแนกและกำาหนดตำาแหน่งของผลิตภัณฑ์	เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ในการรับรู้	สอดคล้อง	และครอบคลุม	กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทภายใต้ชื่อและตราสินค้าดังนี้

“ลุมพินี สวีท”
และ

“ลุมพินี เพลส” 
“ลุมพินี วิลล์” 

แบรนดท์ี่ไดร้บัการพฒันาขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยั

ของคนในวัยทำางาน	 ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูง	 มีความ

สามารถในการใชจ่้ายเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัไดเ้ดอืนละประมาณ	20,000	บาท	

ทำาเลในการพัฒนาโครงการดงักลา่วจงึอยู่ในเขตท่ีมคีวามหนาแนน่สงู	

อาจอยู่ในเขตใจกลางหรือรอบศูนย์กลางธุรกิจ	(CBD)	สะดวกในการ

เดินทางด้วยระบบคมนาคมขนาดใหญ่	ครบครันด้วยสิ่งอำานวยความ

สะดวกที่สมบูรณ์พร้อมที่จำาเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน	

แบรนดท่ี์ถกูออกแบบและพัฒนาขึน้เพือ่คนในวยัทำางานซึง่อาจเปน็ผู้

บรหิารระดบัตน้อายไุมเ่กนิ	35	ป	ีตอ้งการความสะดวกในการเดนิทาง

และการอยูอ่าศยัทีเ่ปน็สว่นตวั	มคีวามสามารถในการใชจ้า่ยเพือ่ท่ีอยู่

อาศัยประมาณเดือนละ	10,000	บาท	ทำาเลที่ตั้งโครงการจึงอยู่ใน

เขตที่มีความหนาแน่นสูง	 ใกล้แหล่งงาน	ห้างสรรพสินค้า	แบรนด์	

“ลุมพินี	วิลล์”	จึงเป็นทางเลือกสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตใน

แบบของตนเองขณะที่ยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเดิม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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“ลุมพินี เซ็นเตอร์” 
และ “ลุมพินี
คอนโดทาวน์”

 “ลุมพินี พาร์ค”

แบรนด์ที่มุ่งสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่สูงเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้

กับกลุ่มคนวัยเริ่มต้นการทำางานท่ัวไป	 ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ	 มี

ความสามารถในการใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเดือนละ	5,000	บาท	โดย

ทำาเลท่ีตั้งโครงการจะอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างใจกลางเมืองกับเขต

รอบนอกที่มีความหนาแน่นสูง	 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่

มีความต้องการที่พักอาศัยสูง	 บริษัทจึงวางตำาแหน่งให้	 “ลุมพินี	

คอนโดทาวน์”	 เป็นเป้าหมายหลักหรือ	 “เรือธง”	(Flag	Ship)	 ของ

การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยของบริษัท	 เพ่ือให้เป็นท่ีอยู่อาศัยหลัง

แรกที่มีคุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่น	 สำาหรับผู้

ที่อยู่ในวัยเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว

แบรนด์ใหมซ่ึง่เดมิตัง้ใจพฒันาใหเ้ปน็เพยีงแบรนดเ์ฉพาะกิจ	ท่ีพฒันา

ขึน้เฉพาะโครงการลมุพนิ	ีพารค์	ปิน่เกลา้	แต่เนือ่งจากไดร้บัการตอบ

รบัท่ีด	ีบรษัิทจงึพฒันาให้เปน็แบรนดห์ลกัท่ีเพิม่คุณคา่ของผลติภณัฑ	์

ด้วย	“สวนรวมใจ”	(Community	Park)	สวนพักผ่อนขนาดใหญ่	เพื่อ

เป็นสถานที่ที่จะสามารถทำากิจกรรมร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง

ครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านก็ตาม	นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดขนาดใหญ่

“ลุมพินี พาร์คบีช”

แบรนด์ใหม่ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์	 “ลุมพินี	 พาร์ค”	 ท่ีผสมผสาน

ระหว่างบรรยากาศของ	 “สวนรวมใจ”	 และความมีชีวิตชีวาของ

บรรยากาศชายทะเล	โดยพฒันาเปน็ทีแ่รกที่โครงการลมุพิน	ีพารค์บชี	

จอมเทยีน	รมิหาดจอมเทยีน	พทัยา	และเปน็การนำาการบรหิารจดัการ

ชมุชนนา่อยูซ่ึง่เปน็จดุแขง็ของบรษิทันำาเสนอแกผู่พ้กัอาศัยในพทัยา

“ลุมพินี พาร์คบีช” ส่วนผสมระหว่าง
สวนรวมใจและบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา
ของชายทะเล
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บริษัทได้กำาหนดนโยบายสำาหรับการบริการหลังการขายเพื่อดูแล

ลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกโครงการภายหลังการส่งมอบ	 โดยจัดตั้ง

บริษัทย่อยชื่อ	 บริษัท	 ลุมพินี	 พรอพเพอร์ตี้	 มาเนจเมนท์	 จำากัด	

โดยถือหุ้นร้อยละ	99.88	ซึ่งตั้งแต่ปี	2540	เป็นต้นมา	บริษัทได้มอบ

หมายให้บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด	เป็นผู้รับ

ผิดชอบงานบริหารชุมชนและงานบริการหลังการขายแบบครบวงจร	

เพื่อความสมบูรณ์พร้อมของแต่ละชุมชนและช่วยยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกๆ	 ด้าน	 เร่ิมต้ังแต่งานบริหาร

โครงการไม่ว่าจะเป็นงานบริการ	ซื้อ	ขาย	โอน	แลกเปลี่ยน	จัดหา

ผูเ้ชา่	การบำารงุรกัษาอปุกรณแ์ละสว่นประกอบอาคาร	ซึง่เปน็นโยบาย	

“บริการหลังการขาย”	ของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต	ใน

ปี	พ.ศ.	2550	บริษัทได้จัดตั้งบริษัท	ลุมพินี	 โปรเจค	มาเนจเมนท์	

เซอรวิ์ส	จำากดั	เพ่ือบรหิารโครงการกอ่สรา้ง	ใหเ้กดิความชัดเจนและ

รองรับการเติบโตในอนาคต	 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	99.93	 และ

ในปี	2554	 บริษัทได้แยกฝ่ายรักษาความสะอาดออกจากบริษัท	

ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด	และจัดตั้งขึ้นเป็น	บริษัท	

ลุมพินี	พร็อพเพอร์ตี้	เซอร์วิส	แอนด์	แคร์	เพื่อประกอบธุรกิจด้าน

รักษาความสะอาด	 เพื่อสร้างอาชีพ	 รายได้	 และคุณภาพชีวิตที่ดีให้

กับสตรีด้อยโอกาส

การบริหารงานขายและการตลาด
ดำาเนินการโดยบริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	ครอบคลุม

ถึงการสำารวจข้อมูลของตลาด	ความต้องการของผู้บริโภค	วิเคราะห์

คู่แข่งขัน	การกำาหนดราคาขาย	วางกลยุทธ์ทางการตลาด	วางแผน

การขาย	 เตรียมเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประสาน

งานการติดตามเก็บค่างวด	โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและสาธารณูปโภค

ให้กับลูกค้า	 ซึ่งจะรายงานผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอทุก

สัปดาห์ต่อผู้บริหารระดับสูง	 โดยทุกขั้นตอนของการดำาเนินการ	

บริษัทได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มา

ดูแลรับผิดชอบตลอดทั้งกระบวนการ

การบริหารงานโครงการ
ดำาเนินงานโดยบริษัท	ลุมพินี	โปรเจค	มาเนจเมนท์	เซอร์วิส	จำากัด	

เป็นการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทใน

เครือ	 โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าปรับปรุงสภาพที่ดินภายหลังการซื้อ	

วางแนวทางการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแนวคิดเร่ิมต้นท้ังทาง

ดา้นการเงนิ	การตลาด	การขาย	การกอ่สรา้ง	ตลอดจนถงึการสง่มอบ

หอ้งชุด	โดยมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ภายใต้กลยุทธ์	“Q-C-S-E-S”

งานบริหารชุมชน
ดำาเนนิงานโดยบรษิทั	ลมุพนิ	ีพรอพเพอรต์ี	้มาเนจเมนท	์จำากดั	รบัผดิ

ชอบในการบริหารจัดการชุมชน	ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการสร้าง

ความแตกต่างทางด้านการบริการ	 เพ่ือการสร้างความเช่ือม่ันและ

ความไว้วางใจในบริษัทมาโดยตลอด	 โดยบริหารจัดการทรัพย์สิน

ภายในโครงการ	 บริหารจัดการงบประมาณ	 ดูแลคุณภาพชีวิต	

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความปลอดภัยภายในชุมชน	 ภายใต้กลยุทธ์	

“F-B-L-E-S-P”

งานบริหารทรัพย์สินเพื่อเช่า
ดำาเนินงานโดยบริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จำากัด	เพื่อ

บรหิารจดัการทรพัยส์นิใหเ้ชา่	อนัไดแ้ก	่หอ้งชดุเพือ่การพาณชิยบ์าง

สว่นในโครงการอาคารชดุพกัอาศยั	สำาหรบัรองรบันโยบายการบรกิาร

แบบครบวงจรภายในชุมชน	(Total	Solution	Service)	 เพื่ออำานวย

ความสะดวกในการดำารงชีวิตประจำาวันของผู้อยู่อาศัย	 ซึ่งนอกจาก

จะสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กโ่ครงการแลว้ยงัทำารายไดอ้ย่างสมำา่เสมอจาก

การเช่าให้กับบริษัท

งานบริหารพื้นที่จอดรถยนต์
ดำาเนินงานโดยบริษัท	 ลุมพินี	 พรอพเพอร์ตี้	 มาเนจเมนท์	 จำากัด	

