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จุดเด่นในรอบปี 2561

2561 2560 %
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนโครงการที่ด�าเนินงาน 80 78

 
2.6 

ความสามารถในการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม 28.74% 26.98%  1.8

จุดเด่นจากงบการเงิน (ล้านบาท)
รายได้รวม
ก�าไรสุทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

36,447
10,475 
48,243 

111,481
50,752

 
38,786 
10,463 
48,198 

109,491
50,809 

(6.0)
0.1  
0.1 
1.8  
(0.1)

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี)

0.88
4.18
9.90

0.88
4.19

10.50

-   
(0.2)
(5.7)

จ�านวนหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) ณ 31 ธันวาคม 11,950 11,950 -   

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ :   * บริษัทที่ถือหุ้นโดยนายอาชนัน อัศวโภคิน บุตรนายอนันต์ อัศวโภคิน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 100 
  ** มารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน 
 *** ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 GIC Private Limited ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้น จาก 16.17% เหลือ 8.01%

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ส.ค. 2556 ก.ย. 2557 ส.ค. 2558 ส.ค. 2559 ส.ค. 2560 ส.ค. 2561

1. กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน

1.1 นายอนันต์ อัศวโภคิน 23.76 22.07 24.43 24.27 23.93 23.93

1.2 บริษัท เมย์แลนด์ จ�ากัด * 5.62 5.22 5.78 5.74 5.66 5.67

1.3 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ** 1.14 1.03 1.15 1.15 1.13 1.13

รวมกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 30.52 28.32 31.36 31.16 30.72 30.73

2. GIC Private Limited C.*** 16.12 14.96 16.55 17.01 16.17 8.01

3. อื่นๆ 53.36 56.72 52.09 51.83 53.11 61.26

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ทุนช�าระแล้ว (ล้านบาท) 10,025.90 10,789.20 11,694.90 11,779.10 11,949.70 11,949.70

1. วสิยัทศัน์ เป้าหมาย หรอืกลยทุธ์ในการดำาเนนิงาน
ของบริษัท
บริษัทมีเป้าหมายที่จะคงความเป็นผู ้น�าในธุรกิจพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ
ที่พักอาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย  
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อจ�าหน่ายให้แก่กลุ ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับ 
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป

2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำาคญั
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวันที่  

30 สิงหาคม 2526 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อเริ่ม 
ก่อตั้งประกอบด้วยนายอนันต์ อัศวโภคิน และนางสาวเพียงใจ  
หาญพาณิชย์ บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 และเปลี่ยนฐานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534

บริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงปี 2541 – 2542  
อันเป ็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
แลกเปล่ียนเป็นแบบลอยตัว บริษัทได้ท�าการปรับโครงสร้างหนี้
แล้วเสร็จในปี 2542 โดยมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้น 
รายใหม่ คือ Government of Singapore Investment Corporation 
(GIC) หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด กลุ่มตระกูลอัศวโภคินยังคงเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ท่ีสุดในสัดส่วนร้อยละ 30.73 ในขณะท่ี GIC ถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 8

ในระหว่างปี 2556 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวัน 
ก�าหนดรายชื่อผู ้ถือหุ ้นครั้งล่าสุด บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการท่ีส�าคัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และการ
เพิ่มทุน ดังนี้
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรงจ�านวน 11 บริษัท 

และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยจ�านวน 5 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อขาย
ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย  
โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได ้แก ่ เชียงใหม่ เชียงราย  
นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ประจวบฯ อยุธยา 
และภูเก็ต บริษัทได้น�ากลยุทธ์โครงการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายมาใช้ 
ในปี 2543 ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัทมีบริษัทร่วมจ�านวน 5 บริษัท ประกอบด้วย
(1) บริษัทร ่วมจ�านวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย์ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธเิรยีกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 

(2) บริษัทร่วมจ�านวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายคอนกรีตมวลเบาที่
ใช้ในการก่อสร้าง และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจค้าปลีก 

(3) บริษัทร่วมจ�านวน 1 บริษัท ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ 
บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป ซ่ึงเป็นโฮลดิ้งคอมปานีที่มีบริษัท
ย่อยประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
และบริษัทหลักทรัพย์

นโยบายการแบ่งการดำาเนนิงานของบริษัท บริษทัย่อย 
และบริษัทร่วม

บรษัิทมนีโยบายแบ่งการท�างานของบรษิทัในกลุม่อย่างชดัเจน 
ดังนี้

1) บริษัท บรษิทัย่อยจ�านวน 10 บรษิทั และบรษิทัร่วมจ�านวน 
2 บริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจช้อปปิ้งมอลล์ 
และธุรกิจโรงแรม

2) บริษัทร่วมจ�านวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจ
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

3) บริษัทย่อย จ�านวน 1 บรษัิท และบรษิทัร่วมจ�านวน 1 บรษิทั 
ประกอบธุรกจิ ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทโฮลดิ้งที่มีบริษัทย่อย
ท�าธุรกิจธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
บริษัทหลักทรัพย์

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บรษิทัมนีโยบายลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีด่�าเนนิธรุกจิ 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทั 
เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง ธนาคารพาณิชย์ที่มี 
นโยบายให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยรายย่อยทั่วไป เป็นต้น รวมทั้ง
หากมีธุรกิจใดที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนดี บริษัทก็อาจพิจารณา
เข้าไปลงทุน โดยการเข้าไปลงทุนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท

นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะส่ง 
กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อก�าหนดนโยบาย 
ที่ส�าคัญและควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ให้เป็นไปในทศิทางทีถ่กูต้องเหมาะสม และสร้างผลก�าไรให้กบับรษิทั

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ม ี

ข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น
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รายงานจากคณะกรรมการ

สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2561 บริษัทฯ มียอดจองจากธุรกิจท่ีอยู่อาศัย 28,788  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2560 โดยมีสัดส่วนเป็นบ้านเดี่ยว 71% 
ทาวน์เฮ้าส์ 12% และอาคารชุด 17% และมียอดรับรู้รายได้จากการ
โอนที่อยู่อาศัย 30,514 ล้านบาท ลดลง 4% จากปี 2560 คิดเป็น
สดัส่วนบ้านเดีย่ว 69% ทาวน์เฮ้าส์ 10% และอาคารชดุ 21% บรษิทัฯ 
ยังมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า และ 
อะพาร์ตเมนต์ให้เช่าอกี 3,733 ล้านบาท ซ่ึงเติบโตกว่าปีก่อนร่วม 17% 
นอกจากนี้ก็ยังได้รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมอีก 
3,404 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดที่สูงกว่าปีก่อน 9%

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จ�านวน 12 
โครงการ โดยมมีลูค่าโครงการรวม 23,110 ล้านบาท ทัง้นีป้ระกอบด้วย 
โครงการที่เป็นประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ รวม  
8 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ

ส�าหรบัพฒันาการอืน่ๆ ทีส่�าคญั ในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้
• ออกและเสนอขายหุน้กู ้3 ครัง้ คดิเป็นมลูค่ารวม 12,200 ล้านบาท
 ครั้งที่ 1/2561 มูลค่า 1,200 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 2.96 ต่อปี  
 ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 6,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 1.98 ต่อปี 
 ครั้งที่ 3/2561 มูลค่า 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 3.02 ต่อปี
• จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน

แรกของปี ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น
 และอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 27 

กมุภาพนัธ์ 2562 ให้จ่ายเงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลงัของปี ในอตัรา
หุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น

• เมือ่วนัที ่ 11 พฤษภาคม 2561 Land and Houses U.S.A. Inc.  
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ขายอะพาร์ตเมนต์ 
The Domain Residence ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  
เป็นเงิน 140 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทย่อยมีก�าไรก่อนหักภาษีเงิน
ได้จากการขายอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าดังกล่าวรวมจ�านวนประมาณ 
41 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• เมื่อวันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ�ากัด บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100  
ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา และ โรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ตามล�าดับ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กใหม ่

ขอแสดงความนับถือ

 
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ประธานกรรมการ

ใจกลางเมืองพัทยาเหนือ โดยได้รับการตอบรับที่ดีมากจาก 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

• ต้นเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดขายสินค้าแบรนด์ใหม่  
ชื่อ VIVE (อ่านว่า วีเว่ แปลว่า มีชีวิตยืนยาว) บนท�าเลศักยภาพ  
ถนนบางนา-ตราด กม.7 ใกล้เมกาบางนา โดยลกูค้าได้ให้ความสนใจ 
ในการเยี่ยมชมและจองซื้อบ้านโครงการนี้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็น
ความส�าเร็จของการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของบริษัทฯ 

• ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้รับรางวลัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ดเีด่น จาก
ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิค่าอสงัหารมิทรัพย์ไทย บรษิทัเอเจนซี่ 
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) โดยคณะกรรมการ 
ได้ส�ารวจ และพิจารณาคัดเลือกโครงการซึง่มีคณุสมบตั ิ“คุ้มค่าน่าซือ้” 
เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จ�านวน 3 โครงการ 

- โครงการมณัฑนา ราชพฤกษ์ - สะพานมหาเจษฎาบดนิทร์ฯ 
รางวัลโครงการประเภทบ้านเดี่ยวราคาสูง

- โครงการ inizio 3 ป่ินเกล้า - วงแหวน รางวลัโครงการประเภท
บ้านเดี่ยวราคาปานกลาง 

- โครงการคอนโดมิเนียม 333 Riverside รางวัลประเภท
อาคารชุดราคาสูง 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการพัฒนาสนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่งเพือ่
ให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
จากผู้บริโภคในการสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงเน้นให้มีการ
ด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
บริษัทฯ สถาบันการเงิน Suppliers ผู้รับเหมา ที่ได้ให้การสนับสนุน
กจิการของบริษทัฯ ร่วมสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่และสงัคมสิง่แวดล้อม
ที่มีคุณภาพ ภายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกโครงการ 



บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 5

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�าระหนี้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

2.55
0.36
0.45

-
-

0.40
895
5.46

66
831

2.32
0.23
0.42

-
-

0.42
854
6.10

59
797

2.72
0.16
0.46

-
-

0.37
980
5.45

66
916

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 
อัตราก�าไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร
อัตราก�าไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(บาทต่อหุ้น)
(บาทต่อหุ้น)

35.07
21.43
15.38

141.21
28.74
20.94
0.88

-

34.36
19.14
18.05

137.11
26.98
21.57
0.88
0.87

34.35
20.61
15.41

137.98
27.06
18.62
0.73
0.72

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

9.48
50.93
0.33

9.92
54.31
0.37

8.64
64.28
0.32

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.20
7.88
0.80

85.53

1.15
6.89
0.86

85.65

1.12
6.42
0.48

89.23

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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2561 2560 2559

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  111,481  109,491  101,506 

สินค้าคงเหลือ  48,243  48,198  48,926 

เงินลงทุน  29,280  29,734  25,771 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย)  14,274  16,139  11,075 

เงินกู้ยืมระยะยาว (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย)  35,781  32,835  32,581 

หนี้สินรวม  60,729  58,683  53,554 

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  11,950  11,950  11,787 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  50,752  50,809  47,952 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย  30,514  31,724  27,372 

รายได้รวม  36,447  38,786  31,853 

ก�าไรขั้นต้น  12,012  11,998  10,274 

ก�าไรสุทธิ  10,475  10,463  8,618 

เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชี  4.18  4.19  3.98 

ก�าไรสุทธิ  0.88  0.88  0.73 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง  2.55  2.32  2.72 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  0.36  0.23  0.16 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร 

อัตราก�าไรขั้นต้น 35.07% 34.36% 34.35%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 21.43% 19.14% 20.61%

อัตราก�าไรสุทธิ 28.74% 26.98% 27.06%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 20.94% 21.57% 18.62%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน 9.48% 9.92% 8.64%

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  1.20  1.15  1.12 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  7.88  6.89  6.42 

จ�านวนหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) ณ 31 ธันวาคม  11,950  11,950  11,787 

ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการโดย
% 

การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บ้านเดี่ยว บริษัท 20,466 56.2 18,534 47.8 19,178 60.2

 บริษัทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 99.99 - - - - 5 0.0

 บริษัทย่อย: บจ.แอล. เอช. เมืองใหม่ 55.00 397 1.1 227 0.6 226 0.7

บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 99.99 115 0.3 108 0.3 138 0.4

รวมรายได้บ้านเดี่ยว 20,978 57.6 18,869 48.7 19,547 61.3

ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท 2,486 6.8 1,761 4.5 1,763 5.5

บริษัทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 99.99 637 1.7 468 1.2 274 0.9

รวมรายได้ทาวน์เฮ้าส์  3,123 8.5 2,229 5.7 2,037 6.4

คอนโดมิเนียม บริษัท 6,413 17.6 10,619 27.4 5,771 18.1

รวมรายได้คอนโดมิเนียม  6,413 17.6 10,619 27.4 5,771 18.1

ที่ดินเปล่า บริษัท - - 5 0.0 17 0.1

บริษัทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 99.99 - - 2 0.0 - -

บริษัทย่อย: บจ.แอตแลนติก เรียลเอสเตท 99.99 - - - - 1 0.0

รวมรายได้ที่ดินเปล่า - - 7 0.0 18 0.1

รวมรายได้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 30,514 83.7 31,724 81.8 27,373 85.9