เพือ่บรหิารพืน้ทีจ่อดรถยนต์ในอาคารสำานกังานขนาดใหญท่ีม่ทีีจ่อด

รถยนตเ์ปน็จำานวนมากและเปน็ทรพัยส์นิของบรษิทั	รวมทัง้ให้บรกิาร

เช่า	จัดเก็บรายได้	และบำารุงรักษา	เพื่ออำานวยความสะดวกให้ลูกค้า

และผูม้าติดตอ่ท้ังหมดให้มคีวามคลอ่งตวั		ปลอดภยั	และเปน็ระเบยีบ

งานบริการความสะอาด
ดำาเนินงานโดยบริษัท	 ลุมพินี	 พร็อพเพอร์ตี้	 เซอร์วิส	 แอนด์	 แคร์	

เพ่ือให้บริการในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนอย่าง

ครบวงจร	รวมถึงการให้บริการในส่วนของงานต้อนรับในโครงการ

ธุรกิจให้บริการด้านงานบริหารอสังหาริมทรัพย์

การบริหาร
งานขายและ
การตลาด

การบริหาร
งานโครงการ

งานบริหาร
ชุมชน

งานบริหาร
ทรัพย์สิน
เพื่อเช่า

งานบริหาร
พื้นที่จอด
รถยนต์

งานบริการ
ความสะอาด
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การวิจัย
เพ่ือกำาหนดแนวทางและทศิทางของการพฒันาโครงการ	การกำาหนด

ทำาเล	วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	จากการสำารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูล	เพื่อให้เกิดความแม่นยำาในการนำาสินค้าออกสู่ตลาด

การกำ หนดราคาขาย
ไม่เพียงแต่ราคาขายของคู่แข่งในตลาดในบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น

ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการกำาหนดราคาขาย	 บริษัทยังคงให้ความ

สำาคัญต่อการควบคุมต้นทุนโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ซึ่ง

เป็นตัวแปรสำาคัญ	 เพื่อให้บริษัทสามารถกำาหนดราคาได้อย่าง

เหมาะสม	และรักษาผลตอบแทนการลงทุนให้อยู่ในระดับที่กำาหนด

แม้เผชิญสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

การสื่อสารการตลาด
เน้นการสื่อสาร	การโฆษณา	และประชาสัมพันธ์โดยตรงสู่กลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย	ซึ่งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบโครงการ	รวมทั้งกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายซึ่งเคยแวะเย่ียมชมโครงการของบริษัทด้วยป้ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และป้ายย่อย	 รวมถึงไดเร็คเมลที่ให้สิทธิ

พิเศษในช่วงของการเปิดขาย	เป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับการ

ตอบรบัทีด่มีาโดยตลอด	และยงัสามารถรกัษาคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด

จดหมายเชื้อเชิญ (Direct Mail)
ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการ	 จะมีการส่งจดหมายเชื้อเชิญให้แก่

ฐานลูกค้าของบริษัท	 เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ	 และมอบสิทธิ

พิเศษเพือ่นำามาใชเ้ปน็สว่นลดในวนัเปดิตวัโครงการ	โดยลกูคา้ทีส่นใจ

สามารถตดิตอ่เขา้มาท่ีฝ่ายขายของบรษัิทหรอืเขา้ชมรายละเอยีดของ

โครงการพร้อมห้องตัวอย่างที่บริษัทจัดขึ้นตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้

ในจดหมายเชื้อเชิญ

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
โดยมุง่เนน้จดัทำาโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่งๆ	บรเิวณโดย

รอบโครงการ	รวมถึงภายในห้างสรรพสินค้า	อินเตอร์เน็ต	ข้อความ

สัน้ผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที	่แผน่ปา้ยโฆษณาและนติยสารต่างๆ	เปน็ตน้	

โดยพิจารณาเลือกส่ือที่มีประสิทธิภาพสูง	 และสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย

ให้อยู่ในระดับตำ่ามาก	 โดยมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดประมาณร้อยละ	

1	ของรายได้จากการขาย

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการลูกค้า	บริษัทได้ออกแบบมาตรฐาน

ของจดุสมัผสัตา่งๆ	อนัจะนำามาซึง่การบรกิารอนันา่ประทับใจ	ทัง้ตอบ

สนองต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ	 และจัดกิจกรรมต่างๆ	

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ได้ก่อให้

เกดิความเชือ่มัน่ตอ่ตราสนิคา้จนเกดิการบอกตอ่ไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู	ิ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายของโครงการเปิดตัวใหม่ท่ีเกิดจาก

การแนะนำาและบอกต่อที่มีจำานวนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี

การบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร
ตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร	อันเกิดจากจิตสำานึกในความรับผิด

ชอบต่อลูกค้าและความมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง

ต่อเนื่องสมำ่าเสมอ	 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญของการประสบความ

สำาเร็จในด้านการขาย	 ซึ่งการตอบรับที่ดีเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการ

ทีล่กูคา้ใหค้วามเชือ่มัน่ตอ่การดำาเนนิงานและภาพลกัษณข์ององคก์ร

ออกบูธแสดงสินค้า 
เปน็การประชาสมัพนัธ์โครงการในเชงิรกุ	โดยเนน้การออกบูธในห้าง

สรรพสินค้าย่านใกล้เคียงโครงการและย่านใจกลางธุรกิจหรืองาน

มหกรรมบ้านและคอนโดซ่ึงจัดต่อเนื่องทุกป	ี เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าท่ี

ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

อินเตอร์เน็ต
เป็นช่องทางการตลาดใหม่ช่องทางหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับ

จากผูบ้รโิภคอยา่งกวา้งขวางวา่เปน็การสือ่สารทีเ่ขา้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภค

โดยตรงตลอด	24	ชัว่โมง	และคา่ใชจ้า่ยตำา่	เมือ่เทียบกบัสือ่การตลาด

อืน่ๆ	ซึง่บรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญักบัการพฒันาเวบ็ไซต	์www.lpn.co.th	

เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทได้รับข้อมูล

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ

สิทธิพิเศษ 
บรษัิทเสนอสทิธพิเิศษสำาหรบัลกูคา้ผูจ้องซือ้โครงการในชว่งเวลาเปดิ

ตวัโครงการ	เชน่	ราคาพเิศษเฉพาะชว่งเปดิโครงการ	แถมเฟอรน์เิจอร	์

แถมชุดครัว	หรือเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
กลยุทธ์การตลาด

นอกจากขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว	บริษัทยังได้ให้ความสำาคัญต่อกลยุทธ์การตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ย่อยในแต่ละโครงการที่มีความ

แตกต่างกัน	โดยเริ่มจาก

การทำ การตลาด

บริษัทจัดให้มีการทำาการตลาด	 การสื่อสารการตลาด	 และกิจกรรมทางการตลาด	 โดยเฉพาะในช่วงเปิดตัวโครงการซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าให้

ความสนใจและเข้าชมโครงการสูงสุดดังนี้
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ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจำ หน่าย และช่องทางการจำ หน่าย

กลุ่มลูกค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
1) กลุ่มผู้ซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซื้อเพื่อพักอาศัยเป็นสำาคัญ	โดยในปัจจุบัน

ฐานลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้มีอยู่มากกว่า	100,000	 ราย	 ส่วน

หนึ่งของกลุ่มลูกค้ามาจากการแนะนำาหรือบอกต่ออันเกิดจาก

ความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์	 “ลุมพินี”	(Trusted	Brand)	 จากการ

รวบรวมข้อมูลของฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งลูกค้าออกได้

ตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมการซื้อได้	5	กลุ่มดังนี้

• กลุม่ผูซ้ือ้เพือ่เปน็บ�้นหลงัแรก	เปน็กลุม่ทีอ่ยู่ในชว่งเริม่ตน้ของ

	 วยัทำางาน	ทีต่อ้งการมทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพเปน็ของตนเองใน

	 ราคาที่ไม่สูงมาก

•		กลุม่ผู้ซ้ือเพ่ือเปน็บ�้นหลังทีส่อง เปน็กลุม่ลกูคา้ท่ีตอ้งการท่ีพัก

	 อาศัยในเขตศูนย์กลางธุรกิจ	หรือแหล่งงานเพื่อแก้ไขปัญหา

	 ค่าใช้จ่าย	และระยะเวลาที่ต้องสูญเสียในการเดินทาง

•		กลุ่มผู้ซ้ือเพ่ือต้องก�รขย�ยครอบครัว	เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทำาการค้า	

	 หรอืมธุีรกจิอยู่ในบรเิวณท่ีต้ังโครงการซึง่ตอ้งการทีพ่กัอาศยัอยู่

	 ในบรเิวณเดยีวกัน	หรอืเพือ่การขยายครอบครวัของบตุรหลาน	

	 ในอนาคต

•		กลุม่ผูซ้ือ้เพือ่บตุรหล�น	เปน็กลุม่ลกูคา้ทีซ้ื่อเพือ่เป็นการเตรยีม

	 พร้อมสำาหรับบุตรหลานท่ีจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียง

	 ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโครงการที่บริษัทพัฒนา

•	 กลุ่มผู้ซื ้อเพื่อก�รลงทุน เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนใน

	 ทรัพย์สินในระยะยาว	 ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของการซื้อเพื่อ	

	 ปล่อยเช่า	เนื่องจากโครงการต่างๆ	ของบริษัทอยู่ในทำาเลท่ีมี

	 ศักยภาพ	และอัตราผลตอบแทนจากการเช่าอยู่ในระดับท่ีสูง

	 กว่าอัตราดอกเบี้ย

บริษัทกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นผู้ที่ต้องการที่พัก

อาศัยในทำาเลที่มีความหนาแน่น	อยู่ไม่ไกลจากระบบขนส่งมวลชน

หรือทางด่วนซึ่งง่ายต่อการเดินทาง	 เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวย

ความสะดวก	 โดยมีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง	 หรือประมาณ	

15,000-50,000	บาทต่อครอบครัว	มีอายุอยู่ระหว่าง	25-45	ปี	ซึ่ง

ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นกำาลังซื้อหลัก	 และปัจจุบันพัก