2. รายได้ค่าเช่า บริษัทย่อย: บจ.แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ 60.00 1,861 5.0 1,652 4.3 1,707 5.4

บริษัทย่อย: Land and Houses U.S.A. Inc. 100.00 715 2.0 672 1.7 619 1.9

บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 99.99 1,157 3.2 874 2.3 210 0.7

รวมรายได้ธุรกิจให้เช่าและบริการ 3,733 10.2 3,198 8.3 2,536 8.0

3. ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลง
    ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบริษทัร่วม

บริษัทร่วม : บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 21.88 - - 1,135 2.9 - -

4. ก�าไรจากการขายที่ดิน
   รอการพัฒนา

บริษัทย่อย: บจ.แอล.เอช. เมืองใหม่ 55.00 - - 80 0.2 1,240 3.9

5. ก�าไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย: บจ.แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ 60.00 - - 2,080 5.4 - -

6. ก�าไรจากการขายโครงการ บริษัท 116 0.3 - - - -

7. ก�าไรจากการจ�าหน่าย
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทย่อย: Land and Houses U.S.A. Inc. 100.00 1,335 3.7 - - - -

8. รายได้อื่น 749 2.1 569 1.4 704 2.2

9. รวมรายได้ 1 - 8 36,447 100.0 38,786 100.0 31,853 100.0

10. ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
     ลงทุนในบริษัทร่วม

3,404 9.3 3,137 8.1 2,963 9.3

รายได้ทั้งสิ้น 9+10 39,851 109.3 41,923 108.1 34,816 109.3
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ผลการดำาเนินงาน
(1) นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัท ยังคงด�าเนินนโยบาย 

สร้างบ้านเสร็จก่อนขายในทกุโครงการท่ีเป็นโครงการแนวราบ ยกเว้น
โครงการคอนโดมิเนียมที่การด�าเนินการขายจะมีลักษณะท่ีให้จอง 
ก่อนด�าเนินงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการ 
ด�าเนินการโครงการ เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมจะก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จทั้งอาคาร จึงโอนกรรมสิทธ์ิได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยให ้
ผู้บริโภคได้มีระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินและผ่อนดาวน์
จ�านวนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความสามารถในการขอสินเช่ือกับ
ธนาคารพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น

ส�าหรับโครงการทีเ่ปิดใหม่ และโครงการทีข่ายได้ด ี จนไม่สามารถ 
ก่อสร้างบ้านได้ทันกับความต้องการของลูกค้า การด�าเนินงาน 
ในด้านการขายในส่วนนี ้บรษิทัได้แก้ไขการด�าเนนิงานด้านการตลาด
และการขาย เป็นไปในลักษณะการขายล่วงหน้า (Pre-booking) 
โดยก�าหนดระยะเวลาของบ้านที่จะน�ามาขายล่วงหน้า ต้องเป็นบ้าน 
ที่สร้างจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตามส�าหรับการขาย 
ล่วงหน้านั้น ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า บ้านทุกหลังจะต้อง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ตามมาตรฐานของ
บริษัท นอกจากนี้ส�าหรับโครงการที่เปิดใหม่ บริษัทได้ด�าเนินการ
เปิดรับให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษ เช่น กลุ่ม VIP ลูกบ้านเก่าของบริษัท  
กลุ่มลูกค้าท่ีลงทะเบียนก่อนการเปิดโครงการใหม่ เพื่อท�าการตลาด 
เฉพาะกลุ่ม ก่อนจะเปิดรับลูกค้าท่ัวไป ซ่ึงเป็นผลดีที่ท�าให้เห็น
สภาวะตลาดได้อย่างชัดเจน สามารถน�ามาปรับก�าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพิ่มเติมได้อย่างดี เพื่อรองรับลูกค้าทั่วไป

กลยุทธ์การด�าเนินงานบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และกลยุทธ์
ทางการตลาดและการขายของบรษิทั ทีไ่ด้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ง 
ยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถแข่งขันและเรียกความเช่ือม่ันของลูกค้า 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ท้ังในด้านการออกแบบบ้านและโครงการ 
เพื่อตอบสนองการอยู ่อาศัยส�าหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
ที่อาศัยในโครงการ รวมถึงคุณภาพสินค้าและบริการ  คุณภาพของ
พนักงาน  การบริการหลังการขาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ส�าคัญ 
ของการด�าเนนิงานของบรษิทั นอกจากนีบ้รษิทัยงัให้ความส�าคญักบัการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และความส�าคัญของแบรนด์ 

การด�าเนินงานของบริษัท ได้มีการศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการอยู่อาศัย และความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
น�ามาพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 
ที่ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันบริษัทได้ตระหนักถึงการด�าเนินงานภายใต ้
การด�าเนินงานความเสี่ยงต่างๆ และการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อน�ามา
สู่กลยุทธ์การแข่งขันที่ยั่งยืน

ในส่วนของการขยายตลาด บริษัทได้มีการขยายตลาดท่ีกว้าง
มากขึ้น ทั้งในลักษณะการขยายฐานลูกค้า ขยายตลาดในท�าเล
ใหม่ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภูมิภาคมากขึ้น  
โดยมีการขยายรูปแบบของการอยู่อาศัยในลักษณะของบ้านแฝด  
(Semi - Detached) มากขึ้น และประเด็นส�าคัญ คือ บริษัทได้ให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินงานในด้านนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย  
เพื่อตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่ดี เช่น

• นวัตกรรมบ้านหายใจได้ ภายใต้ campaign Air Plus ซึ่ง
ได้จดลิขสิทธิเ์ป็นสิทธขิองบรษิทั โดยนวตักรรมนีไ้ด้ก�าหนด 
เป็นมาตรฐานในแบบบ้านใหม่ และจะก�าหนดในทุกแบบ
บ้านที่เป็นโครงการบ้านเด่ียว และจะด�าเนินงานต่อไป 
ในทุกรูปแบบของที่อยู่อาศัย

• Smart Home หรือระบบ Home Automation เพื่อ 
ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น

• การให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุ บริษัทได้ออกแบบใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีห้องนอน  
ชั้นล่าง และราวจับพยุงตัวในห้องน�้าในท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็น 
บ้านเดี่ยวซึ่งยังไม่มีในตลาดมาก่อน นอกจากนี้บริษัทได้
ออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง ที่เตรียมความพร้อมและตอบ
โจทย์ด้านกายภาพของผู้สูงอายุ เช่น เส้นทางส�าหรับ 
Wheelchair เป็นต้น

• การพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
ลูกค้า เช่น
- การน�าระบบแนะน�าบ้านเพือ่การอยูอ่าศยัด้วย QR Code 

ทีจ่ะช่วยลกูค้าเข้าใจในรายละเอยีดของการใช้งานต่างๆ 
การดแูลรักษาอปุกรณ์ภายในและส่วนประกอบทีส่�าคญั
ภายในบ้าน ตลอดจนข้อมลูโครงการและข้อมลูท่ีส�าคญั 
เป็นต้น
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- การพัฒนาระบบงานด้านการเงิน เช่น ระบบ QR Code 
Credit, QR Payment, Payment Gateway,  
QR Cross Bank

• การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท
ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัว 
และรวดเร็วในการด�าเนินงานส่วนงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยน�าระบบ IT เข้ามาช่วยในการด�าเนินการ เพื่อให้ตอบ
สนองด้านการขาย การก่อสร้าง และบริการ ตลอดจน
ส่วนงานต่างๆ เพื่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กลยทุธ์การตลาดทีส่�าคญัของบรษิทั คอืกลยทุธ์ “บ้านสร้างเสรจ็
ก่อนขาย” ยงัเป็นกลยทุธ์หลกัของการด�าเนนิงานของบรษิทั เนือ่งจาก
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในด้านต่างๆ เนื่องจากลูกค้า
ได้เห็นสภาพโครงการ แปลงที่ดิน แบบบ้านที่สนใจ สิ่งอ�านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมต่างๆ และทีส่�าคญัลกูค้าสามารถทีจ่ะเข้าอยูไ่ด้
ทันที ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมต่างๆ ในทุกส่วนของบ้านใน
การเข้าอยูใ่ห้กบัลกูค้า กลยทุธ์นีม้ผีลทีด่ต่ีอการด�าเนนิงานของบรษิทั  
ทัง้ด้านการควบคุมต้นทนุ การก�าหนดราคาขาย การเพิม่ประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลด้านคุณภาพ ด้านการขายและบริการ นอกจาก
นี้ทางบริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของโครงการ โดย 
มีบริการขนย้ายโดยบริษัทผู้ช�านาญการขนย้าย คือ บริษัท เจวีเค 
อินเตอร์เนชั่นแนน มูฟเวอร์ จากที่อยู่อาศัยเดิมเข้าสู่บ้านหลังใหม่
ในโครงการ ภายใต้แนวคิด “ความสุขในบ้านใหม่ ท่ีไม่เหน่ือยใจ 
กับการขนย้าย แล้วเรื่องย้ายบ้านก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ต้องกังวล... 
อกีต่อไป” บริษัทเริม่ทีจ่ะน�าแนวทางการบรกิารลกูค้า ภายใต้นโยบาย 
“Beyond Services” มาใช้ในอนาคตอันใกล้ 

ปัจจุบนัการด�าเนนิงานของบรษิทั ได้แบ่งระดบัสินค้าตามแบรนด์  
(Brand) โดยพิจารณาจากระดับราคาสินค้าและกลุ ่มผู ้บริโภค 
เป็นส�าคญัรวมถงึส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix) และการ
แบ่งส่วนตลาด (Segmentation) อย่างมหีลกัเกณฑ์เพือ่ให้การด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละ 
กลุ่มได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญๆ ดังนี้

• ท�าเลที่ตั้งโครงการ บริษัทให้ความส�าคัญกับการเลือกท�าเล 
ที่ตั้งโครงการ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ได้ในแต่ละระดับ ทั้งในด้านการคมนาคม การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยรอบ
โครงการ การเลือกท�าเลทีต่ัง้โครงการของบรษิทัจะกระจาย
ออกไปในท�าเลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพื่อรองรับความต้องการที่อยู ่อาศัยในแต่ละท�าเลและ 
เพื่อตอบสนองลักษณะโครงสร้างและความต้องการที่อยู่ 
อาศัยของผู้บริโภคที่อ้างอิงกับลักษณะทางด้านภูมิศาสตร ์
และประชากรศาสตร์ (Geographic and Demographic)  
คอืองิกบัทีอ่ยูอ่าศยัเดมิหรอืแหล่งท�างานเละสถานภาพของ 
ประชากรในท�าเลน้ันเป็นส�าคญั การด�าเนนิงานด้านโครงการ 
ทีอ่ยูอ่าศัยยงัให้ความส�าคัญและกระจายไปในระดบักลุม่ต่างๆ 
(Segmentation) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และการตอบ
สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัได้มกีารศกึษาเพือ่วางแผนรองรบัในอนาคต โดยได้ม ี
การศกึษาท�าเลต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพ และซือ้ทีด่นิเกบ็ไว้เป็น 
Land Bank เพ่ือรอการพัฒนาโครงการในอนาคต  
อันจะสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ดิน และน�าไปสู่ 
ความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนท่ีสูง ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินหลายแปลงที่มีศักยภาพ ติดกับสถานี
รถไฟฟ้า

• แบบบ้านหรือสินค้า เนื่องจากความต้องการของกลุ ่ม 
ผู ้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า  
จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทจึงได้ให้ 
ความส�าคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่องในลักษณะเชิงรุกที่มองก้าว 
ไปข้างหน้า ทั้งในส่วนของลูกค้าที่ได้เข้าอยู่ในโครงการของ
บริษัท ลูกค้าที่แวะชมโครงการ ลูกค้าที่ก�าลังตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัย ตลอดจนลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อในโครงการท่ีอยู่
อาศัยอื่นๆ เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาพัฒนาสินค้า 
หรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ 
ผู้บริโภคในด้านต่างๆ ในปัจจุบันการด�าเนินงานในเรื่อง
ของแบบบ้านได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 
เป็นระยะๆ ประกอบด้วยนวตักรรมบ้านหายใจได้ (Air Plus)  
ที่สร้างความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ในตลาด 

• คณุภาพของสนิค้า บรษิทัได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบั 
มาตรฐานงานก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคในโครงการ 
โดยมีการก�าหนดมาตรฐานก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจสอบ
การก่อสร้าง โดยเน้นหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ การตรวจ
สอบ ที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
เพือ่ให้ได้สนิค้าคณุภาพด ีบรษิทัมีนโยบายและมาตรฐานวธิี
การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า 
“บ้านทุกหลังก่อนที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า จะต้องได้รับ 
การตรวจสอบคณุภาพ QC (Quality Control) อยูใ่นระดบั 
ที่ดี” จึงจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได ้ ดังน้ันสินค้าท่ีม ี
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คณุภาพ ต้องเริม่ ณ จุดเริม่ต้น คอื การตรวจแบบก่อสร้าง  
การวิเคราะห์โครงสร้างของช้ันดิน การตรวจสอบในแต่ละ 
ขั้นตอนของการก่อสร้างต้องผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับวัสดุที่น�ามาก่อสร้าง 
ต้องได้คุณภาพ 

นอกเหนือจากการก่อสร้างบ้านแล้ว บริษัทได้ให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินงานด้านสภาพโครงการ ตั้งแต่การวางผังโครงการ  
การเลือกใช้วัสดุที่คงทนถาวรของงานสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน 
โครงการ สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัการอยู่อาศยั  
และทีส่�าคญัคอืเร่ืองความปลอดภยัของการอยูอ่าศยั นอกจากนีบ้ริษัท 
ยังได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลและรักษาสภาพโครงการให้เป็น 
ชมุชนทีน่่าอยู ่โดยได้มกีารวางรากฐานในการบรหิารโครงการการดแูล
รกัษา และบ�ารุงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีก่อนส่งให้ 
นติบิคุคลบ้านจดัสรร ในโครงการ เพือ่ให้เป็นโครงการและชุมชนทีด่ี 
น่าอยู่ตลอดไป

• การก�าหนดราคาขาย จากกลยทุธ์ของบรษิทั เป็นในลกัษณะ 
ของการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ซึ่งมีข้อที่ได้เปรียบในเชิง 
การแข่งขัน คือ ท�าให้ทราบต้นทุนในการผลิตและการ 
ด�าเนินการที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน อันจะมีผลต่อการ 
ก�าหนดราคาขายของสนิค้าทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัภาวะการ
แข่งขันซึ่งการก�าหนดราคาขายของบริษัทจะพิจารณาตาม 
ภาวะตลาดทีเ่กดิขึน้ ในแต่ละท�าเล แต่ละช่วงเวลา และบรษิทั 
ไม่มนีโยบายในการก�าหนดราคาเพือ่ให้ลูกค้าต่อรอง อนัจะ 
ส ่งผลเสียและไม ่เป ็นธรรมกับลูกค ้า บริษัทก�าหนด
นโยบายการตั้งราคา ท่ีสมเหตุสมผลกับคุณภาพสินค้า 
 

• การส่งเสรมิการขาย ในด้านการสือ่สารข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลโครงการของ 
ผู้บริโภค โดยเฉพาะสื่อสารทางด้าน online ซึ่งเป็นสื่อที่ 
ผูบ้ริโภคใช้ในการหาข้อมลูทีอ่ยูอ่าศยับรษิทัได้ให้ความส�าคญั
กับสื่อประเภท online อย่างมาก แยกเป็นแต่ละประเภท
ที่ส�าคัญๆ ดังนี้ 
- Google ที่ให้ความส�าคัญทั้ง SEO (Search Engine  

Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing)
- Facebook ปี 2561 บรษิทัมี Fan Page อยูท่ี ่590,000 ราย
- Twitter มี 9,000 Followers 
- บริษัทได้มกีารใช้ Line official Account มกีารส่ง Rich 

message ไปยงั Line Friend เก่ียวกบัเกรด็ความรูเ้กีย่ว
กับบ้านและกิจกรรมทางการตลาด 

- บริษัทได้ให้ความส�าคัญด้านส่ือ Internet อย่างมาก  
มกีารปรับเปลีย่นรปูแบบ website ของบรษิทัให้ทันสมัย  
น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้
อย่างดี

บริษัทยังคงรูปแบบของ Single Number 1198 คือระบบ  
Call Center Front Line Management ที่ลูกค้าสามารถสอบถาม 
รายละเอียดโครงการ และนัดหมายการเข้าชมโครงการได้ในทุก 
โครงการของบริษัท การด�าเนินงานด้านการสื่อสารข้อมูลโครงการ
ของบริษัท ได้ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี และพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภค บริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญต่อการควบคุมต้นทุนในการด�าเนินการด้านการสื่อสารต่างๆ 
ไปสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย 
สือ่กลางแจ้ง (Billboard) และการด�าเนนิงานด้านการใช้สือ่ต่างๆ ทีม่ ี
หน่วยงานคือฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ  
ทัง้ในด้านการวางแผนการโฆษณาและการส่ือสารข้อมลูต่างๆ ก่อนออก 
ไปสู่สายตาผู้บริโภค 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
ดังที่กล่าวมาแล้วการด�าเนินโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท  

ได้มีโครงการกระจายไปในท�าเลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล และโครงการในต่างจังหวัด คือเชียงใหม่ ขอนแก่น  
นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี ภูเก็ต ซ่ึงยังคงด�าเนินการ 
ภายใต้กลยุทธ์ “บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย” ที่มีความพร้อม 
ในการเข้าอยู่อาศัย โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพบ้าน สภาพ
โครงการ ระบบการตรวจสอบที่ดีและเป็นมาตรฐาน ท�าให้บริษัท
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางตามระดับ 
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ซึ่งสะท้อนระดับราคาท่ี 
แตกต่างกนัไปในแต่ละ Brand และตามระดบัราคา (Segmentation)

การขยายตัวทางตลาดโดยการกระจายในทุกระดับราคา  
(Segmentation) ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ท�าให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น บริษัท 
จึงได้มีการขยายตลาดที่อยู่อาศัย โดยการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่  
(New User) และการขยายโครงการทัง้ในกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล
และต่างจงัหวดั แต่ยงัคงตระหนกัถงึคณุภาพของสินค้าที่ดีเป็นส�าคัญ 
นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการบริการหลังการขาย  
(After Sales Service) ซึง่เป็นจดุเด่นของบรษิทั โดยบรษิทัตระหนกัถงึ 
การดูแลลูกบ้านในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความ
ปลอดภัยและสภาพการอยู่อาศัย การอ�านวยความสะดวกในการ
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แจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านระบบ call center และระบบ 
internet มกีารก�าหนดแผนงานด�าเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค
ให้ดีมีคุณภาพ ก่อนการส่งมอบ และดูแลการจัดตั้งนิติบุคคลบ้าน
จัดสรรอย่างชัดเจน   

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากเดิมให้กว้างข้ึน
อย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยการออกแบบสินค้าใหม่เพ่ือเข้าสู ่
ระดับราคา (Segmentation) ใหม่ ใน Brand ใหม่ คือ VIVE ที่จะ
ตอบสนองรปูแบบวถิชีวีติของคนรุน่ใหม่ ได้อย่างแท้จรงิ ไม่ว่าจะเป็น
ที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ที่มีฟังก์ชัน
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในด้านการบริหารงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ CRM  
(Customer Relationship Management) และระบบ CEM(Customer  
Emotional Management) อย่างต่อเนือ่ง เพือ่มาช่วยในการด�าเนนิงาน 
ด้านการขาย การตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า ท�าให้บริษัทเข้าถึง
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมีการสร้าง
กจิกรรมทีต่่อเนือ่งกบักลุม่ลกูค้า ท�าให้กลุม่ลกูค้าท่ีซือ้บ้านในโครงการ
ของบริษัทกว่า 30% เป็นลูกค้าในโครงการเก่าหรือเป็นกลุ่มญาติ  
พีน้่องของลกูค้าทีอ่ยูใ่นโครงการของบรษิทั ซึง่มผีลดีต่อการด�าเนนิงาน  
และต้นทุนการด�าเนินงานที่ลดลง

การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
บริษัทใช้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านส�านกังานขายทีโ่ครงการ

ของบริษัท โดยบริษัทมีโครงการท่ีอยู่อาศัยที่กระจายไปในแต่ละ
ท�าเลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทอาศัยการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลปี 2561 ลูกค้า
ที่แวะชมโครงการโดยรวมทั้งหมด 47% มาจากสื่ออินเทอร์เน็ต
หากพิจารณาระดับ Brand ปรากฏให้เห็นว่า Brand ทาวน์โฮม  

และบ้านเดี่ยว ระดับราคาต�่ากว่า 10 ล้านบาท ลูกค้าที่แวะชม
โครงการจากสื่ออินเทอร์เน็ต สูงถึง 54% และ 30% มาจากสื่อ 
ป้ายโฆษณา นอกจากนี้ยอดจองของบริษัทมาจากสื่ออินเทอร์เน็ต  
46% และต้นทุนในการด�าเนินงานมีสัดส่วนที่ต�่า กล่าวคือต้นทุนต่อ
ลูกค้าแวะ 3,408 บาทต่อราย และต้นทุนต่อลูกค้าจอง 20,420 บาท
ต่อราย ขณะทีส่ือ่อืน่ๆ จะมต้ีนทนุทีส่งูมาก ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าสือ่ด้าน
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพที่ดี

บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการด้านการสื่อสาร 
และการวิเคราะห์ผู ้บริโภค คือการสร้างระบบฐานข้อมูลลูกค้า 
และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM (Customer 
Relationship Management) ที่มีประสิทธิภาพ โดยพนักงานขาย 
ทกุคนสามารถเข้าถงึข้อมูลลูกค้าผ่าน network ของบรษิทั ได้ทกุเวลา 
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ e - brochure ที่ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ไปให้กบัลูกค้าทีม่ ีe-mail address ท�าให้ต้นทนุการเข้าถงึกลุม่ลกูค้า
ของบรษิทัต�า่กว่าผู้ประกอบการรายอืน่ๆ นอกจากนีบ้รษิทัมนีโยบาย
และแผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการขายอย่างต่อเนื่อง และ
สม�่าเสมอ  เพื่อให้สามารถน�าเสนอสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้
แก่ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยปี 2561
ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2561 จากตัวเลขโดยรวมของ

บ้านจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมทั้งหมด 
122,877 หน่วย แบ่งแยกเป็นสร้างเอง 20,291 หน่วย และประเภท
จัดสรร 102,586 หน่วย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 7.3 โดย
เป็นการเพ่ิมขึน้จากท่ีอยูอ่าศัยประเภทจดัสรร ทีเ่พ่ิมสงูข้ึน ถงึร้อยละ 
8.8 ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

ประเภท 2558 2559 2560 2561 2538*

สร้างเอง 22,375 21,915 20,206 20,291 32,118

จัดสรร 101,455 104,628 94,297 102,586 146,735

รวมทั้งหมด 123,830 126,543 114,503 122,877 178,853

% การเปลี่ยนแปลง -7.2% 2.2% -9.5% 7.3% 27.7%

หน่วย : หลัง

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, p. ตัวเลขประมาณการ 
        * ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา  
        ** % การเปลี่ยนแปลงของปี 2558 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ�าแนกตามประเภทด�าเนินการ ระหว่างปี 2558 – 2561
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บ้านจดทะเบียนเพิ่ม 
จ�าแนกตามประเภทสร้างเอง

2558 2559 2560 2561 2538*

บ้านเดี่ยว 19,591 19,156 17,964 17,890 28,116

 % การเปลี่ยนแปลง - 4.6% - 2.2% - 6.2% - 0.4% - 9.4%

บ้านแฝด 95 119 142 104 151

% การเปลี่ยนแปลง - 10.5% 25.3% 19.3% - 26.8% 228.3%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์  2,689 2,640 2,100 2,297 3,851

% การเปลี่ยนแปลง - 29.7% - 1.8% - 20.5% 9.4% - 5.7%

รวมทั้งหมดประเภทสร้างเอง  22,375 21,915 20,206 20,291 32,118

% การเปลี่ยนแปลง - 8.5% - 2.1% - 7.8% 0.4% - 8.6%

หน่วย : หลัง

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, p. เป็นตัวเลขประมาณการ 
         * ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา  
        ** % การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ�าแนกตามประเภทสร้างเอง ระหว่างปี 2558 - 2561

หากพิจารณาบ้านจดทะเบียนเพ่ิม เฉพาะท่ีอยู่อาศัยประเภท
จัดสรร ในปี 2561 จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งหาก
จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

• ประเภทบ้านเดีย่ว ในปี 2561 เพ่ิมขึน้ 22.3% เมือ่เทยีบกบั 
ปี 2560 และหากเทียบปี 2560 กับปี 2559 ปรากฏว่าใน
ปี 2560 ชะลอตัวลดลง ร้อยละ 4.3

• ประเภทบ้านแฝด ในปี 2561 ลดลง 19.9 % เมื่อเทียบ
กับปี 2560 และหากเทียบปี 2560 กับปี 2559 ปรากฏว่า 
ในปี 2560 ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 33.7

• ประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 
22.1% เมื่อเทียบกับปี 2560 และหากเทียบปี 2560 กับ 
ปี 2559 ปรากฏว่า ในปี 2560 ชะลอตัวลดลง ร้อยละ 5.0

• ประเภทคอนโดมเินยีม ในปี 2561 เพิม่ขึน้ 3.9% เมือ่เทียบ
กับป ี2560 และหากเทยีบปี 2560 กบัปี 2559 ปรากฏว่า 
ในปี 2560 ชะลอตัวลดลง ร้อยละ 13.1

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม
ประเภทจัดสรร

2558 2559 2560 2561 2538*

บ้านเดี่ยว 11,837 12,736 12,183 14,897 20,793

 % การเปลี่ยนแปลง -9.3% 7.6% -4.3% 22.3% 16.4%

บ้านแฝด 2,366 1,895 2,533 2,028 938

% การเปลี่ยนแปลง -16.1% -19.9% 33.7% -19.9% 336.3%

ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย ์ 19,624 17,111 16,262 19,853 58,093