อาศัยอยู่ในบ้านเช่า	หอพัก	อพาร์ทเมนต์	หรือพักอาศัยอยู่กับบิดา

มารดา	โดยมีความต้องการที่จะแยกตัวออกมาเพื่อสร้างครอบครัว

ใหม่	ตามวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเมือง

บริษัทใช้วิธีการจำาหน่ายหรือการขายในลักษณะขายตรง	 โดย

ทีมงานขายของบริษัทซึ่งประกอบด้วยพนักงานขายหลัก	 ที่มี

ประสบการณ์ด้านการขาย	 มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ

บริการของบริษัทเป็นอย่างดี	ให้ข้อมูลและคำาแนะนำาเพื่อประกอบ

การตัดสินใจแก่ลูกค้าในทุกโครงการ	 และพนักงานขายเสริม	 ซึ่ง

เป็นพนักงานของบริษัทที่ประจำาในส่วนสนับสนุน	 เช่น	ฝ่ายบัญชี

และการเงิน	ฝ่ายธุรการ	เป็นต้น	โดยพนักงานเหล่านี้จะได้รับการ

อบรมความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทและเทคนิคการขายเบื้องต้น

อย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อช่วยงานขายในช่วงเปิดตัวโครงการร่วมกับ

พนักงานขายหลัก	 นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำาคัญกับการ

ตกแต่งสำานักงานขาย	(Office	Presentation)	ซึ่งเป็นช่องทางการ

จัดจำาหน่ายหลักของบริษัท	 รวมทั้งการตกแต่งห้องตัวอย่าง	 การ

ตกแต่งบริเวณโครงการ	(Site	Presentation)	เพื่อแสดงรายละเอียด

โครงการ	 สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ชม

โครงการ	 นอกจากน้ันบริษัทได้จัดสร้างสำานักงานขายกลางในย่าน

ศูนย์กลางธุรกิจ	เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

โดยสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง	 จองซื้อห้องชุด	 ชำาระค่างวด	

รวมถึงธุรกรรมอื่นๆ	 ได้เช่นเดียวกับสำานักงานขายในบริเวณที่ตั้ง

โครงการ

2) กลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
สำาหรับกลุ่มผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น	2	 ส่วน	

ได้แก่

3) กลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
สำาหรับกลุ่มผู้รับบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์	 ได้แก่	 การวา่จ้าง

บริหารชุมชนซึ่งดำาเนินการโดยบริษัท	 ลุมพินี	 พรอพเพอร์ตี ้	

มาเนจเมนท์	จำากัด	โดยจะรับบริหารเฉพาะชุมชนท่ีบริษัทพัฒนาขึ้น

เท่านั้น	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	รวมทั้งเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง

ความแตกต่างทางด้านการบริการ

• ผู้เช่�เพื่อก�รพักอ�ศัย	ลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของ

	 ผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีระดับ

	 รายได้ค่อนข้างสูงซึ่งต้องการที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน	โดย

	 โครงการของบริษัทสามารถรองรับความต้องการในส่วนน้ีได้

	 เป็นอย่างดี

•  ผูเ้ช�่เพือ่ก�รพ�ณชิย	์ลกูคา้ในกลุ่มนี้คือผู้ประกอบธุรกิจด้าน

	 ต่างๆ	ในห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในโครงการของบริษัท	ซึง่

	 บรษิทัมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายการค้าปลีกตามนโยบายการ

	 บริการแบบครบวงจร	(Total	Solution	Services)	และเปน็

	 การขยายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือรายได้จากการขาย
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

บริษัท	 เริ่มต้ังแต่คณะผู้บริหารซ่ึงประกอบด้วยสถาปนิกและ

วิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจในเรื่องต้นทุนอย่างลึกซึ้ง	

รวมถึงกลุ่มพันธมิตรที่ทำางานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

จนเกิดความเข้าใจในทิศทาง	 และมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน

ในการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการก่อสร้าง	ซึ่งนำา

ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนวัตกรรม	ซึ่งเป็นรูป

แบบเฉพาะของบริษัท

 

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

พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	 บริษัทเลือกท่ีจะสร้างความแตกต่าง

ทางผลิตภัณฑ์	(Product	Differentiation)	 ด้วยการออกแบบ

ผลติภณัฑภ์ายใตแ้นวคิด	“LPN	Design”	ซึง่มุ่งเนน้การออกแบบ

ให้ห้องชุดขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิต

ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วน	ต้องการการดูแลรักษาน้อย	

มกีารระบายอากาศทีด่	ีซึง่นบัเปน็นวตักรรมสำาหรบัการออกแบบ

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้การวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	

จนเป็นต้นแบบให้หลายๆ	 บริษัทนำาไปปรับใช้	 และความ

แตกต่างทางการบริการ	(Services	Differentiation)	 ซึ่งบริษัท

ได้ให้ความสำาคัญกับการบริการตลอดกระบวนการ	 เพื่อความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยเน้นที่การบริการหลังการขาย	 อัน

ได้แก่	การบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์	“ชุมชนน่าอยู่”	ที่มุ่งเน้น

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

•

•

•

•

•

•

•

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา	บริษัทพยายามแสวงหาตลาดใหม่ๆ	ที่มี

การแข่งขันน้อยหรือปราศจากการแข่งขัน		(Blue	Ocean	Strategy)	

อันเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนจากการ

ลงทุน	 และยังเป็นการกระจายฐานลูกค้าออกไปเป็นวงกว้างเพื่อ

โอกาสสำาหรับการเติบโตในอนาคต	 อันได้แก่	 การขยายทำาเลของ

การพัฒนาจากการกระจุกตัวอยู่บริเวณโดยรอบศูนย์กลางธุรกิจ

ไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง	 ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเขต

กรุงเทพชั้นในและเขตกรุงเทพชั้นกลาง	ผนวกกับการขยายกลุ่ม

เป้าหมาย	จากเดิมที่บริษัทมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลาง

ไปสู่ผู้มีรายได้ระดับกลาง-ล่าง	 ซึ่งครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่

ของกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความต้องการที่พักอาศัยที่แท้จริง	

แต่ยังขาดการรองรับอย่างจริงจังจากผู้ประกอบการ	นอกจากการ

แสวงหาตลาดใหม่ด้วยการขยายทำาเลในการพัฒนาและการขยายกลุ่ม

เป้าหมายแล้ว	 บริษัทยังคงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

เพื่อรักษาส่วนแบ่งของตลาดดังนี้

1) การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือโครงการอาคารชุดพักอาศัยสำาหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางถึงกลาง-ล่าง	 ที่ต้องการที่อยู่

อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม	 มีความปลอดภัยแวดล้อม

ด้วยสาธารณูปโภค	 และอยู่ในทำาเลที่ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือ

ทางด่วนเพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพการแข่งขัน	กฎหมายและต้นทุนที่เปลี่ยนไป	บริษัทได้กำาหนด

แนวทางการพัฒนาโครงการและขั้นตอนต่างๆ	ไว้ดังต่อไปนี้

สำารวจความต้องการของตลาดในบริเวณต่างๆ	ทั้งในกรงุเทพ

มหานครและปริมณฑล	 รวมทั้งจังหวัดที่มีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจ	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนดทำาเลเป้าหมายใน

การขยายฐานลูกค้าและพื้นที่ในการพัฒนา	 รวมถึงการสำารวจ

ภาวะตลาด	คู่แข่งขัน	อุปสงค์	อุปทาน	สภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมในช่วงเวลานั้นๆ

วเิคราะห์โครงการ	วางเป้าหมายทางการตลาด	พิจารณาจดัหา

ที่ดิน	รวมทั้งวิเคราะห์ทำาเลที่ตั้ง	รูปร่าง	ขนาด	สภาพแวดล้อม

โดยรอบ	 กฎระเบียบต่างๆ	 ของทางภาครัฐที่มีผลกระทบ

ต่อโครงการ	 รวมถึงคู่แข่งขัน	 เพื่อกำาหนดลักษณะขนาดของ

โครงการ	และขัน้ตอนในการพัฒนา	รวมถงึคณุคา่ของผลติภณัฑ์

ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า	(Product	Value)	 โดยพิจารณาจากผล

ตอบแทนการลงทุน	ความสอดคล้องเหมาะสมของทำาเลที่ตั้งและ

รูปแบบในการพัฒนาโครงการ

วางผังและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับผลการศึกษา	

โดยคัดเลือกสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการที่มีคุณภาพ	

เข้าใจในแนวทางของบริษัท	 เนื่องจากผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก

และวิศวกรอยู่ในส่วนของต้นนำ้าท่ีมีผลโดยตรงต่อต้นทุนโดย

เฉพาะต้นทุนทางอ้อม	 เช่น	 อัตราส่วนพื้นที่ขายต่อที่ดินที่

แสดงถึงประสิทธิภาพในการออกแบบ	การควบคุมต้นทุนทาง

อ้อมถือว่าเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของบริษัทเพื่อรักษาความ

สามารถในการแข่งขัน

จัดทำาแผนงานการพัฒนาโครงการ	 วางแผนทางการเงินและ

จัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับโครงการ	 (Project	Financing)	

วางแผนการบริหารการขายและการตลาด	 พร้อมทั้งแผนการ

บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ

จัดเตรียมทีมงานรวมทั้งกำาหนดอัตรากำาลังของบุคลากร	

เพ่ือบริหารโครงการซึ่งดำาเนินการโดยบริษัทย่อย	 ตั้งแต่ทีมงาน

ขาย	ทีมงานก่อสร้าง	ทีมงานโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบ	รวมถึง

ทีมงานบริหารชุมชน
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2) กำ ลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมิได้มีกำาลังการผลิตหรือปริมาณการผลิตโดยตรง	 แต่มีการ

ว่าจ้างผู้รบัเหมาก่อสร้างท่ีเป็นพันธมิตรท่ีมีความน่าเช่ือถือ	 ตลอดจน

มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการเป็นผู้ดำาเนิน

การในการก่อสร้าง	 โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารงานก่อสร้างและ

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	 และใช้วิธีการประมูลหรือสืบราคาในการ

กำาหนดมูลค่างานก่อสร้างเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม	โดย

เป็นการจัดจ้างแบบเหมารวม	 ทั้งวัสดุและค่าแรงเพ่ือลดความเส่ียง

ในการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	นอกจากนี้	บริษัทยังมีนโยบาย