% การเปลี่ยนแปลง 8.7% -12.8% -5.0% 22.1% 16.0%

คอนโดมิเนียม 67,628 72,886 63,319 65,808 66,911

% การเปลี่ยนแปลง -9.9% 7.8% -13.1% 3.9% -1.5%

รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร  101,455 104,628 94,297 102,586 146,735

% การเปลี่ยนแปลง -6.9% 3.1% -9.9% 8.8% 7.8%

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, p. เป็นตัวเลขประมาณการ 
         * ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา   
        ** % การเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ�าแนกตามประเภทจัดสรร ระหว่างปี 2558 - 2561 หน่วย : หลัง
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อนึ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัย ในปี 2561 ปัจจัย
ส�าคัญๆ ที่มีผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย ดังนี้

• การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2561 ประมาณการที่ 4.2%  
เทียบกับปี 2560 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.9% การ
ขยายตัวในแต่ละไตรมาสในปี 2561 เป็นดังนี้ Q1= 4.9.%, 
Q2= 4.6%, Q3 = 3.3.% ประมาณการ Q4 = 4.0%)

• ภาวะเงนิเฟ้อทัว่ไป ในปี 2561 เฉลีย่ท้ังปี อยู่ทีร้่อยละ 1.1% 
เทียบกับปี 2560 ที่มีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 0.7%

• อัตราดอกเบี้ยในปี 2561
- อตัราดอกเบีย้นโยบาย อยูใ่นระดับที ่1.5% ตลอดปี แต่มี 

การปรับขึน้ 0.25% ในการประชุม เม่ือวนัที ่19 ธนัวาคม 
2561 แนวโน้มการปรบัอตัราดอกเบีย้ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป

- ตลอดปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) 
และอัตราดอกเบี้ย MRR ของ 5 ธนาคารพาณิชย ์
ขนาดใหญ่ คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น
- อัตราดอกเบี้ย (MLR) และ (MRR) ของ SCB  

อยู ่ที่ 6.025% และ 7.370% ตามล�าดับ
-   อตัราดอกเบีย้ MLR และ MRR ของ BBL และ KBank  

อยู่ที่ 6.25% และ 7.125%
 อตัราดอกเบีย้เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ในไตรมาส 3 เทยีบไตรมาส  

4 โดยเฉลี่ย 3 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราดอกเบี้ยใน 
ลักษณะที่เป็น Fixed 3 ปี เปลี่ยนเป็นลักษณะลอยตัว  
(Float Rate) แทน เนือ่งจากแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ปรบัขึน้ 
ยกเว้นอัตราดอกเบี้ยของ SCB ที่มีปรับขึ้นมากกว่า 0.50% 
แต่ในที่สุดก็ต้องปรับลงตามการแข่งขันของตลาด

• อัตราปฏิเสธ สินเช่ือจากธนาคาร ในส่วนของบริษัท ในป ี
ที่ผ่านมา สัดส่วนการซื้อสด เท่ากับ 20% เมื่อเทียบเป็น 
จ�านวนราย และเท่ากับ 26% เมื่อเทียบเป็นมูลค่า อัตรา 
การปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) แบ่งแยกตาม 
Brand ได้ดังนี้
- Brand Ladawan, Nantawan, Mantana
 Rejection Rate จากธนาคาร 7.2%
- Brand TH, Chaiyaphruek, Inizio
 Rejection Rate จากธนาคาร 10.5%
- Brand Condo Rejection Rate จากธนาคาร 2.2%
- ต่างจังหวัด Rejection Rate จากธนาคาร 12.0%

• ผลกระทบจากแนวนโยบายการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย (Macroprudential) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ประกาศในเดือนตุลาคม 2561

• ราคาวสัดกุ่อสร้างโดยรวมเฉล่ียในปี 2561 มปีรบัตวัเพิม่ขึน้
ร้อยละ 2.5 จากปี 2560 ดัชนีรวมวัสดุก่อสร้าง ปี 2560 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 105.2 ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 107.9 
ทั้งนี้ ดัชนีวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
มีการปรับตัวสูงขึ้นจากค่าดัชนีเฉลี่ย ปี 2560 ที่ 94.8 ปรับ
สูงขึ้นในปี 2561 มีค่าดัชนี ที่ 102.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4

• ระดบัราคาทีด่นิมกีารปรบัตวัทีสู่งขึน้อย่างมาก ส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนในการด�าเนินโครงการใหม่ท่ีสูงขึ้น และจ�านวน
โครงการที่เปิดใหม่ที่ลดลง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2561
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2561 มีสัดส่วนแบ่งตาม

ประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา ได้ดังนี้ 

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งตามสัดส่วนระดับราคา

ประเภทที่อยู่อาศัย สัดส่วน ระดับราคา สัดส่วน

บ้านเดี่ยว 71%   ต�่ากว่า  2.00 ล้านบาท 1%

ทาวน์เฮ้าส์ 12%   2.00 -  4.00 ล้านบาท 15%

คอนโดมิเนียม 17%   4.01 -  6.00 ล้านบาท 20%

  6.01 - 10.00 ล้านบาท 18%

10.01 - 25.00 ล้านบาท 25%

มากกว่า 25.00 ล้านบาท 21%

รวม 100% 100%

สัดส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 89%

สัดส่วนต่างจังหวัด 11%
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ในป ี 2561 ณ ต ้นป ี บริษัทมีจ�านวนโครงการที่ เป ิด 
ด�าเนินการ จ�านวนทั้งรวมสิ้น 68 โครงการ เป็นโครงการใน 
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 40 โครงการ ต่างจงัหวดั 28 โครงการ 
โครงการเปิดใหม่ระหว่างปี 12 โครงการ โครงการทีเ่ปิดด�าเนนิการใน
ปี 2561 มจี�านวนทัง้หมด 80 โครงการ ส�าหรบัโครงการทีเ่ปิดใหม่ 12 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 23,110 ล้านบาท

จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้
• โครงการบ้านเดีย่ว 6 โครงการ (บ้านแฝดนบัเป็นบ้านเดีย่ว) 
• โครงการทาวน์โฮม 5 โครงการ (ในโครงการที่ Mix สินค้า 

นับแยกออกตามประเภทสินค้า นับซ�้าโครงการ)
• โครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ 

ณ ต้น ม.ค. ปี 2561 2562

จ�านวนโครงการทั้งหมด 68 70

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40 42

ต่างจังหวัด 28 28

โครงการเปิดใหม่ทั้งหมดระหว่างปี 12 16

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 14

ต่างจังหวัด 2 2

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 23,110 29,960

รวมโครงการที่ด�าเนินการทั้งหมดในปี  80 86

 Project Yard Revere Mode Parce at  
Pruneyard 

Location Portland OR Campbell CA. San Mateo CA. Campbell CA.

No. Units 284 168 111 252

Occupancy rate in 2018 83% 84% 92% 45%

Estimated project’s IRR 10% 9% 9% 9.3%

แสดงจ�านวนโครงการที่ด�าเนินการระหว่างปี  2561 – 2562 

หมายเหตุ โครงการ มหาชัย และ นครปฐม อยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ตามจ�านวนหลัง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2561 แบ่งจ�าแนกตามประเภทที่อยู่
อาศัย เป็นดังนี้ 

• ตลาดบ้านเดี่ยว บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   10.1%
• ตลาดบ้านแฝด บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   15.4%
• ตลาดทาวน์เฮ้าส์ บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด     4.1%
• ตลาดคอนโดมิเนียม บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   1.2%

ในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัท Land and Houses 
U.S.A. Inc. ในปีที่ผ่านมา ได้ขายอะพาร์ตเมนต์ชื่อ The Domain 
Residence ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในราคา 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
หรือประมาณ 4,480 ล้านบาท โดยมีก�าไรก่อนภาษีประมาณ 
41.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ 1,317 ล้านบาท ปัจจุบัน
บริษัท Land and Houses U.S.A. Inc. มีจ�านวนโครงการทั้งหมด  
4 โครงการ ดังนี้

และการด�าเนินงานของบริษัท LHMH ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดโครงการ Terminal 21 พัทยา รูปแบบ Mixed Use  
ประกอบด้วยโรงแรม และ Shopping Mall โดยมีรายละเอียดโครงการดังน้ี พื้นที่โครงการ 32.84 ไร่ มูลค่าการลงทุน 5,587 ล้านบาท  
จ�านวนห้องพัก 396 ห้อง พื้นที่ Retail 42,000 ตารางเมตร
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โครงการ ประเภท
ขนาด

โครงการ
(ไร่)

จ�านวนหลัง
ทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย
ต่อหลัง

(ล้านบาท) 

มูลค่า 
โครงการ

(ล้านบาท)

ไตรมาส 
ที่เปิดขาย

1. Villaggio สันทราย เชียงใหม่ รวม 32.3 246 3.3 820

Q1

SH 17.4 72 5.6 400

TH 14.9 174 2.4 420

2. Villaggio เกาะเรียน อยุธยา   รวม 50.4 296 3.1 1,040

SH 41.5 187 4.2 790

TH 8.9 109 2.3 250

3. มัณฑนา  อ่อนนุช วงแหวน (5)  SH 85.0 313 10.1 3,150

Q2
4. Indy 2 ศรีนครินทร์ TH 45.5 445 3.4 1,500

5. The Room สุขุมวิท 38 CD 2.3 229 14.0 3,200

6.  The Room พญาไท  CD 2.6 437 8.9 3,900

7. The Ease (2) พระราม 2 CD 4.4 329 2.3 760

Q3

8. Vive บางนา TH 20.7 92 10.4 960

9. Villaggio รังสิต คลอง 2 รวม 87.0 483 4.4 2,020

SH 34.8 185 5.4 1,000

SEMI 52.2 298 3.4 1,020

10. มัณฑนา  พุทธมณฑลสาย 2  
     บางแวก

SH 73.4 146 16.4 2,400

Q4
11.The Key เพชรเกษม CD 3.8 639 3.4 2,200

12. Villaggio เพชรเกษม สาย 4 รวม 48.0 405 2.8 1,160

SEMI 24.3 146 3.7 540

TH 23.7 259 2.4 620

 รวมทั้งหมดที่เปิดได้ ในปี 2561  455.4 4,060 5.7 23,110

รายละเอียดโครงการเปิดใหม่ในปี 2561
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แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562
ตลาดที่อยู ่อาศัยในปี 2562 หากพิจารณาเฉพาะตลาด 

ที่อยู่อาศัยประเภทจัดสรร มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มเล็กน้อย จากปี  
2561 ประมาณร้อยละ 3-5 และประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่ม  
โดยรวมประเภทจัดสรรทั้งหมด คาดว่ามีจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ  
107,000 หน่วย โดยตลาดท่ีอยู ่อาศัยประเภททาวน์เฮ ้าส ์ 
และบ้านเดี่ยว มีแนวโน้มที่ขยายตัวสูงขึ้นมากสุด ตลาดบ้านแฝด  
ยังเป็นตลาดที่มีจ�านวนยังไม่สูงมากนักแต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
ส�าหรับตลาดคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มจะชะลอตัวลง  

 
ทั้งนี้ในปี 2562 มีปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย 

ดังนี้
• ภาวะเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอยู่ในระดับ  

4.0%
• ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2562

- การปรับตัวที่ดีขึ้นของภาคการส่งออก
- การลงทนุภาครัฐ จะเร่งเดนิหน้าทกุส่วน คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ 6 เร่งขึ้นจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 5
- การท่องเที่ยว ที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุน 
- การใช้จ่ายเพือ่การอปุโภคบรโิภคของภาคเอกชน มแีนวโน้ม

ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ในระดับร้อยละ 4.2 
• อัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย  มีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้น  ตาม

การปรับตวัของอตัราดอกเบีย้นโยบาย ซ่ึงแนวโน้มจะปรบัตัว
สูงขึ้น 0.25% - 0.50% และทิศทางจะเป็นลักษณะลอยตัว 
(Float Rate)

• อตัราเงนิเฟ้อ มีแนวโน้มทีป่รับสงูขึน้ แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่ 
ที่ 0.7 % - 1.7%

• ต้นทนุก่อสร้าง ไม่เปลีย่นแปลงจากปี 2561 ยกเว้นต้นทนุ
การพฒันาโครงการใหม่ บางรายการเพิม่สงูข้ึน เช่น ต้นทนุ 
ถมดนิ เป็นต้น

• การเร่งด�าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งที ่
มีด�าเนินการอยู่และที่อยู่ในแผนการด�าเนินงานตามแนว
นโยบายของภาครัฐ

• ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐ 

• ความเข้มงวดธนาคารพาณิชย์ ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ 
ผู้ประกอบการ (Pre Finance) และการพิจารณาสินเชื่อที่
อยูอ่าศยัส�าหรบัรายย่อย (Post Finance) มีความเข้มงวดใน  
การพิจารณาการให้สินเชื่อ และมีความระมัดระวังมากขึ้น 

• ราคาท่ีอยู่อาศัย จะปรับสูงขึ้นบ้างในบางท�าเล แต่สินค้า
ประเภทคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงและในบาง 
ท�าเลมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น เนื่องจาก 
Supply ที่คงเหลือยังคงมีอยู่จ�านวนมาก

แผนการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2562
ณ ต้นปี 2562 บริษัทมีโครงการที่ เป ิดด�าเนินการอยู ่ 
ทั้งส้ิน 70 โครงการ โดยเป็นโครงการในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 42 โครงการ และต่างจังหวัด 28 โครงการ 
และในปี 2562 บริษัทมีแผนการด�าเนินงานเปิดโครงการใหม่  
16  โครงการ มูลค่ารวม 29,960 ล้านบาท แบ่งแยกเป็นโครงการ 
ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 14 โครงการ และต่างจงัหวดั 
2 โครงการ ทั้งนี้หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัย แบ่งได้
ดังนี้
• โครงการบ้านเดี่ยว 11 โครงการ (บ้านแฝด นับรวมเป็น

บ้านเดี่ยว) 
• โครงการทาวน์เฮ้าส์  6 โครงการ (ในโครงการที ่Mix นบัแยก

ออกตามประเภทสินค้า นับซ�้าโครงการ) 
• ไม่มีโครงการคอนโดมิเนียม
รวมจ�านวนโครงการท่ีเปิดด�าเนินการทั้งส้ินในปี 2562  
ทั้งหมด 86 โครงการ

สัดส่วนของยอดขายรวม (Booking) ของปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย แบ่งตามสัดส่วนระดับราคา
ประเภทที่อยู่อาศัย สัดส่วน ระดับราคา สัดส่วน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 72%   ต�่ากว่า  2.00 ล้านบาท -

ทาวน์เฮ้าส์ 8%   2.00 -  4.00 ล้านบาท 17%

คอนโดมิเนียม 20%   4.01 -  6.00 ล้านบาท 17%

  6.01 - 10.00 ล้านบาท 19%

10.01 - 25.00 ล้านบาท 27%

มากกว่า 25.00 ล้านบาท 20%

รวม 100% 100%

สัดส่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 91%

สัดส่วนต่างจังหวัด 9%
หมายเหตุ   % สัดส่วน ค�านวณตามมูลค่า
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รายละเอียดโครงการเปิดใหม่ในปี 2562

เป้าหมายยอดขายในปี 2562 บรษิทัตัง้เป้ายอดขาย (Booking)  
รวม 33,000 ล้านบาทและยอดโอนกรรมสิทธ์ิมูลค่ารวม 32,000   
ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตที่ขายในปี 2562 เท่ากับ 7.3 ล้านบาท  
(ปี 2561 ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต 7.3 ล้านบาท)

ส�าหรับสัดส่วนของยอดขายในปี 2562 พิจารณาตามมูลค่า  
จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย มีสัดส่วน ดังนี้ 

• บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด  72% 
• ทาวน์เฮ้าส์     8% 
• คอนโดมิเนียม    20%

ในส่วนของแผนการลงทนุในการซ้ือทีด่นิเพือ่รองรบัการขยายตวั 
ในอนาคต ในท�าเลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
ต่างจังหวัด งบประมาณรวม 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้การพิจารณาซื้อ
ทีด่นิ บรษิทัจะพจิารณาท�าเลทีส่ามารถน�ามาพฒันาโครงการได้ทันที
และมีศักยภาพที่ดี

โครงการ ประเภท ขนาดโครงการ
(ไร่)

จ�านวน
หลัง

ทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย
ต่อหลัง

(ล้านบาท )

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

ไตรมาส 
ที่เปิดขาย

1. ชัยพฤกษ์ รามอินทรา ทางด่วน จตุโชติ SH 98.5 398 7.5 3,000 

Q12. นันทวัน รามอินทรา พหลโยธิน 50 SH 98.1 212 24.5 5,200
3. มัณฑนา Westgate SH 93.7 293 15.0 4,400

4. Indy  ปิ่นเกล้า สิรินธร TH 11.5 94 4.3 405

5. มัณฑนา บางนา กม. 7 (2) SH 53.1 159 15.7 2,500
Q2

6. Indy อยุธยา TH 23.4 230 2.7 630

7. Vive เอกมัย รามอินทรา SH 17.3 48 47.9 2,300

Q3

8. Vive รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ SH 20.4 34 32.9 1,120

9. Villlaggio  ประชาอทุศิ 90 รวม 57.9 351 4.0 1,410

SH 16.5 77 5.6 430

SEMI 41.4 274 3.6 980

10. Indy รังสิต คลอง 2 TH 20.1 198 2.8 550

11. Vive บางนา TH 25.4 49 29.6 1,450

12. Villaggio บางนา เทพารักษ์ รวม 63.1 342 4.6 1,570

SH 32.3 136 6.2 840

SEMI 30.8 206 3.5 730

13. มัณฑนา Serene Lake เชียงใหม่ SH 47.4 78 17.0 1,330

Q4

14. Indy 3 บางใหญ่ TH 34.7 353 3.6 1,270

15. Indy  บางนา สวนหลวง TH 39.0 385 3.7 1,425

16. Villaggio ศรีนครินทร์ บางนา รวม 50.5 307 4.6 1,400

SH 34.0 128 6.5 830

TH 16.5 179 3.2 570

รวมทั้งหมด 754.1 3,531 8.5 29,960
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
• การออกแบบสินค้า
 ในการออกแบบสินค้า บริษัทให้ความส�าคัญกับการศึกษา

วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจความต้องการของผู ้บริโภค  
การใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคและสมาชิกในครอบครัว เพื่อน�า
มาก�าหนดการออกแบบทีอ่ยู่อาศยัให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลูกค้าและสมาชิกของครอบครัว ในการออกแบบสินค้าก่อนการผลิต
ทีเ่ป็นลกัษณะ mass production บรษิทัได้ก�าหนดให้มขีัน้ตอนตรวจ 
การด�าเนนิงาน เพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพสงูสดุ และให้สินค้าทีส่่งมอบ
ให้ลูกค้ามีคุณภาพดีท่ีสุด ตั้งแต่การตรวจแบบให้สมบูรณ์ก่อนการ
ก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีท�างานร่วมกันท้ังส่วนงานก่อสร้าง 
ส่วนงาน Interior ส่วนงานสถาปัตย์ ส่วนงานตรวจสอบคุณภาพ  
และบรกิารหลงัการขาย เพือ่ให้สนิค้าไม่เกดิข้อบกพร่อง ทัง้จากการ
ออกแบบ การก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ นอกจากน้ีก่อนการผลิต 
ที่เป็น mass production จะมีการก่อสร้างเป็นบ้านต้นแบบก่อน 
ทุกครั้ง เพื่อให้สินค้าที่จะออกสู่ผู ้บริโภคสมบูรณ์และไม่เกิดข้อ
บกพร่องของสินค้า 

 นอกจากนี้  บริษัทยังได ้มีการท�าวิจัย เพื่อสอบถาม 
ความคิดเห็นของลูกค้า ทั้งเรื่องความพึงพอใจในสินค้าและบริการ  
และการให้ความส�าคัญกับการออกแบบในลักษณะท่ีเป็นเชิงรุก 
ไปข้างหน้า โดยมีการออกแบบบ้านไว้แล้ว เพื่อรองรับและเตรียม 
ความพร้อมท่ีจะน�าแบบบ้านมาใช้ได้ทันที และมีการปรับเปล่ียน 
แบบบ้าน เมื่อใช้ไปในระยะเวลาหน่ึงหรือมีระดับจ�านวนการ 
ก่อสร้างตามที่ก�าหนดก็จะเปลี่ยนแปลงแบบบ้านทันทีเพื่อให้เกิด 
ความใหม่และให้เหมาะกับช่วงเวลาอยู ่เสมอ ในการออกแบบ
สินค้านั้น บริษัทไม่ได้ให้ความส�าคัญเฉพาะกับแบบบ้าน แต่ยังให้ 
ความส�าคญักบัการออกแบบสภาพโครงการ สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ  
ภายในโครงการ สโมสร สวนส่วนกลาง และสภาพแวดล้อมด้านหน้า 
โครงการ ซึง่นบัได้ว่าเป็นจดุเด่นอีกประการหนึง่ทีล่กูค้าได้เล็งเหน็ถงึ 
ความแตกต่างอย่างชดัเจนเมือ่เปรียบเทยีบกับโครงการอืน่ทีอ่ยูใ่นตลาด

• ลักษณะการผลิตและการจัดซื้อ
 การผลิตและนโยบายการผลิต
 บรษิทัมนีโยบายการผลติและเพิม่ก�าลงัการผลติทีอ่ยูอ่าศยั

เพื่อขายให้สอดคล้องกับความต้องการของท่ีอยู่อาศัยของลูกค้า  
กล่าวคือในขณะที่ความต้องการบ้านของลูกค้ามีเพิ่มขึ้น บริษัท
สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น เพื่อให้
สัมพันธ์กับปริมาณความต้องการบ้าน

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของ
ผู ้รับเหมาให้มีการก่อสร้างท่ีอยู ่อาศัยให้มีคุณภาพที่ดีในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

- บริษัทมีการก�าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง ทั้งขั้นตอน
ของการด�าเนนิการก่อสร้าง และการเลอืกใช้วสัดกุ่อสร้าง ซึง่ในแต่ละ 
ขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด  
โดยไม่มีการยืดหยุ่น

- บรษัิทมกีารจดัฝึกอบรมวธิกีารก่อสร้างตามมาตรฐานของ
บริษัทให้กับผู้รับเหมาอย่างสม�่าเสมอ 

- บรษิทัมหัีวหน้างานประจ�าแต่ละโครงการเพือ่ควบคมุและ
ตรวจรับงานของผู้รับเหมา

- บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย
โดยมีวิศวกรจากส่วนกลางไปตรวจสอบคุณภาพงานอีกครั้งหนึ่ง 
ว่าคุณภาพงานได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดหรือไม่

(4) การจัดหาวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย วัตถุดิบที่ส�าคัญในการด�าเนินการ 

ได้แก่ ทีด่นิและวสัดกุ่อสร้าง ดงันัน้ การด�าเนนิการในการจัดหาวตัถดุบิ
ของบริษัท จะเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

• การจัดซื้อที่ดิน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินท่ีมีศักยภาพ 
และสามารถน�ามาพัฒนาได้ทันที วิธีการซื้อที่ดินของบริษัทแบ่งออก
เป็น 3 แนวทาง ได้แก่

- ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการที่จะซื้อที่ดิน 
ในสื่อต่างๆ

- ติดต่อซื้อที่ดินผ่านนายหน้าขายที่ดิน
- ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทโดยตรง

• วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัตถุดิบในการก่อสร้าง บริษัทได้
ด�าเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

- การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วนเอง เช่น เหล็กเส้น 
สุขภัณฑ์ เป็นต้น

- การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยผู้รับเหมาที่ทางบริษัทว่าจ้าง 
เป็นผู้จัดหาซื้อเอง 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูจั้ดจ�าหน่ายวตัถุดบิ 
เนื่องจากบริษัทมีการส่ังซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส่ังซื้อวัตถุดิบ
ได้ตามปริมาณที่ต้องการ และไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ  
โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากในประเทศ และท่ีผ่านมา
บริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�าหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30  
ของยอดซ้ือรวมวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และ
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

(5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 

ของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ได้แก่ การ
ระบายน�า้เสียของผูอ้ยูอ่าศัยในโครงการซึง่อาจมผีลกระทบท�าให้เกดิ
น�้าเสียต่อแหล่งน�้าสาธารณะหากระบบบ�าบัดไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการก�าจัดน�้าเสียในบ้านแต่ละหลังท่ีบริษัท 
สร้างขึ้น โดยที่น�้าเสียจากบ้านแต่ละหลังจะได้รับการบ�าบัดก่อน
ระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน�้าท้ิง 
ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนดก่อนที่จะระบายลงสู่ทางน�้า 
สาธารณะต่อไป เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งน�้าสาธารณะ 
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ :  บจ. แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับ Government of Singapore Investment (GIC) โดย GIC ถือหุ้น 40.00% 
 บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่  เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับ กลุ่มนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ โดย กลุ่มนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ถือหุ้น 45.00%
 * เลิกกิจการแล้วและช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ
99.99%

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
99.99%

บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
99.99%

บจ. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้
99.99%

บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. แอล เอช แอสเซท
99.99%

บจ. แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้
60.00%

บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่
55.00%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2

49.99%

LH U.S.A. Inc.
100.00%

บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
24.98%

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
30.23%

บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส์
21.16%

 

บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท
99.99%

บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่
99.94%

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป
21.88%

บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจท่ีปรึกษาลงทุน/ 
ธนาคารพาณิชย์

บจ. แอล แอนด์ เอช รีเทล  
แมเนจเม้นท์ 99.95%

บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ 
99.93%

บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล  
แมเนจเม้นท์

99.99%

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บจ. ภูเก็ตฟิวเจอร์แพลน
99.99%*

บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   
99.99%

บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

99.99%

บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
99.99%
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
ทุนที่เรียก
ช�าระแล้ว 
(ล้านบาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ถือครองอยู่

มูลค่า
ของหุ้น
ที่ตราไว้

% การถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทางตรง 
และทาง

อ้อม

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1. บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) 400 84,627,680 1 21.16 
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 21,184 4,634,761,967 1 21.88 

3. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 10,714 2,675,945,601 1 24.98 
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 3,300 88,958,300 10 26.96 
5. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 13,151 3,975,878,432 1 30.23 