ในการประมูลท่ีไม่ผูกติดกับผู้รับเหมาหลัก	 โดยแยกประมูลเป็น

ส่วนๆ	ตามลักษณะของงาน	เช่น	งานเสาเข็ม	งานโครงสร้าง	งาน

ฝ้าเพดาน	 งานกระจกและอลูมิเนียม	 งานระบบไฟฟ้าและประปา	

เป็นตน้	เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงและต้นทุนทางอ้อม	โดยท่ีผู้รับเหมา

แต่ละรายจะต้องทำางานได้สอดประสานกันเพื่อความรวดเร็วและ

คุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมีผู้รับเหมา

หลกัและบรษิทัยอ่ยเป็นแกนกลางในการประสานงานดา้นตา่งๆ	อกีท้ัง

ในบางกรณีบริษัทจะดำาเนินการสั่งซื้อวัสดุบางรายการโดยตรง	

เช่น	 ลิฟต์	 ซึ่งมียอดส่ังซื้อสูงและเป็นงานท่ีต้องใช้บริการจากผู้ขาย

โดยตรง	 กระบวนการท้ังหมดดังกล่าวข้างต้นดำาเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนและระยะเวลาที่เหมาะสม	 ภายใต้

กลยุทธ์กลุ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งและเป็นที่ไว้วางใจของทางบริษัท	

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขัน

3) การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทได้จัดจ้างผู้รับเหมาที่เป็นพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือและ

มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการเป็นผู้ดำาเนินการ

ก่อสร้าง	 โดยการจัดจ้างรวมทั้งวัสดุและค่าแรง	 เพื่อเป็นการลด

ความเสี่ยงในการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	อย่างไรก็ตาม	ที่ดิน

สำาหรับการพัฒนาโครงการเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนา	

บริษัทจึงกำาหนดปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาที่ดินเพื่อการ

พัฒนาและแนวทางในการจัดหาที่ดินดังนี้	

•

•

•

•

•

•

•

•

การบริหารงานด้านการขายและการตลาด	ได้แก่

	 -	 การวางแผนการขาย	 อันได้แก่	 การกำาหนดราคาขาย	

วางแผนการชำาระเงินของลูกค้าพร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินกู้ให้

กับลูกค้าในช่วงโอนกรรมสิทธิ์	(Housing	Loan)	โดยพิจารณา

สถาบันการเงินท่ีให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า	กำาหนดเป้าหมาย

การขาย	รวมทั้งอบรมทีมงานขาย

	 -	การวางแผนการตลาด	อันได้แก่	การวางแผนการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	การจัดทำาเอกสารประกอบ

การขาย	รวมถึงกำาหนดการและกระบวนการในการเปิดขาย

การบริหารงานก่อสร้างโครงการ	โดยมีขั้นตอนที่สำาคัญดังนี้

	 -	 ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องท้ัง

ชมุชนท่ีอยู่ใกล้เคียงและหน่วยราชการ	โดยเฉพาะชุมชนในบรเิวณ

ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนา

โครงการโดยตรง

	 -	 จัดทำารายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขอ

อนุมัติจากสำานักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม	(สผ.)	 และขอ

อนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ

	 -	วางแผนการก่อสร้างและคัดเลือกผู้รับเหมาในการดำาเนิน

การก่อสร้าง	 โดยจำากัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ภายใน	18	เดือน	(Economy	of	Speed)	สำาหรับโครงการที่เป็น

อาคารสูง	และไม่เกิน	12	เดือน	สำาหรับอาคารที่ไม่เกิน	8	ชั้น	

โดยนับตั้งแต่เริ่มเปิดขาย	ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบงานก่อสร้าง	

และเทคนิคทางการก่อสร้างด้วยการนำาช้ินส่วนสำาเร็จรปูเขา้มาใช้	

โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในทุก

ขั้นตอน	ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

	 -	รายงานความคืบหน้าของโครงการแก่ลูกค้าอย่างสมำา่เสมอ

ประเมินและติดตามผลการขาย		ผลตอบแทนของโครงการ	โดย

จัดทำารายงานสรุปเพื่อเป็นข้อมูลและกรณีศึกษาของบริษัท

สำาหรับโครงการต่อไป

บริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ	 ภายใต้บทบาทหน้าท่ี	

ความรับผิดชอบ	 และกลยุทธ์	 “ชุมชนน่าอยู่”	 โดยมีเป้าหมาย

ที่การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	ภายใต้ความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม

ทำาเลท่ีตั้งของที่ดินจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีความหนาแน่นและ

ตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก	มีสาธารณูปโภคครบครัน	อยู่ใกล้แหล่ง

งานหรือแหล่งชุมชนขนาดใหญ่	 ใกล้ระบบขนส่งมวลชนหรือ

ทางด่วน	โดยมีทางเข้าออกที่สะดวก

ขนาดหน้ากว้างของที่ดินและรูปร่างของท่ีดินต้องเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบั	พ.ร.บ.	ควบคมุอาคาร	เพือ่ให้เกิดการใชป้ระโยชน์

ที่ดินได้สูงสุด	นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกบัขอ้กำาหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

ราคาของที่ดินจะต้องไม่อยู่ในเกณฑ์สูงเกินกว่าร้อยละ	30	ของ

ตน้ทนุโครงการ	เพือ่ใหบ้รษิทัยงัคงสามารถรกัษาระดบัราคาขาย

และผลตอบแทนในการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย	และกลยุทธ์

การแข่งขันของบริษัท

การจัดหาที่ดินโดยการลงประกาศทางสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อ

ตดิตอ่กบัเจ้าของที่โดยตรง	หรือผ่านทางตัวแทนนายหนา้	หรือ

เสนอซ้ือจากสถาบันการเงิน	และสถาบันบริหารทรัพย์สิน	(บสท.)	

โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการ

จดัหาและตรวจคณุสมบตัขิองท่ีดนิโดยตรง	และบรษัิทไดด้ำาเนิน

การแจ้งข้อสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อมีการจัดซื้อที่ดินเพื่อความโปร่งใส	อกีท้ังยงัมกีารประเมิน

ราคาโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่ง

ที่ดินทุกแปลงที่บริษัทจัดซื้อมีราคาตำ่ากว่าราคาประเมิน
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ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

อาคารสูง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ลุมพินี ทาวเวอร์

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์

ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห์)

แอล.พี.เอ็น. มินิออฟฟิศ

ส่ีพระยา ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ อาคาร A-H

ลุมพินี เพลส สาทร อาคาร A-D

ลุมพินี เรสซิเดนซ์ สาทร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 

อาคาร A-G

ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร

ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์

ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 2

ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

บดินทร์เดชา-รามคำาแหง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักส่ี

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

ลำาดับ โครงการ ลักษณะโครงการ
เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

ความสูง

(ชั้น)

จำานวน

อาคาร

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

ระยะเวลา

พัฒนา 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

อาคารสำานักงาน

อาคารสำานักงาน

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารสำานักงาน

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

2-3-33.00

1-2-42.00

1-3-26.00

0-0-90.00

2-0-16.60

12-2-26.00

3-2-52.60

0-1-99.00

6-2-17.00

2-2-22.50

2-0-38.00

2-0-25.00

2-3-65.00

2-3-79.00

2-2-11.20

1-2-78.00

3-0-65.10

6-2-30.20

5-0-76.90

3-2-65.70

4-3-29.80

3-0-33.00

12-2-63.00

9-0-72.00

7-1-68.00

3-3-83.30

6-2-26.00

4-2-56.00

32-3-28.00

13-0-40.00

7-2-58.30

7-3-83.80

19-0-59.10

38

18

19

7

31

7, 8

9

9

8

9

9

9

9

9

9

9

19

9

21

8

23

22

8

29

29

26

29, 4

23

8

8

14

19

8

1

1

1

1

1

20

4

1

7

2

2

2

2

2

2

2

1

5

2

3

3

1

9

3

2

1

3

2

14

7

1

2

8

 113 

 76 

 34 

 1 

 310 

 1,765 

 603 

 37 

 856 

 

281 

 231 

 190 

 300 

 312 

 233 

 159 

 497 

 872 

 861 

 442 

 987 

 580 

 1,324 

 1,306 

 1,093 

 651 

 898 

 827 

 3,445 

 

1,568 

 

1,271 

 958 

 1,944 

 

2,118.00 

 564.00 

 408.00 

 29.00 

1,100.00 

 857.00 

 726.00 

 95.00 

 663.00 

 

372.00 

 405.00 

 353.00 

 457.00 

 485.00 

 481.00 

 486.00 

1,031.00 

 898.00 

1,408.00 

 389.00 

1,561.00 

1,107.00 

1,956.00 

3,598.00 

2,237.00 

1,138.00 

1,650.00 

1,304.00 

3,074.00 

 

1,272.00 

1,388.00 

1,360.00 

1,796.00 

2532-2535

2532-2535

2534-2537

2537-2537

2537-2541

2542-2545

2544-2545

2545-2546

2545-2547

2545-2546

2545-2546

2545-2546

2546-2547

2546-2547

2546-2547

2546-2547

2547-2548

2547-2548

2547-2548

2548-2549

2547-2549

2548-2549

2548-2549

2548-2550

2549-2550

2549-2550

2549-2551

2549-2551

2550-2551

2550-2551

2550-2551

2550-2552

2550-2552

ข้อมูลโครงการ
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อาคารสูง

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้า

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26

ลุมพินี เพลส พระราม 8

ลุมพินี สวีท พระราม 8

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักส่ี

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เฟส 1

ลุมพินี วิลล์ บางแค

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

นวมินทร์-รามอินทรา อาคาร A, B

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

นวมินทร์-รามอินทรา อาคาร C

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เฟส 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

นวมินทร์-รามอินทรา อาคาร D

ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนำา้ไท

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

นิด้า-เสรีไทย 2

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ 

พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลำาดับ โครงการ ลักษณะโครงการ
เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

ความสูง

(ชั้น)

จำานวน

อาคาร

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

ระยะเวลา

พัฒนา 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

3-1-67.00

10-2-74.00

9-3-4.40

1-3-55.90

4-1-96.30

6-0-19.00

1-2-68.00

5-0-38.80

6-1-51.58

7-3-94.00

3-1-29.50

7-1-70.00

5-0-95.00

3-3-5.00

12-0-11.20

4-1-4.00

15-1-78.00

6-2-00.00

7-1-58.00

7-2-46.50

14-1-42.10

3-1-41.70

13-2-96.80

6-0-75.00

7-0-66.80

9-3-46.40

6-2-0.00

17-2-29.00

19-1-33.00

12-2-65.90

6-1-46.00

37-2-25.00

8-0-89.40

21

8

13

12

14

25, 30

22

29, 31

25

8

25

18

29, 24

24

30

26

20

5, 8

15, 20

5, 8

3, 5, 36

27

8

32

32

8

8

18, 28, 29

30

20, 28, 30

16, 18

8

15, 25

1

5

2

1

1

2

1

2

2

4

1

2

2

1

2

1

4

4

4

6

4

1

7

1

2

4

4

5

1

3

4

19

3

547 

998 

1,131 

182 

516 

1,165 

271 

1,028 

1,120 

 

795 

739 

 

1,026 

 1,165 

709 

2,702 

887 

1,827 

598 

1,032 

696 

 

2,405 

768 

1,489 

1,622 

 1,448 

 

1,035 

742 

4,046 

1,846 

2,168 

956 

4,101 

1,212 

1,353.00  

1,388.00  

1,956.00 

 518.00 

 925.00  

2,910.00  

318.00  

1,317.00  

1,028.00 

 

702.00 

 732.00  

1,438.00  

2,649.00  

576.00  

3,793.00  

1,580.00  

3,217.00 

 472.00 

 927.00 

 590.00  

5,963.00 

 952.00  

1,761.00  

1,754.00  

1,305.00  

1,046.00 

 

940.00  

4,400.00 

4,250.00  

3,160.00  

1,150.00  

2,600.00  

1,450.00 

2550-2552

2551-2552

2551-2552

2551-2552

2552-2552

2551-2553

2552-2553

2552-2553

2552-2553

2553-2553

2552-2553

2552-2553

2552-2553

2553-2554

2552-2554

2553-2554

2553-2554

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2553-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2555

2554-2556

2554-2556

2554-2556

2554-2556

2555-2556

2555-2556

2555-2556
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ประจำ ปี 2556

แนวราบ

1

2

3

บ้านลุมพินี บางบัวทอง (ทาวน์เฮาส์)

บ้านลุมพินี 2 บางบัวทอง 

(อาคารพาณิชย์)

ลุมพินี เซ็นเตอร์ (อาคารพาณิชย์)

ลำาดับ โครงการ ลักษณะโครงการ
เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

ความสูง

(ชั้น)

จำานวน

อาคาร

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

ระยะเวลา

พัฒนา 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

แนวราบ

แนวราบ

แนวราบ

36-1-31.20

2-1-84.90

1-1-81.20

-

-

-

-

-

-

 704 

 35 

 

23 

 725.00 

 97.00 

 

62.00 

2537-2539

2540-2542

2542-2543

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ของ บริษัท พรสันติ จำ กัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1,2

พี.เอส.ที. มินิออฟฟิศ

พี.เอส.ที. ซิต้ีโฮม

อาคารพาณิชย์ ศูนย์วัฒนธรรม

อาคารพาณิชย์ นวมินทร์

ทาวน์โฮม รามอินทรา-หลักส่ี

อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 1

อาคารพาณิชย์ พหล-สุทธิสาร 2

โฮมออฟฟิศ ป่ินเกล้า

ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว 

สเตช่ัน

ลำาดับ โครงการ ลักษณะโครงการ
เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

ความสูง

(ชั้น)

จำานวน

อาคาร

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

ระยะเวลา

พัฒนา 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารสำานักงาน

อาคารชุดพักอาศัย

แนวราบ

แนวราบ

แนวราบ

แนวราบ

อาคารสำานักงาน

อาคารสำานักงาน

แนวราบ

แนวราบ

6-2-78.70

4-1-35.00

4-1-34.20

0-1-50.00

0-0-34.30

0-0-82.00

0-0-49.00

0-1-87.00

0-1-58.00

6-3-39.00

4-0-79.40

22

7

29

-

-

-

4

5

4

3

3

2

5

1

-

-

-

1

1

1

-

-

 1,548 

 10 

 764 

 5 

 1 

 4 

 1 

 1 

 1 

 71 

 46 

1,944.00 

 131.00  

1,480.00 

 41.00 

 12.00 

 16.46 

 10.00 

 44.00 

 36.00 

 375.00 

 423.00 

2533-2537

2535-2536

2537-2542

2550-2550

2550-2550

2551-2552

2552-2553

2552-2553

2553-2554

2554-2555

2554-2555
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

ลุมพินี วิลล์ 

ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี พาร์ค 

รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี เพลส 

สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี วิลล์ 

อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี พาร์ค 

พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์

-หัวหมาก สเตช่ัน

ลุมพินี ทาวน์ชิป

รังสิต-คลอง 1

เดอะ ลุมพินี 24

ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62

ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ 

ศรีนครินทร์-แบร่ิง

ลุมพินี ทาวน์ เพลส 

เฉลิมพระเกียรติ

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ 

บางนา-ศรีนครินทร์

หมายเหตุ : เน้ือท่ีรวมทุกเฟส

 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีรวมทุกเฟส

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 

ลำาดับ

ลำาดับ

โครงการ

โครงการ

ลักษณะ

โครงการ

ลักษณะ

โครงการ

เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

เนื้อที่โครงการ

ไร่-งาน-วา

ความสูง

(ชั้น)

ความสูง

(ชั้น)

จำานวน

อาคาร

จำานวน

อาคาร

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

ระยะเวลา

พัฒนา 

ระยะเวลา

พัฒนา 

ความคืบหน้า

งานขาย

ความคืบหน้า

งานขาย

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท) 

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

อาคารชุดพักอาศัย

แนวราบ

แนวราบ

แนวราบ

แนวราบ

10-0-80.70

14-2-75.60

4-3-75.80

13-1-53.50

4-0-18.00

11-0-16.00

9-3-90.30

7-1-77.00

89-1-10.70

3-0-96.70

9-0-22.00

7-2-61.00

26-0-0.00

4-1-60.00

465.00

344.00

1,092.00

203.00

2556-2557

2556-2557

2556-2558

2556-2557

32

29, 30

8

14

32

8

24

25

8

8, 46

3

3

3

3

2

5

2

3

1

4

1

1

56

2

-

-

-

-

 1,395 

 2,824 

532 

 

1,370 

747 

1,118 

 

1,540 

 

1,613 

 

10,074 

402 

 73 

 93 

 

104 

 27 

1,800.00 

4,000.00 

550.00 

 

2,000.00  

1,100.00 

1,060.00  

2,640.00 

1,960.00 

 

7,000.00  

3,100.00 

55%

97%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

30%

90%

31%

20%

-

-

2555-2557

2555-2558

2556-2557

2556-2557

2556-2558

2556-2557

2556-2558

2556-2558

2556-2558

2556-2558

รายละเอียดโครงการที่ดำ เนินการอยู่ในปัจจุบัน

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำ เนินการอยู่ในปัจจุบันของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำ กัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ดำ เนินการอยู่ในปัจจุบันของบริษัท พรสันติ จำ กัด
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ประจำ ปี 2556

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการที่ยังไม่ส่งมอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

ก่อนปี 2557

2557

2558

ลำาดับ โครงการ
โครงการ

สร้างเสร็จปี

 จำานวน 

 (ยูนิต) 

มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี

     2557         2558

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

โครงการอ่ืนๆ

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า 2

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตช่ัน

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1

เดอะ ลุมพินี 24

572

1,233

782

35

657

522

1,201

773

2,680

730

1,341

1,589

2,470

322

14,907

787.77

873.31

974.23

68.91

931.98

542.62

1,814.62

727.20

3,890.51

1,091.71

2,258.16

2,915.32

1,848.17

2,064.37

20,788.88

 787.77 

 873.31 

974.23 

 68.91 

 

931.98 

 542.62 

 1,814.62 

 727.20 

 - 

 - 

 - 

 - 

 946.40 

 -

7,667.04

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

3,890.51

1,091.71

2,258.16

2,915.32

901.77 

2,064.37

13,121.84
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 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด

 5,625.56 

 799.56 

 4,409.44 

 49.47 

 184.14 

2,238.55 

 44.92 

 176.81 

 36.95 

 311.13 

 339.80 

 538.61 

 256.56 

 614.16 

 120.52 

 452.04 

 

239.44 

 50.53 

 194.85 

 252.37 

 132.19 

 181.19 

 255.21 

 257.38 

 72.31 

 301.48 

 163.18 

 97.79 

 173.74 

 278.37 

 116.14 

 153.30 

 49.60 

 88.91 

 212.04 

 149.91 

127.40 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ลุมพินี ทาวเวอร์ 

แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ 

ส่ีพระยา ริเวอร์วิว 

ลุมพินี เซ็นเตอร์ เฟส 4 

ลุมพินี เพลส สาทร 

ลุมพินี เรสซิเดนท์ สาทร 

ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร 

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 

ลุมพินี เพลส ป่ินเกล้า 2 

ลุมพินี สวีท ป่ินเกล้า 

ลุมพินี พาร์ค ป่ินเกล้า 

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา 

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

บดินทรเดชา-รามคำาแหง 

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26 

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักส่ี 

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักส่ี 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ 

ลุมพินี สวีท พระราม 8 

ลุมพินี เพลส พระราม 8 

ลุมพินี เพลส พระราม 9 

ลุมพินี เพลส พระราม 9 เฟส 2 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค 

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยนำา้ไท

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบร่ิง

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

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

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ที่ตั้งโครงการ
ผู้ประเมิน

ราคา

ภาระ

ผูกพัน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท) 

พื้นที่
(ตาราง
เมตร) 

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท) 