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 1,486 74,278,549 10 49.99 
2. บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม่ จ�ากัด 900 49,499,995 10 55.00 
3. บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 130 15,599,994 5 60.00 
4. บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด 0.10 9,994 10 99.94 
5. บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด 15 149,979 100 99.99 
6. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ จ�ากัด 14 499,991 100 99.99 
7. บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด 2,000 19,999,995 100 99.99 
8. บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด 100 999,994 100 99.99 
9. บริษัท แอล เอช แอสเซท จ�ากัด 100 999,994 100 99.99 
10. บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด 58 579,994 100 99.99 
11. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 150 1,499,994 100 99.99 
12. LAND AND HOUSES U.S.A., INC. (ดอลลาร์สหรัฐ) 40 40,000,000 1 100.00 

ถือหุ้นโดย บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด
1. บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ากัด 88 1,749,994 50 99.99 

ถือหุ้นโดย บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
1  บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด 1 99,997 10 60.00 

ถือหุ้นโดย บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด
1. บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด 0.10 9,995 10 99.99 
2. บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จ�ากัด 0.10 9,993 10 99.99 

ถือหุ้นโดย บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
1. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 20,000 1,999,999,900 10 21.88 
2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 637 635,925,646 1 21.88 
3. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด 300 2,999,995 100 21.88 

ถือหุ้นโดย บริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จ�ากัด 20 1,999,998 10 21.88 
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ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ประเภท
ธุรกิจ

จ�านวนและชนิด
ของหุ้นที่จ�าหน่าย

% การถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม

1. บริษัท ควอลิตี้  
คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ 
จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 144 หมู่ 16 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น  
อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา 13160
เว็บไซต์ : www.qcon.co.th

0 3522 1271 0 3522 1270 วัสดุก่อสร้าง หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

21.16

2. บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล  
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfg.co.th

0 2359 0000 0 2677 7223 บริษัทโฮลดิ้ง หุ้นสามัญ
21,183.7 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

21.88

3. บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 6, 7 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.qh.co.th

0 2677 7000 0 2677 7005 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 
10,714.4 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

24.98

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น 14 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhpf-pf.com

0 2286 3484
0 2679 2155

0 2286 3585 กองทุน
อสงัหารมิทรพัย์

หน่วยลงทุน 
330 ล้านหน่วย 
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

26.96

5. บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 31 ถนนประชาชื่น ต.บางเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.homepro.co.th

0 2832 1000 0 2832 1400 ค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้าง

หุ้นสามัญ 
13,151.2 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

30.23

6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II 

เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ อาคารสินธร 
ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กทม. 10330

0 2688 7777 0 2688 7700 กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์

หน่วยลงทุน
148.6 ล้านหน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท

49.99

7. บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ 
จ�ากัด

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

0 7638 1150-3 0 7638 1112 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 90 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

55.00

8. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 26 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

60.00

9. บริษัท เอเชีย แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 ที่ปรึกษาลงทุน หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

99.94

10. บริษัท แอตแลนติก  
เรียลเอสเตท จ�ากัด

เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพิน ีชัน้ 37-38  
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 0.15 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99

11. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
นอร์ธ จ�ากัด

เลขที่ 319 หมู่ที่ 4 ต.หนองจ๊อม 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

0 5349 8911-3 0 5311 1111 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 0.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99

12. บริษัท แอล เอช มอล แอนด์ 
โฮเทล จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhmh.co.th

0 2343 8899 0 2343 8890 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุน้สามญั 20 ล้านหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 100 บาท

99.99

13. บรษิทั สยามธาน ีพร๊อบเพอร์ต้ี  
จ�ากัด

เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพิน ีชัน้ 37-38  
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99

14. บริษัท แอล เอช แอสเซท 
จ�ากัด

เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพิน ีชัน้ 37-38  
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99

15. บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท  
จ�ากัด

เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพิน ีชัน้ 37-38  
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 0.58 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99

16. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
นอร์ธอีส จ�ากัด

เลขที่ 114/39 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย 
ต.หนองจะบก อ.เมือง จ. นครราชสีมา 
30000

0 4435 7634 0 44334 9344 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 1.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

99.99
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ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ประเภท
ธุรกิจ

จ�านวนและชนิด
ของหุ้นที่จ�าหน่าย

% การถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม

17. LAND AND HOUSES 
U.S.A., INC.

17485 Monterey Road Suite 308 
Morgan Hill, CA 95037 USA

408 796 7337 ลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 
1 ดอลลาร์สหรัฐ

100.00

18. บรษิทั สยามธาน ีเรียลเอสเตท  
จ�ากัด

เลขที ่1 อาคารควิเฮ้าส์ ลมุพิน ีชัน้ 37-38  
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์

หุ้นสามัญ 1.75 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 50  บาท

99.99

19. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 โรงแรม หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

60.00

20. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 ค้าปลีก หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

99.99

21. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
แมเนจเมนท์ จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 รับจ้างบริหาร หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

99.99

22. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G,  
1, 5, 6, 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhbank.co.th

0 2359 0000 0 2677 7223 ธนาคาร หุน้สามญั 2,000 ล้านหุน้  
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

21.88

23. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

เลขที ่11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชัน้ M, 10 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhsec.co.th

0 2352 5100 0 2286 2681
0 2286 2682

หลักทรัพย์ หุน้สามญั 637.2 ล้านหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

21.88

24. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
จ�ากัด

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14   
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfund.co.th

0 2286 3484
0 2679 2150

0 2286 3585
0 2679 2150

จัดการกองทุน หุ้นสามัญ 3 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

21.88

25. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
แอดไวเซอรี่ จ�ากัด

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ 
สาทร ชั้น 10 ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

0 2352 5100 0 2286 2681
0 2286 2682

ที่ปรึกษา หุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

21.88
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ล�ำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน* 2,860,000,047 23.93

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,964,517,864 16.44

3. GIC PRIVATE LIMITED 957,231,354 8.01

4. บริษัท เมย์แลนด์ จ�ากัด** 677,000,069 5.67

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 463,430,768 3.88

6. ส�านักงานประกันสังคม 408,892,940 3.42

7. STATE STREET EUROPE LIMITED 353,451,177 2.96

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 142,272,552 1.19

9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 138,448,340 1.16

10. น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ 134,960,000 1.13

รวม 8,100,205,111 67.79

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.73
** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ�านาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ 

กรรมการผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่านไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย

1.	 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระแล้ว
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 

12,031,105,828 บาท เรยีกช�าระแล้วจ�านวน 11,949,713,176 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 11,949,713,176 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

จากข้อมลูผูถื้อหุน้สามญัของบรษิทัทีถื่อหุน้ผ่านบรษิทั ไทยเอน็
วีดีอาร์ จ�ากัด ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 มีจ�านวน  1,721,374,443 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว  และเนื่องด้วย
หุน้สามญัของบริษัทท่ีถอืโดยบรษัิท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ�ากดั ไม่สามารถ
ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู ้ถือหุ ้น (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ 
ออกเสียงเพ่ือลงมตเิกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบียน) เป็นผลท�าให้ผู้ถือหุ้นในส่วนท่ีไม่ใช่หุ้นท่ีถือโดยบริษัท 
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.84 

และท�าให้ผู ้ถือหุ ้นที่ถือหุ ้นเพียงร้อยละ 21.40 ของจ�านวนหุ้น 
ที่ช�าระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด ทั้งน้ี ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นท่ีถือหุ้น 
ผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

(2) หุ้นประเภทอื่น
-ไม่มี-

2.	 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีดังนี้
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3.	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัทท่ียังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 40,450 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน  

มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้
จ�ำนวน

(ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ยต่อปี อำยุ/ครบก�ำหนดไถ่ถอน

ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 1,000 3.31%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 5 ปี/ 2 เม.ย. 2563

ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 1,000 2.66%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 4 ปี / 8 ต.ค. 2562

ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 1,000 2.99%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 5 ปี / 8 ต.ค. 2563

ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 5,000 1.82%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 29 เม.ย. 2562

ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 7,250 2.23%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 28 ต.ค. 2562

ครั้งที่ 1/2560 6,000 2.48%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 28 เม.ย. 2563

ครั้งที่ 2/2560 1,000 2.22%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 2 ปี / 28 เม.ย. 2562

ครั้งที่ 3/2560 6,000 2.13%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 5 ต.ค. 2563

ครั้งที่ 1/2561 1,200 2.96%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 7 ปี / 7 มี.ค. 2568

ครั้งที่ 2/2561 6,000 1.98%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 7 พ.ค. 2564

ครั้งที่ 3/2561 5,000 3.02%, จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน 3 ปี / 5 ต.ค. 2564

หุ้นกู้ท้ังหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดคือ A + Stable  
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

หุน้กูข้องบรษิทั ต้องด�ารงสดัส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่
เกิน 1.50 ต่อ 1

4.	 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

จากก�าไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องในการบรหิารงานของบริษทั ซ่ึงการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผล
จากผลก�าไรของบรษิทั ในกรณทีีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มใิห้บรษิทัจ่ายเงนิปันผล ในกรณทีีบ่รษิทัมกี�าไรให้คณะกรรมการของ
บริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลก�าไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”

ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัท
ย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากก�าไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้  
การจ่ายปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่  
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของ
บริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบริษัท 
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ผังโครงสร้ำงองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)

รองกรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน)

พัฒนาโครงการแนวสูง

ฝ่ายโครงการ 10 ฝ่ายโครงการ 1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายโครงการ 5 ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายโครงการ 2 ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายโครงการ 6

ฝ่ายนิติบุคคลฯ

ฝ่ายโครงการ 3 ฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายโครงการ 7

ฝ่ายบริการฯ

ฝ่ายโครงการ 9

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ฝ่ายงบประมาณและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายโครงการ 4 ฝ่ายอ�านวยการ

ฝ่ายโครงการ 8

ฝ่ายที่ดิน

ฝ่ายโครงการ 11

ฝ่ายโครงการ 12

พัฒนาโครงการแนวราบ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และพัฒนาระบบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทั้งหมด

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน* ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)

9/9 1/2 -

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รบัแต่งตัง้ 11 สงิหาคม 2560)

8/9 6/6 7/7

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

9/9 6/6 6/7

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง* กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9/9 6/6 7/7

5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

9/9 6/6 6/7

6. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9/9 6/6 7/7

7. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)

3/3 - -

8. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9/9 5/6 7/7

9. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8/9 6/6 7/7

10. นายอาชวิณ อัศวโภคิน** กรรมการบริษัท -- -- 6/6

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 9 6 7

1.	 คณะกรรมกำรบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะ

กรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ทั้งนี้ ในการด�าเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ร่วมกบักรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 3 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจ
สอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่ก�าหนด
ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค. มีการมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การก�ากับ
ดูแลกิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของบริษัท มีรายชื่อ และ
จ�านวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ปี 
2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

* นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง เกษียณอายุจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
** นายอาชวิณ อัศวโภคิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท
นายนพร สนุทรจิตต์เจรญิ หรอื นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู หรอื 

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือนายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง หรือ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ด�าเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ

บังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. ให้ความเห็นชอบนโยบายที่ส�าคัญ เป้าหมาย แนวทาง และ
แผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
ที่ก�าหนด

3. ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะ
กรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
อ�านาจอนุมัติ

3.1 พิจารณาอนมุตักิารกูห้รอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนั
การเงิน

3.2 พจิารณาอนมุตังิบประมาณประจ�าปีและแผนงานของ
บริษัท

3.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก ่
ผูถ้อืหุน้ เมือ่เหน็ว่าบรษิทัมกี�าไรพอ สมควรทีจ่ะกระท�า 
เช่นนั้น

3.4 พิจารณาอนมัุตริายการทีส่�าคญั เช่น การลงทนุท่ีส�าคัญ 
การซือ้ขายทรัพย์สนิ และการด�าเนนิ การใดๆ ทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

3.5 พจิารณาอนมุตักิารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการที่ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
พิจารณาอนมุติัดังกล่าวจะเป็น ไปตามประกาศ ข้อบงัคับ 
ระเบียบทีเ่กีย่วข้องของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการ
ด�าเนินการ

4. คณะกรรมการจะด�าเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
3 เดือนต่อครั้ง 

5. ต้องก�าหนดวาระหลกัของการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน
ตลอดปี

6. ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�าการก่อนวันประชุม

7. การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

8. บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวนองค์ประชุม
กรรมการขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมว่า
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

9. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
10. ก�าหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ 

เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
11. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการก�ากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ 

ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรม การบริหาร และคณะ
อนกุรรมการอ่ืนๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม 
ข้อบงัคับของบรษิทั ตามระเบยีบวาระทีก่�าหนดไว้ และดแูลให้ใช้เวลา
ในการประชุมอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
เปิดเผย

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณทีีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

2.	 ผู้บริหำร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมผีูบ้รหิารจ�านวน 7 ท่าน ดงันี้
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ 
นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง กรรมการผู้จัดการ
นายวิทย์ ตันติวรวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการและ 

    ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายอดุล ชูวณิชชานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ
นายวัชริน กสิณฤกษ์  รองกรรมการผู้จัดการ
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร รองกรรมการผู้จัดการ
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3.	 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จบการศึกษา
จากเนติบันฑิตไทย นิติศาสตร์บัณฑิต และ MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ 
ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆทีค่ณะกรรมการต้องทราบ
และปฏบิตั ิการจดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ 
พงึปฏบิตัต่ิางๆ บนัทกึรายงานการประชมุและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิ
ตามมตทิีป่ระชมุ ติดต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบถงึ 
สิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสานงาน
กิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่
กฎหมายก�าหนด

4.	 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 (ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ  

และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบบริษัท และมีคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด การขยายตัว
ทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก�าไรของบริษัท และค่าตอบแทนของ
บริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงค่าตอบแทน
กรรมการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี 
โดยจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินรายปี เบ้ียประชุม บ�าเหน็จกรรมการ 
และโบนัส ส�าหรับปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

ปี 2560 ปี 2561

เข้ำประชุม 
%

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)

เข้ำประชุม 
%

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท)

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)

50% 2.85 - 0.99

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)

100% 2.16 100% 3.59

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ

83% 2.24 86% 2.46

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

100% 1.86 100% 2.04

5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

100% 1.86 86% 2.04

6. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

100% 1.86 86% 2.04

7. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

83% 2.21 100% 2.51

8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

100% 2.30 100% 2.57

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน* กรรมการบริษัท - - 100% 0.78

รวมค่าตอบแทน  17.34  19.02

* นายอาชวิณ อัศวโภคิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แยกตามประเภทค่าตอบแทน ในปี 2561 เป็นดังนี้ (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมกำร รำยนำมกรรมกำร
ค่ำตอบแทน 

รวม
เงินรำยปี โบนัส

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 720,000 1,320,000 2,040,000

2. นายพิภพ วีระพงษ์ 720,000 1,320,000 2,040,000

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ 720,000 1,320,000 2,040,000

กรรมการที่เป็นพนักงาน 1. นายอนันต ์ อัศวโภคิน -    990,000    990,000

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ   1,440,000 2,145,000 3,585,000

3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 720,000 1,320,000 2,040,000

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง 720,000 1,320,000 2,040,000

5. นายนันทวัฒน ์ พิพัฒวงศ์เกษม 720,000 1,320,000 2,040,000

กรรมการที่ไม่เป็นพนักงาน 1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 600,000 -    600,000

รวม 17,415,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รำยนำมกรรมกำร

ค่ำเบี้ยประชุม

ประชุมกรรมกำร
บริษัท

ประชุมกรรมกำร
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน

ประชุมกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

รวม

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 180,000 240,000 N/A N/A   420,000

2. นายพิภพ วีระพงษ์ 210,000 180,000 80,000 N/A   470,000

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ 210,000 180,000 60,000 80,000   530,000

4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 180,000 N/A N/A N/A   180,000

รวม 780,000 600,000      140,000 80,000 1,600,000

ปี 2560  ปี 2561

จ�ำนวนรำย
จ�ำนวนเงินรวม

(ล้ำนบำท)
จ�ำนวนรำย

จ�ำนวนเงินรวม
(ล้ำนบำท)

เงินเดือน 7 68.86 7 79.19

โบนัส* 7 86.24 7 83.79

รวม 7 155.10 7 162.98

-  ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร บรษิทัฯมเีกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด�าเนนิการของบรษิทั ความรู้ ความสามารถ 
และผลประเมนิการปฏบิตังิานของแต่ละบคุคล ค่าตอบแทนของคณะผูบ้รหิารประจ�าปี 2560 และ ปี 2561  ได้แก่ เงนิเดือน โบนสั และค่าตอบ
แทนอืน่ๆ ดงันี้

หมายเหตุ * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี
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(ข) ค่ำตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่

พนกังานส่งเงินเข้าเป็นเงนิสะสมของกองทนุโดยสมคัรใจ โดยพนกังาน
จะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน ส�าหรับเงินกองทุน
ที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง โดย
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ.2542 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
ส�าหรับผู้บริหาร 7 ราย จ�านวนเงินรวม 2.4 ล้านบาท

2. สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษา
พยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ�าปีตามแผนการตรวจ
ที่แบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน การประกันชีวิตแก่พนักงานทุกคน  
เงินช่วยพิธมีงคลสมรส เงนิช่วยในงานฌาปนกิจของครอบครวัพนกังาน 
เครือ่งแบบพนกังาน การเทีย่วและการเลีย้งสงัสรรค์ประจ�า ปี รวมถงึ 
การให้สทิธพิิเศษกบัพนกังานในการซ้ือสนิค้าทีม่ส่ีวนลดตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่บริษัทก�าหนด

5.	 บุคลำกร	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)
• จ�านวนพนักงานของบริษัททั้งหมด           787 คน

แบ่งเป็นจ�านวนพนักงานในแต่ละสายงาน
สายบริหาร                  7 คน
สายปฏิบัติงาน              668 คน
สายสนับสนุน              112 คน

• ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
- เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2561 จ�านวน
รวมทั้งสิ้น 1,360 ล้านบาท

- จดัให้มสีวสัดกิารด้านสขุภาพ, ด้านสนัทนาการ, ด้านกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพี และสทิธพิเิศษในการซือ้สนิค้าของบรษัิทท่ี
ได้รับส่วนลด

• จ�านวนพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น           808 คน
แยกตามบริษัทดังนี้
บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จ�ากัด  24 คน
LAND AND HOUSES U.S.A., INC.    6 คน
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด 99 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
 แมเนจเม้นท์ จ�ากัด            503 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล 
 แมเนจเม้นท์ จ�ากัด            130 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จ�ากัด  46 คน
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คณะกรรมกำรและผู้บริหำร
นำยนพร  สุนทรจิตต์เจริญ อำยุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง

• ประธานคณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 11 สิงหำคม 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 25/2004  :  IOD
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  53/2005  : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

2/2011  : IOD
• Stanford Executive Programe (SEP), Graduate School of  

Business, Stanford University, USA

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.23

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค.2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษัิท, ประธานกรรมการบรหิาร
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พ.ค.2556 - ส.ค. 2560 กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ(สายปฏิบัติการ)
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2545 - เม.ย. 2556 กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2534 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ม.ิย.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง)

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 
บมจ. โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง)

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (ผลิตวัสดุก่อสร้าง)

พ.ค. 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)

พ.ค. 2559 - ม.ิย. 2560 กรรมการบริหาร
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (จัดการกองทุน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
Land and Houses U.S.A., Inc. (ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์
เฮ้าส์-II (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน 
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ธนาคาร)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช เรยีลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย)์

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ.สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอตแลนตกิ เรียลเอสเตท จ�ากดั (พฒันาอสงัหารมิทรัพย์)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ก.ย. 2561 กรรมการ 
บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ส.ค. 2560 กรรมการ 
บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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นำยเฉลิม เกียรติธนะบ�ำรุง อำยุ 65 ปี
ต�ำแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 11 สิงหำคม 2560

เกษียณอำยุ 31 ธันวำคม 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 54/2005 : IOD   
• หลักสูตร Directors Diploma Examination 16/2005 : IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.08

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2557 - ธ.ค. 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2554 - ธ.ค. 2561 กรรมการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2531 - เม.ย. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลกิจการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2533-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ.สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท จ�ากดั (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์)

2548 - ก.ย. 2561 กรรมการ 
บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ส.ค. 2560 กรรมการ 
บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นำยอดิศร ธนนันท์นรำพูล อำยุ 64 ปี
ต�ำแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการและเลขานุการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 12 ธันวำคม 2535

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 7/2004 : IOD
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  41/2004 : IOD
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วตท. 

รุ่นที่ 2
• Stanford Executive Programe (SEP), Graduate School of 

Business, Stanford University, USA

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.70

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการผูจ้ดัการ (สายสนับสนุน),  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. แลนด์แอนด์เอ้าส์ (พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์)

2545 - เม.ย. 2556 กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายสนับสนุน) 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2535 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน กรรมการ 
Land and Houses U.S.A.,Inc. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2545-ปัจจุบัน กรรมการ 
กองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II (กองทุนอสังหาริมทรัพย์)

2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอล .เอช. เมอืงใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2534-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ก.ย. 2561 กรรมการ 
บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ส.ค. 2560 กรรมการ 
บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อำยุ 69 ปี
ต�ำแหน่ง

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ
• กรรมการ 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 12 พฤษภำคม 2558

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท  สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School, 

University of  Pennsylvania, USA
• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344)
• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ที ่5
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  4/2003  :  IOD
• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)   58/2005 :  IOD
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market  

Intermediaries (CGI)
• หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15 จากสถาบันพัฒนา 
กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561
• 0.001

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค.2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2542-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บมจ.ทรีนีตี้วัฒนา (บริษัทโฮลดิ้ง)
2544 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ 

บมจ.ทรีนีตี้วัฒนา (บริษัทโฮลดิ้ง)
พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง (ยานยนต์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี (โรงแรม)
2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยรบัเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย)  
(ธุรกิจยางพารา)

2554 - 2561 กรรมการอิสระ
บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย)  
(ธุรกิจยางพารา)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ม.ิย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บจ. ทรีนีตี้ วัน (บริษัทโฮลดิ้ง)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บจ. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป (ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 (การแพทย์)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บจ. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 (ที่ปรึกษาการเงิน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บจ. หลกัทรพัย์ ทรนีตีี ้(หลกัทรพัย์)
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2554 - 2559 กรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

2553 - 2560 กรรมการ, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
บมจ. หลกัทรพัย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)

นำยนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม อำยุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• นิติศาสตร์บัณทิต เนติบัณฑิตไทย
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 62/2005 : IOD
• หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 18/2004 : IOD
• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) 13/2004 : IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.00

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2560 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2533 - มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน กรรมการ 
Land and Houses U.S.A.,Inc. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2538-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แลนด์แอนเฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2538-ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท (พฒันาอสงัหาริมทรพัย์)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สยามธาน ีพร๊อบเพอร์ตี ้(พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอตแลนติก เรยีลเอสเตท จ�ากดั (พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์)

2548 - ก.ย. 2561 กรรมการ 
บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ส.ค. 2560 กรรมการ 
บจ. ดับเบิ้ลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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นำยพิภพ วีระพงษ์ อำยุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 12 พฤษภำคม 2558

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• ปริญญามหาบัณฑิต LL.M. Taxation, Boston University
• ปริญญามหาบัณฑิต LL.M., Harvard University
• Certificate of International Taxation, Haward University
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
• หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)   238/2017 :  IOD

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล (การแพทย์)

2546-2553 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
(ผลิตวัสดุก่อสร้าง)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2545-ปัจจุบัน Partner 
บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์ (ที่ปรึกษากฎหมาย)

2548 - 2551 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (ธนาคาร)

นำยบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ อำยุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 มีนำคม 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วตท. 

รุ่นที่ 12
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.17)
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2557)
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  237/2017

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา 
กลุ่มบริษัทอีซูซุ สงวนไทย (ยานยนต์)

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา 
บจ. สยามคาร์เรนท์ (รถเช่า)

2548-2552 กรรมการ 
บจ. อีซูซุ สงวนไทย สระบุรี (ยานยนต์)
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นำยวัชริน กสิณฤกษ์ อำยุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Stanford Executive Programe (SEP), Graduate School of 

Business, Stanford University, USA 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ  
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2558 - ส.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 2 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นำยวิทย์ ตันติวรวงศ์ อำยุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการ
• กรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.013

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย. 2560 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.ย. 2556 - ปัจจบุนั ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พ.ค. 2556 - ส.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2552 - เม.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงิน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2534 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ (โรงแรม)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
Land and Houses U.S.A.,Inc. (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล แอนด์ เอช พรอ็พเพอร์ตี ้(พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ (รับจ้างบริหาร)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. เอเซีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษา)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (โรงแรม)

นำยอำชวิณ อัศวโภคิน อำยุ 43 ปี
ต�ำแหน่ง

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• กรรมการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 28 กุมภำพันธ์ 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2014

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

0.013

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ีค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ต.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด, รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

2557 - ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์
และตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. โฮมโปรดักส์เซน็เตอร์  (ค้าปลกีวัสดกุ่อสร้าง)
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นำยอดุล ชูวณิชชำนนท์ อำยุ 63 ปี
ต�ำแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.009

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ม.ค.2557 - ส.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2552 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 10 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายโครงการ 10 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นำยโชคชัย วลิตวรำงค์กูร อำยุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.003

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2560-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2558 - ส.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นำยธีระ เบญจศิลำรักษ์ อำยุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบัญชี)

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 01 กันยำยน 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

• 0.009

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ย.2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2556 - ส.ค.2560 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2534 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นำยวิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ อำยุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง

• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 22 มกรำคม 2557 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2561

-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-

ประวัติกำรท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2545 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของกรรมกำรและ 
ผู้บริหำรในปี	2561

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนหุน้ทีถื่อ

ณ วันที่ 
31/12/2560

จ�ำนวนหุน้ทีถื่อ
ณ วันที่ 

31/12/2561

จ�ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สดัส่วนกำรถือ
หุน้ (%)