ถ.พระราม 4 

ถ.รัชดาภิเษก 

ถ.โยธา 

ถ.แฮปป้ีแลนด์ สาย 1 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

ถ.สาทร 

ถ.อ่อนนุช 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.ประชาอุทิศ 

ถ.พระราม 3 

ถ.ประดิพัทธ์ 

ถ.รามคำาแหง 

ถ.รามคำาแหง 

ถ.รามอินทรา 

ถ.รามอินทรา 

ถ.รัตนาธิเบศร์ 

ถ.อรุณอัมรินทร์ 

ถ.อรุณอัมรินทร์ 

ถ.พระราม 9 

ถ.พระราม 9 

ถ.บางแค 

ถ.ราษฎร์บูรณะ 

ถ.ลาดพร้าว 

ถ.พหลโยธิน 

ถ.พระราม 4

ถ.พระราม 3 

ถ.ลาซาล 

ถ.เสรีไทย 

ถ.พัฒนาการ 

ถ.พิบูลสงคราม 

ถ.แจ้งวัฒนะ 

ถ.เสรีไทย

ถ.สุขุมวิท 

212.34

39.93

114.86

1.29

10.80

62.94

2.20

9.23

2.38

20.22

27.22

15.90

13.79

35.76

7.84

22.44

13.17

2.80

10.72

10.42

8.00

7.81

14.04

14.21

2.90

14.47

8.32

6.83

11.30

19.50

6.40

6.92

3.48

5.07

12.13

8.28

6.01

132.45

17.14

15.94

0.65

6.95

62.94

1.79

5.23

1.69

12.09

17.27

16.81

9.98

25.07

4.58

12.10

6.06

2.39

7.45

7.28

5.22

5.53

8.93

8.96

1.98

9.39

4.53

5.28

7.41

8.97

3.97

5.20

1.78

3.71

9.10

6.09

4.66

 TB,BAY,BBL 

 TB 

 - 

 - 

 - 

TB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

-
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ประจำ ปี 2556

38

39

40

41

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

ลุมพินี เมกะซิต้ี บางนา

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบร่ิง

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 อาคาร F

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (พลาซ่า)

-งานระหว่างทำา

            รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 

ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า 

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่ 

ลุมพินี สวีท พระราม 8 

ลุมพินี เพลส พระราม 8 

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว 

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่

ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ 

(อาคาร A,B)

ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 (อาคาร C)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ 

รามอินทรา-ลาดปลาเค้า

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 

(เฟส 1)

                   รวมทรัพย์สินเพื่อขาย 

ลุมพินี ทาวเวอร์ 

อาคารพาณิชย์ บริเวณหน้าโครงการ 

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท 

                 รวมทรัพย์สินสำานักงาน 

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

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

ที่ตั้งโครงการ
ผู้ประเมิน

ราคา

ภาระ

ผูกพัน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท) 

พื้นที่
(ตาราง
เมตร) 

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท) 

ถ.บางนา 

ถ.รามอินทรา-

ลาดปลาเค้า 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.รังสิต 

ถ.รังสิต 

ถ.นนทรี 

ถ.บรมราชชนนี 

ถ.รามอินทรา 

ถ.อรุณอัมรินทร์ 

ถ.อรุณอัมรินทร์ 

ถ.ราษฎร์บูรณะ 

ถ.ลาดพร้าว 

ถ.พระราม 3 

ถ.ลาซาล 

ถ.พัฒนาการ 

ถ.แจ้งวัฒนะ 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.บางนา 

ถ.พัทยา-นาเกลือ 

 

ถ.พัทยา-จอมเทียน 

สาย 2 

ถ.รามคำาแหง 

ถ.รามอินทรา-

ลาดปลาเค้า 

ถ.สุขุมวิท 

ถ.สุขุมวิท 77 

ต.บ้านสวน อ.เมือง

ถ.พระราม 4 

ต.บ้านสวน อ.เมือง 

245.39 

 168.86 

 156.49 

 2,812.00 

9-2-30.70

 81.45 

 110.32 

 64.07 

 98.73 

 49.93 

 185.84 

 28.61 

 5,231.67 

 108.58 

 850.98 

 372.99 

 526.05 

 36,720.08 

 18,174.12 

 

20,199.49 

 2,044.46 

 52.22 

 438.44 

 577.19 

 13,406.18 

 1,450.58 

 124.00 

13.55

9.31

8.63

59.98

58.46

941.84

2.13

5.41

3.52

5.98

2.16

8.92

1.57

484.28

5.98

54.04

19.66

21.48

1,972.53

980.25

1,503.69

107.64

2.62

25.07

32.54

461.50

5,700.95

57.79

8.43

66.22

9.36

6.86

6.01

59.98

58.46

607.26

2.13

3.59

2.65

4.17

1.64

6.14

0.89

239.87

3.79

30.54

13.01

14.53

1,192.67

646.54

827.69

76.72

1.61

15.31

20.89

321.16

3,425.53

32.26

8.43

40.69

- 

- 

- 

- 

 SCB 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -

 - 

 - 

 TB , BAY

- 

ราคาตลาด

ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด

ทรัพย์สินสำานักงาน 

ทรัพย์สินเพื่อขาย 
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เดอะ ลุมพินี 24

ท่ีดินบริเวณหน้าโครงการลุมพินี 

คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ (อาคาร C)

ลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 (อาคาร A,B)

ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท (เฟส 2)

ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตช่ัน

ลุมพินี วิลล์ ประชาช่ืน-พงษ์เพชร (2)

ลุมพินี เพลส สุขสวัสด์ิ-พระราม 2

ลุมพินี พาร์คบีช ชะอำา

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ลุมพินี ซีวิว ชะอำา

ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (คอนโด)

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-

ลาดปลาเค้า (2)

ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

ลุมพินี เพลส หัวหิน ซอย 7

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

ลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ป่ินเกล้า

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (2)

ลุมพินี วิลล์ นวมินทร์ 38

            รวมทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา

3-2-22.50

0-3-28.70

4-0-55.60

6-1-21.00

5-3-66.14

14-2-76.70

14-3-60.77

7-1-93.00

10-0-80.70

3-3-61.80

4-1-48.00

17-0-68.70

11-3-36.00

24-0-86.00

89-0-51.30

4-3-75.80

10-3-69.00

4-0-12.80

14-2-75.00

15-3-0

19-0-80.80

6-1-0

18-1-82.00

11-0-16.00

15-1-75.00

7-2-38.2

2-1-96.4

0-0-73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

ท่ีดินหน้าโครงการ บ้านลุมพินี บางบัวทอง 3 

ท่ีดินบริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร 

ท่ีดินบริเวณหน้าโครงการ ลุมพินี เพลส สาทร 

                  รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา

ถ.ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์

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

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

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

ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

ผู้ประเมิน

ราคา

ภาระ

ผูกพัน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท) 

พื้นที่
(ตาราง
เมตร) 

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท) 

435.41

11.18

676.96

312.71

614.06

818.33

547.26

463.76

687.92

198.54

103.69

474.94

239.94

343.12

826.42

371.37

682.99

127.11

234.32

423.84

486.89

240.26

259.77

231.46

463.74

10,276.00

165.11

241.72

7.36

414.19

14,763.67

165.11

241.72

7.36

414.19

17,399.20

435.41

11.18

676.96

312.71

614.06

818.33

547.26

463.76

687.92

198.54

103.69

474.94

239.94

343.12

826.42

371.37

682.99

127.11

234.32

423.84

486.89

240.26

259.77

231.46

463.74

10,276.00

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 - 

 - 

 BBL 

 KBANK 

 SCB 

 BBL 

 BBL 

 KTB 

 KBANK 

 KTB 

 BBL 

 KBANK 

 UOB 

 BBL 

 SCB 

 SCB 

 KTB 

 KBANK 

 KTB 

 - 

 KTB 

 - 

 - 

 - 

 - 

BAY

 - 

 TB 

 - 

ที่ตั้งโครงการ

ถ.สุขุมวิท

ถ.สุขุมวิท

ถ.พัทยา-นาเกลือ

ถ.พัทยา-จอมเทียน 

สาย 2

ถ.รามคำาแหง

ถ.รัตนาธิเบศร์

ต.บ้านสวน อ.เมือง

ถ.ศรีนครินทร์

ถ.ประชาชื่น

ถ.สุขสวัสดิ์

ต.ชะอำา อ.ชะอำา

ต.หมากแก้ว อ.เมือง

ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง

ต.ชะอำา อ.ชะอำา

ถ.รังสิต

ถ.รามอินทรา-

ลาดปลาเค้า

ถ.พระราม 9

หัวหิน ซ.7

ถ.อ่อนนุช

ถ.อ่อนนุช

ถ.เพชรเกษม

ถ.บรมราชชนนี

ถ.ร่มเกล้า

ถ.ลาดกระบัง

ถ.นวมินทร์
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 278.45 

 136.71 

 11,637.89 

 9-0-22.00 

 7-2-61.00 

 26-0-5.00 

 4-1-60.50 

 396.80 

1
2
3

1
2
3
4

1

พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 
พี.เอส.ที.คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 
พี.เอส.ที.ซิต้ีโฮม 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ถ.นนทรี
ถ.นนทรี
ถ.นนทรี

ถ.สุขุมวิท

ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62 
ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ศรีนครินทร์-แบร่ิง 
ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ เฉลิมพระเกียรติ 
ลุมพินี ทาวน์ เพลส บางนา ศรีนครินทร์ 

ถ.สุขุมวิท
ถ.ศรีนครินทร์
ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ถ.บางนา

รวมทรัพย์สินรอการพัฒนา 

 รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวมทรัพย์สินเพื่อขาย

ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62

- - -

-

-

-

- -

รวมทรัพย์สินของ บริษัท พรสันติ จำากัด (2) 

 รวมทรัพย์สินของบริษัท (1) + (2) 

ลำาดับ
รายการทรัพย์สิน

 บริษัท พรสันติ จำากัด 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ทรัพย์สินเพื่อขาย 

 ทรัพย์สินอยู่ระหว่างการพัฒนา 

ทรัพย์สินรอการพัฒนา 

ผู้ประเมิน

ราคา

ภาระ

ผูกพัน

มูลค่า
ตามบัญชี
(ล้านบาท) 

พื้นที่
(ตาราง
เมตร) 

ราคา
ประเมิน

(ล้านบาท) 

0.76
4.02

72.03

76.81

1,062.83

15,826.50

198.15
252.01
379.93
81.47

911.55

198.15
252.01
379.93
81.47

911.55

74.47

74.47

3.48
1.71

120.60

125.79

1,157.44

18,556.64

120.10

120.10

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

 ราคาตลาด 

ราคาตลาด

ราคาตลาด 

 - 

 - 

 TB 

 KTB 

 KTB 

 - 

 - 

 - 

ที่ตั้งโครงการ
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ในปี 2556 บริษัทได้ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยประมาณ 12 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 21,360 ล้านบาท ซ่ึงบริษัท

ได้ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาแล้ว ดังนี้

1) โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 14-2-75 ไร่ บริเวณ ถนนอ่อนนุช ซอย 46 

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวนประมาณ 1,900 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 1,550 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 1 

2) โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 15-3-0 ไร่ บริเวณ ถนนอ่อนนุช ซอย 55

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัยชุด จำานวน 1,600 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 1,960 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 1 

3) โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง  : 18-1-82 ไร่ บริเวณ ถนนร่มเกล้า

ลักษณะโครงการ  : อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 1,800 ยูนิต

มูลค่าโครงการ  :  ประมาณ 1,520 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 1

4) โครงการลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (2)

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง  : 10-3-69 ไร่ บริเวณ ถนนลาดกระบัง 

ลักษณะโครงการ  : อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 1,000 ยูนิต

มูลค่าโครงการ  :  ประมาณ 1,100 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 1

5) โครงการลุมพินี ซีวิว จอมเทียน

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง  : 19-1-33 ไร่ (พ้ืนท่ีรวมโครงการลุมพินี พาร์คบีช 

   จอมเทียน) บริเวณ ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน 

   จังหวัดชลบุรี

ลักษณะโครงการ  : อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 1,160 ยูนิต

มูลค่าโครงการ  :  ประมาณ 1,500 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 1

6) โครงการลุมพินี ซีวิว ชะอำ 

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง  : 24-0-86 ไร่ บริเวณ ถนนเจ้าลาย อำาเภอชะอำา 

   จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะโครงการ  : อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 1,300 ยูนิต

มูลค่าโครงการ  :  ประมาณ 1,330 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 2

7) โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ 

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 3-1-48 ไร่ บริเวณ ถนนร่วมจิตร อำาเภอชะอำา

   จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 400 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 800 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 2

8) โครงการลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 19-0-81 ไร่ บริเวณ ถนนเพชรเกษม ซอย 98

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 2,600 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 3,350 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 2

9) โครงการลุมพินี เพลส บรมราชชนนี-ป่ินเกล้า

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 6-1-0 ไร่ บริเวณ ถนนบรมราชชนนี ซอย 35

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 900 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 1,660 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 2

10) โครงการลุมพินี วิลล์ นวมินทร์-อินทรารักษ์

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 15-1-75 ไร่ บริเวณ ถนนนวมินทร์ ซอย 38

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 1,600 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 2,000 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 2

11) โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 2)

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 89-1-10 ไร่ (พ้ืนท่ีรวมท้ังโครงการ) 

   บริเวณ ถนนรังสิต-คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 5,500 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 3,590 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 3

12) โครงการลุมพินี ซีวิว หัวหิน ซอย 7

เน้ือท่ี/ท่ีต้ัง : 4-0-13 ไร่ บริเวณ หัวหิน ซอย 7 

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลักษณะโครงการ  :  อาคารชุดพักอาศัย จำานวน 340 ยูนิต

มูลค่าโครงการ   :  ประมาณ 1,000 ล้านบาท

กำาหนดเปิดตัว :  ไตรมาส 4

โครงการภายใต้แผนงานในปี 2556 
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2. Organizational Profile  

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

224
232-234

14

224
1

40-45
235-236

209, 12-13, 239-248
198
38

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8

3.10

3.11

3.12

-
Annual
224
124
-

203

198

198

249

4.1

4.2
4.3

4.4

4.14
4.15
4.16

4.17

14

202
202

188

132
132

132-141

132-141

Name of the organization.
Primary brands, products, and/or services. 
Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, 
subsidiaries, and joint ventures.
Location of organization’s headquarters.
Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major 
operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.
Nature of ownership and legal form.
Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of 
customers/beneficiaries).
Scale of the reporting organization.
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.
Awards received in the reporting period.

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report (if any).
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
Contact point for questions regarding the report or its contents.
Process for defining report content.
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced 
operations, and other entities that can significantly affect comparability from period 
to period and/or between organizations.
Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports, and 
the reasons for such re-statement (e.g.,mergers/acquisitions, change of base years/periods, 
nature of business, measurement methods).
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, 
or measurement methods applied in the report.
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance 
body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight. 
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.
For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members 
of the highest governance body that are independent and/or non-executive members.
Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the 
highest governance body.
List of stakeholder groups engaged by the organization. 
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and 
by stakeholder group. 
Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, 
and how the organization has responded to those key topics and concerns, 
including through its reporting.
 

GRI INDEX
STANDARD DISCLOSURES PART I: Profile Disclosures  

Profile Disclosure Disclosure Location of disclosure (Page)

1. Strategy and Analysis  

1.1
1.2

10-11, 120-122
4-5

Description of key impacts, risks, and opportunities.
Statement from the most senior decision-maker of the organization.

3. Report Parameters  

4. Governance, Commitments, and Engagement  
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Indicator Disclosure

Environmental    
 

EN6

EN7
EN26

150

150
164-167

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, 
and reductions in energy requirements as a result of these initiatives. 
Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.
Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact 
mitigation.

STANDARD DISCLOSURES PART III: Performance Indicators

Indicator Disclosure

Economic    

EC1

EC7

EC8

12-13, 59-95

181

160

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee 
compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital 
providers and governments.
Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community 
at significant locations of operation.
Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public 
benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.

Indicator Disclosure

Social: Human Rights  

Indicator Disclosure

Social: Labor Practices and Decent Work  

LA1
LA10

209
209

Total workforce by employment type, employment contract, and region, broken down by gender.
Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. 

DMA EC 10-11

148-152

128, 140-141

128, 144-146

Disclosure on Management Approach EC   

DMA EN Disclosure on Management Approach EN 

DMA LA

DMA HR

 Disclosure on Management Approach LA

 Disclosure on Management Approach HR

PR1

PR3

PR4
PR5

164-165

232-234

152-153
235-238

Social: Society Responsibility 

Indicator Disclosure

Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for 
improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures. 
Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products 
and services subject to such information requirements. 
Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.
Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, 
including advertising, promotion, and sponsorship.

DMA PR Disclosure on Management Approach PR

SO4 150

Social: Society  

Indicator Disclosure

Actions taken in response to incidents of corruption.

DMA SO Disclosure on Management Approach SO 131, 152, 138

135, 142-143 

Location of disclosure (Page)

Location of disclosure (Page)

Location of disclosure (Page)

Location of disclosure (Page)

Location of disclosure (Page)

Location of disclosure (Page)
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อาคารชุดสำ นักงาน
ลุมพินี ทาวเวอร์ 
1168 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-677-6356-7, 02-286-9855 โทรสาร 02-286-9856

แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ 
216 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-4225-6 โทรสาร 02-285-4089

อาคารชุดพักอาศัย
ลุมพินี เพลส 
111 ซอยไกรสีห์ ถนนศรีบำาเพ็ญ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 02-671-1368-70 โทรสาร 02-249-1793

สี่พระยา ริเวอร์วิว 
108 ถนนโยธา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 02-639-5002-4 โทรสาร 02-639-5004

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 1 
118 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3112-3 โทรสาร 02-681-3113

พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์ ทาวเวอร์ 2 
120 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3523-5 โทรสาร 02-681-3524

พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม 
128 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3501, 02-681-3505 โทรสาร 02-681-3509

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี สวีท”
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 
28 ถนนสุขุมวิท 41 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-9330 โทรสาร 02-261-9331

ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า 
1 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-497-0777-8 โทรสาร 02-497-0779

ลุมพินี สวีท พระราม 8
1 ซอยอรุณอมรินทร์ 53 ถนนอรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-497-5000, 02-497-5100 โทรสาร 02-497-5001

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เพลส”
ลุมพินี เพลส สาทร 
124 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-287-4567 โทรสาร 02-287-4257

ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร 
435 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทร 3 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-286-1585 โทรสาร 02-286-1850

ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร 
164 ซอยศรบีำาเพญ็ ถนนพระราม 4 ชอ่งนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทร. 02-350-2895 โทรสาร 02-350-2897

ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24 
253, 255 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-211-4351 โทรสาร 02-211-4375

ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง 
101 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-291-8632, 02-291-9333 โทรสาร 02-291-8607

ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์ 
471 อาคาร A ชั้น B ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี 
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-294-6877 โทรสาร 02-294-6876

ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว 
279 ถนนพระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-291-9915, 02-291-9918 โทรสาร 02-291-9923

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 
28 ถนนบรมราชชนนี บางบำาหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-458-3111-2 โทรสาร 02-458-3113

ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา 
78 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-293-1111 โทรสาร 02-293-1234

ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย 
171 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-279-1010-1 โทรสาร 02-279-1180

ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ 
18 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 02-466-1144, 02-460-2250 โทรสาร 02- 466-1145

ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า 2
89 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-433-2551, 02-433-4444 โทรสาร 02-433-2552

ลุมพินี เพลส พระราม 8
3 ซอยอรุณอมรินทร์ 53 ถนนอรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-497-5200, 5400 โทรสาร 02-497-5201

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เฟส 1
95 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-169-3998-9 โทรสาร 02-169-3997

ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เฟส 2
99 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-169-3755-6 โทรสาร 02-169-3754

ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่
20 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-552-4242 โทรสาร 02-552-4646

ที่อยู่โครงการ



253
รายงานประจำ ปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำ ปี 2556

ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน้ำาไท
4004 ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-120-0000-1 โทรสาร 02-120-0002

ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
1484 ถนนพหลโยธิน จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-513-6100 โทรสาร 02-513-2323 

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์”
ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร 
88 ซอยจันทร์ 27 ถนนจันทน์ ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-212-4515 โทรสาร 02-212-4375

ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร 
23 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-278-4125 โทรสาร 02-278-4128

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 
615 ถนนสวนหลวง 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-332-3004-5 โทรสาร 02-331-7526

ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม 
601 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-274-4210-2 โทรสาร 02-274-4211 ต่อ 5134

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44
11 ซอยรามคำาแหง 44 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-370-4444 โทรสาร 02-370-4443

ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ 
2 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-197-9383 โทรสาร 02-197-9090

ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร 
93 หมู่ 9 ถนนประชาชื่น บางเขน อำาเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-149-3000 โทรสาร 02-149-3001

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26
59/1179 ถนนกรุงเทพกรีฑา รามคำาแหง 26 หัวหมาก บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-300-0500 โทรสาร 02-300-0504

ลุมพินี วิลล์ บางแค
18/272 ถนนบางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-482-7500 โทรสาร 02-482-7502

ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4
48 ซอยลาดพร้าว 51 สะพาน 2 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-196-9886-7 โทรสาร 02-196-9898

ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว
9 ซอยราษฎร์บูรณะ 6/1 ถนนราษฎร์บูรณะ บางปะกอก 
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-490-2001-2 โทรสาร 02-490-2003

ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง
547 ถนนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-173-6200-1 โทรสาร 02-173-6202

ลุมพินี วิลล์ พิบูลสงคราม-ริเวอร์วิว
55 หมู่ที่ 8 สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
โทร. 02-158-5444-5 โทรสาร 02-158-5446

ลุมพนี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
175 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 02-183-5901 โทรสาร 02-375-5600

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่
4 ซอยพัฒนาการ 26 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-184-8400-1 โทรสาร 02-184-8402

ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
อาคาร A , B
502,503 ถ.พทัยา-นาเกลอื หมูท่ี ่5 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20150
โทร. 038-225-558 โทรสาร 038-225-559

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77(2)
604 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-311-1678 โทรสาร 02-311-0811

ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง
16 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-361-6226 โทรสาร  02-361-6060

ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2 
อาคาร C
7 ซอยรามคำาแหง 60/1 ถนนรามคำาแหง หัวหมาก บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-184-4991 / 02-184-4999 โทรสาร 02-184-4985

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เซ็นเตอร์”
ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์ 
อาคาร A, B, C, F, G, H
556/1, 560/1, 568/1, 432/1, 582, 580 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-374-7270-1 โทรสาร 02-374-7270
อาคาร D
335/1 ซอยศนูยก์ารคา้แฮปปีแ้ลนด ์1 คลองจัน่ บางกะป ิกรงุเทพฯ 10240
โทร. 02-374-6301-2 โทรสาร 02-377-3072
อาคาร E
557 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-377-9395-6 โทรสาร 02-378-4370

ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111 
อาคาร A, B, C, D
58, 60, 62, 64 ซอยลาดพร้าว 111 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-370-2698, 02-370-2530 โทรสาร 02-370-2606
อาคาร E, F,G
3041, 3033 ซอยอยู่เย็น 111 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-374-8394-5 โทรสาร 02-374-8395

ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77 
577 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-332-3803-4 โทรสาร 02-332-3805

ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์ 
821 ซอยศูนย์การค้าแฮปป้ีแลนด์ 1 คลองจ่ัน บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-184-6118 โทรสาร 02-184-6248
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อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามคำาแหง 
120 ซอยรามคำาแหง 43/1 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-192-7291 โทรสาร 02-192-7292

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ 
4 ซอยรามอินทรา 3 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-197-9222, 02-552-3222 โทรสาร 02-197-9221

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ 
141 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำาเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 02-149-5000 โทรสาร 02-149-5002

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค
99 ถนนบางแค บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-482-9000-1 โทรสาร. 02-482-9002

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์
4 ซอยรามอินทรา 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน 
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-552-3222 โทรสาร 02-197-9221

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย
301 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-377-7141 โทรสาร 02-377-7142

ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย 2
304 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-158-5444-5 โทรสาร 02-158-5446

ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท
86 หมู่ที่ 6 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150
โทร. 038-224-655 โทรสาร 038-224-656

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
93 ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-197-2700-1 โทรสาร 02-197-2702

ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท เฟส 1 
272 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-286-988 โทรสาร 038-286-989

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค”
ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
618 ถนนบรมราชชนนี บางบำาหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-489-9001-2 โทรสาร 02-489-9003

ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
4, 6, 12, 14 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-164-1800-1 โทรสาร 02-164-1818

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์คบีช”
ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน 
552 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-231-700 / 038-231-392-4 โทรสาร 038-231-701

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เมกะซิตี้”
ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา
78 หมู่13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 02-182-9797-9 / 02-316-2111 โทรสาร 02-316-2033

ทาวน์เฮ้าส์
บ้านลุมพินี บางบัวทอง เฟส 1, 2 
222 ถนนตลิ่งชัน-บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110
สำานักงานใหญ่ โทร. 02-285-5011-6 โทรสาร 02-285-5017

โครงการในนามบริษัทร่วมทุน
ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ
427, 421 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-673-5596-7, 02-673-6360-1 
โทรสาร 02-673-5595, 02-673-6362

ลุมพินี สวีท รัชดา-พระราม 3 
441 ถนนรัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-212-7909 โทรสาร 02-212-7908

ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3 
431 ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-211-9221 โทรสาร 02-673-5595

แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ 
21 ซอยอรรคพัฒน์ (ทองหล่อ 13) ถนนสุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-390-0910 โทรสาร 02-390-0911

แกรนด์ พาร์ควิว อโศก 
189 ถนนสุขุมวิท 21 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-3218-9 โทรสาร 02-258-0506

พาร์ควิว วิภาวดี 
1 ถนนโลคัลโรด ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-573-3401-3 โทรสาร 02-573-3401

โครงการแนวราบในนามบริษัทพรสันติ
ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ 
310 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน 
จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-3883 โทรสาร 02-561-3883

ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น 
22 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว 
จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ10900
โทร. 02-513-8228 โทรสาร 02-513-8228

ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62
178 ซอยสุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง กรุงเทพ 10260 
โทร. 02-331-3915 โทรสาร 02-331-3918

ลุมพินี ทาวน์ วิลล์  ศรีนครินทร์-แบริ่ง
112 หมู่ที่16 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 
โทร. 02-383-4806 โทรสาร 02-383-4805

หน่วยงานอื่น
สำานักงานขายกลาง
อยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการลุมพินี เพลส สาทร ติดห้างแมคโคร 
ออฟฟิศ สาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
โทร. 02-287-3388 โทรสาร 02-287-3377
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อาคารชุดสำ นักงาน
ลุมพินี ทาวเวอร์
แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์

อาคารชุดพักอาศัย
ลุมพินี เพลส (ซอยไกรสีห์)
สี่พระยา ริเวอร์วิว
พี.เอส.ที. คอนโดวิลล์
พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี สวีท”
ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41
ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า
ลุมพินี สวีท พระราม 8

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เพลส”
ลุมพินี เพลส สาทร
ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร
ลุมพินี เพลส พระราม 4-สาทร
ลุมพินี เพลส นราธิวาส 24
ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง
ลุมพินี เพลส นราธิวาสราชนครินทร์
ลุมพินี เพลส พระราม 3-ริเวอร์วิว
ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า
ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา
ลุมพินี เพลส พหล-สะพานควาย
ลุมพินี เพลส รัชดา-ท่าพระ
ลุมพินี เพลส ปิ่นเกล้า (2)
ลุมพินี เพลส พระราม 8
ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา
ลุมพินี เพลส รามอินทรา-หลักสี่
ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน้ำาไท
ลุมพินี เพลส รัชโยธิน
ลุมพินี เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 2
ลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี วิลล์”
ลุมพินี วิลล์ พระแม่มารี-สาทร
ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77
ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม
ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 44
ลุมพินี วิลล์ รามอิทรา-หลักสี่
ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร
ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 26
ลุมพินี วิลล์ บางแค
ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4
ลุมพินี วิลล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว
ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง
ลุมพินี วิลล์ พิบูลย์สงคราม-ริเวอร์วิว
ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด
ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่
ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 109-แบริ่ง 
ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2)
ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร (2)
ลุมพินี วิลล์ รามคำาแหง 60/2

ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-พัฒนาการ
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช 46
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง 
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (2)

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เซ็นเตอร์”
ลุมพินี เซ็นเตอร์ แฮปปี้แลนด์
ลุมพินี เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 111
ลุมพินี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 77
ลุมพินี เซ็นเตอร์ นวมินทร์

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี คอนโดทาวน์”
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รามคำาแหง
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์
ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย
ลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย (2) 
ลุมพินี คอนโดทาวน์ พัทยาเหนือ-สุขุมวิท
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า (2)
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี-สุขุมวิท
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์ค”
ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า
ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3
ลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน
ลุมพินี พาร์ค พระราม 9-รัชดา

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี พาร์คบีช”
ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี เมกะซิตี้”
ลุมพินี เมกะซิตี้-บางนา

อาคารชุดพักอาศัยภายใต้แบรนด์ “เดอะ ลุมพินี”
เดอะ ลุมพินี 24

ทาวน์เฮาส์
บ้านลุมพินี บางบัวทอง

โครงการในนามบริษัทร่วมทุน
ลุมพินี เพลส วอเตอร์คลิฟ
ลุมพินี สวีท รัชดา-พระราม 3
ลุมพินี ทาวน์โฮม รัชดา-พระราม 3
แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ
แกรนด์ พาร์ควิว อโศก
พาร์ควิว วิภาวดี

โครงการแนวราบในนามบริษัทพรสันติ
ลุมพินี ทาวน์ เพลส รัชโยธิน-เสนาฯ
ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์ ลาดพร้าว สเตชั่น
ลุมพินี ทาวน์ เพลส สุขุมวิท 62
ลุมพินี ทาวน์ วิลล์ ศรีนครินทร์-แบริ่ง

หน่วยงานอื่น
สำานักงานขายกลาง

แผนที่ตั้งโครงการ
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แผนที่ตั้งโครงการต่างจังหวัด

LUMPINI CONDOTOWN
CHONBURI-SUKHUMVIT

LUMPINI PLACE
UD-POSRI

LUMPINI PARKBEACH
JOMTIEN

LUMPINI CONDOTOWN
NORTH PATTAYA-SUKHUMVIT

LUMPINI VILLE
NAKLUA-WONGAMAT

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1)
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.lpn.co.th