วันทีไ่ด้รบักำร
แต่งตัง้

1 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ 27,487,859 27,487,859 - 0.23 11/08/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ 83,233,106 83,333,106 100,000 0.70 12/12/2535

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3 นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง กรรมการผู้จัดการ 9,048,030 9,048,030 - 0.08 11/08/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4 นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ 12,099 12,099 - 0.00 12/12/2535

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ 163,597 163,597 - 0.00 03/12/2542

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6 นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ - - - - 29/04/2558

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7 นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ - - - - 29/04/2558

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8 นายอาชวิณ  อัศวโภคิน กรรมการ 1,586,028 1,586,028 - 0.01 28/02/2561

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9 นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ 1,527,118 1,527,118 - 0.01 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10 นายวัชริน  กสินฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ - - - - 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11 นายอดุล  ชูวณิชชานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ 1,055,136 1,055,136 - 0.01 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12 นายโชคชัย  วลิตวรางค์กูล รองกรรมการผู้จัดการ 954 300,954 300,000 0.00 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13 นายธีระ  เบญจศิลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1,110,417 1,110,417 - 0.01 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สายงานบัญชี)

14 นายวิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - - - - 22/01/2557

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เรียนท่ำนผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสมาชิก
จ�านวน  3  ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอสิระ  2  ท่าน และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่

1. นายพิภพ   วีระพงษ์  ประธานคณะกรรมการ
    สรรหาและพิจารณา
    ค่าตอบแทน  
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการคณะกรรมการ 

   สรรหาและพิจารณา
    ค่าตอบแทน 
3. นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล  กรรมการและเลขานุการ
    คณะกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฎบิตัหิน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดไว้ใน
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยในปี 
2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม  
2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระส�าคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ

 
(นายพิภพ  วีระพงษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

พร้อมความเหน็และข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
2. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
3. พิจารณาจัดสรรโบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ให้

แก่กรรมการ
4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ�าปี 2561
6. พจิารณารายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

ตอบแทน เพื่อแสดงในรายงานประจ�าปีของบริษัท
7. พิจารณาต่ออายุเกษียณให้แก่ประธานกรรมการบริหาร
8. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและจ่ายโบนัส ให้แก่ประธาน

กรรมการบริหาร
9. พิจารณาเรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2561
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 5/6 6/6

2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการตรวจสอบ
(ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)

1/1 - -

3. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 6/6 5/6 6/6

4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2559)

4/4 6/6 6/6

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งปี 6 6 6

1.	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร 

ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่น 
เป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจ
ส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ 
ผู ้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
คณุลกัษณะหลกัของกระบวนการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีอนัประกอบด้วย

- ความซื่อสัตย์
- ความโปร่งใส
- ความเป็นอิสระ
- ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
- ความเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการนี ้ได้สะท้อนถงึคณุค่า แนวปฏิบติั  
และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความม่ันใจ
ให้กบัธรุกจิ สามารถแข่งขนัได้ด ีภายใต้การด�าเนนิการอย่างมีจรรยาบรรณ  
มมีาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ผลกำรปฏิบัติ
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 

2561 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจาก

บริษัทยังต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่ยาวนาน 
และภาวะผู ้น�า  เพื่อน�าพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี องค์ประกอบคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอ�านาจ 
อย่างเหมาะสม การด�าเนินการต่างๆอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ (CG Committee) อย่างไรก็ตาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลและจัดการความเส่ียงของ
องค์กร รวมทัง้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กร 
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2.	 คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร  

(ก) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริษทั 

ที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกคนมีความเป็นอิสระ
และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ก�าหนด  โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีวามรู้  
ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการท�างานเป็นทีย่อมรบั  และนายภควัต  
โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถในการสอบทาน 
ความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ  มคีณุวฒุกิารศกึษาและประสบการณ์
ท�างานด้านการเงิน รายช่ือและจ�านวนการเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559, 2560 และปี 2561 มดีงัต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
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รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 2/2

2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 2/2 2/2

3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)

1/1 - -

4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2560)

- 1/1 2/2

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งปี 2 2 2

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บรษัิทมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

4. ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้าใหม่ และ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรายการ 
เกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวาม
ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. พจิารณาและสอบทานรายงานผลการปฏบัิตงิานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี

8. ก�ากบัดแูลให้ผู้สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระในการท�างาน

9. จดัให้มกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. พิจารณาความเส่ียงที่ส�าคัญของบริษัท พร้อมเสนอแนะ
วธิป้ีองกนัหรอืแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกนัเพือ่ลดความ
เสี่ยงนั้น

11. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(ข) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ณ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน 
ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อ และจ�านวนการเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2559, 2560 
และปี 2561 มีดังต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ซึ่งเป ็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

1. ก�าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

2. สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีต�าแหน่งว่างลง มาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

3. ก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสม ทัง้ท่ีเป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน 

4. รายงานผลการประชมุทีม่นียัส�าคญัและเป็นประโยชน์กบั
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ให้ค�าชีแ้จงและหรอืตอบค�าถาม กรณเีกดิข้อสงสยัเกีย่วกบั
นโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความส�าคัญ
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(ค) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริการความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน  

รายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ในปี 2559, 2560 และ ปี 2561 ดังต่อไปนี้

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. นายบัณฑิต  พิทักษ์สิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2559)

1/1 2/2 2/2

2. นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ลาออก 1 พฤษภาคม 2559)

1/1 - -

3. นายเฉลิม  เกียรติธนะบ�ารุง กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 2/2 2/2

4. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 2/2 2/2

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งปี 2 2 2

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
กำรเข้ำร่วมประชุม / กำรประชุมทั้งหมด

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. นายอนันต์  อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)

12/12 4/5 -

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)

12/12 11/11 12/12

3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริหาร 12/12 11/11 12/12

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

5. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง กรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)

- 4/4 12/12

จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งปี 12 11 12

ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบรหิารความเส่ียง 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธี
ป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความ
เสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุ และพฒันาระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยส�าคัญและเป็นประโยชน์
กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความส�าคัญ

(ง) คณะกรรมกำรบริหำร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อ และจ�านวนการเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2559, ปี 2560 และ 
ปี 2561 ดังต่อไปนี้
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารซ่ึงรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอ�านาจ

หน้าท่ีในการบริหารงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินตามปกต ิ
ธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดท่ีมีความขัดแย้ง 
หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

 
กำรมอบอ�ำนำจหน้ำที่จำกคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง 

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งควบคุมก�ากับ
ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็น 
ไปตามนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยคณะกรรมการบรหิารจะปฏบิตัิ
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

ในการตัดสนิใจในเรือ่งทีส่�าคญั ได้แก่ การจดัซือ้ทีด่นิ การพัฒนา 
โครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะน�าเสนอ 
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

ส�าหรับการมอบอ�านาจทางการเงินเก่ียวกับการด�าเนินงาน 
ตามปกติธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท 
ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 
หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง  
หรือ นายอาชวิณ อัศวโภคิน คนใดคนหน่ึงเป็นผู ้ลงนามผูกพัน 
บริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.	 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร
ระดับสงูสดุ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา

กลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด  โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการท�างาน
โปร่งใส มีวุฒิภาวะและความม่ันคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ
บังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึง ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านหรือทักษะ
ที่จ�าเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะ
กรรมการ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้
พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ควบคู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิด
โอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ก�าหนด

(ก) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
บริษัทได้ก�าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้

สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหาร
จัดการที่ดี

บรษิทัจึงก�าหนดให้ค�าว่า “กรรมการอสิระ” หมายความถึง 
กรรมการที่ไม่ท�าหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจ
ควบคมุ และเป็นผูซ่ึ้งไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัในลกัษณะ
ที่จะท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็น
กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ
ด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ท�าให้มีข้อจ�ากัด 
ในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระแก่บรษิทั บรษัิทในเครอื หรอืบรษัิท
ร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือ
บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และต้องพ้นจากสถานะหรือต�าแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าว
แล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการ
จ�ากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ต�าแหน่งกรรมการ ซึ่งมี
จ�านวนเงนิหรอืมมีลูค่าทีม่นียัส�าคญัเป็นสดัส่วนกบัรายได้บรษิทั ตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท 
บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4) ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิารระดบัสงู ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

5) ไม่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ 
ของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) สามารถปฏิบตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็หรอืรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบรษัิทได้โดยอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุของผูบ้รหิารหรอื
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว
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(ข) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น

กรรมการ
1)  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นรายเดียวหรือ

หลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ช�าระ
แล้วของบริษัท และถือหุ ้นจ�านวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
12 เดือนจนถึงวันที่ใช้สิทธ์ิ โดยสามารถเสนอช่ือบุคคลที่สมควร 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือ 
ส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งก�าหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอช่ือบคุคลทีส่มควรได้รบัแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
จะเป็นผูพิ้จารณาเสนอชือ่บคุคลทีส่มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
 4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
 4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับ

ลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ 
ที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน 1 ใน 3  
ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1)- 4)

 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออก
จากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 
 กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด
 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรอง
สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วน เหมาะสม  มคีวามรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์  คุณลักษณะความเป็นผู้น�า ความสามารถด้านการ
บริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
อนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) จ�ำนวนกรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
 จ�านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่มจี�านวน 5 ท่าน 

ประกอบด้วย นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู, นายนพร สนุทรจิตต์เจรญิ, 
นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม, นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน 

 กรรมการที่มาจาก Government of Singapore  
Investment Corporation (GIC) - ไม่มี

4.	 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
การเสนอช่ือและการใช้สิทธอิอกเสียงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการ 

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บรษิทัได้ก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการ
ท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยมี 
ข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเก่ียวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลที่
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทั รวมถงึ ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัเกบ็
ข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และ
รวบรวมข้อมูลมาจัดท�างบการเงินรวมให้ทันภายในก�าหนด

5.	 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อ�านาจหน้าท่ี 

ให้ถูกให้ควร ผ่านหลายช่องทางได้แก่ การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
จรรยาบรรณของบริษัท ประกาศต ่างๆที่มาจากส�านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แสวงหา 
ผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

(ก) กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์
 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของ
บริษัท และรับทราบการจัดท�ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 
3 วันท�าการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์  
ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก�าหนด และต้องส�าเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ
รวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซ่ึงก�าหนด
ไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
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(ข) กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องน�าส่ง 

รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนหรอืของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั  
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย โดยจะต้องน�าส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน 
หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารตามแบบรายงาน
ที่ก�าหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่ก�าหนด โดยจะ 
จัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งส�าเนา
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให ้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2561 

บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ดังนี้

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ปี 2561- บริษัทจ่ายค่า
ด�าเนนิการสร้างกรอบแนวทางและรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้กบั
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด จ�านวน 2,675,000 บาท 

ในทกุๆ ปี บรษิทัได้เชิญบรษิทัสอบบญัชอีืน่มาเสนอบรกิารสอบ
บัญชี เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคาและบริการ และบริษัทได้ว่า
จ้างผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ มคีณุสมบตัทิีไ่ด้รบัการยอมรบัเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าวต้องเป็นผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับ
ความเหน็ชอบจากส�านกังาน ก.ล.ต.และได้หมุนเวยีนไม่ให้เป็นผูส้อบ
บญัชติีดต่อกนัเกนิ 5 ปี ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต.

7.	 กำรปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่	ีแบ่ง
เป็น	5	หมวด

(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 ก่อนวันประชุม
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น  

จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน 
รวมถงึการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธใินเรือ่งต่างๆ 
ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชมุและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั 
รวมถงึสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ การใช้สทิธอิอกเสียง
ในเร่ืองทีส่�าคญัต่างๆ รวมถงึการอนมุตัจ่ิายเงนิปันผล เป็นต้น โดยบรษิทั
จะไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้  บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง คือ  
การประชุมสามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 
13.30 น. โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.lh.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ
อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจากบริษัท ซึ่งข้อมูล 
บนเวบ็ไซต์เป็นข้อมลูเดยีวกนักบัข้อมลูทีจ่ดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ในรปูเอกสาร  
โดยบรษิทัได้จดัส่งหนงัสือเชญิประชมุพร้อมเอกสารประกอบให้ผูถ้อืหุน้ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และในหนังสือเชิญประชุม
มีรายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 
รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ บรษิทัได้จดัส่งหนงัสอืมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดพร้อมประวัติกรรมการ
อิสระทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งคนใด 
หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้ก�าหนดไว้เป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก  

โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมท่ีสะดวก
ต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ 
บริษัทจึงได้ใช้ที่ท�าการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4  
อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
ที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT)  
เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันท�างานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อยหน่ึงช่ัวโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการ
รับลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ นามสกุล หรือเลข
ประจ�าตัวประชาชน ซึ่งท�าให้การรับลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ทัง้นี ้ผู้ถอืหุน้ทีล่งทะเบยีนแล้วจะได้รบัใบลงคะแนน เพือ่ออกเสยีงใน
แต่ละวาระ โดยในการนับคะแนน บริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน
อ่านคะแนนจากบาร์โค๊ดของใบลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งท�าให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้ถือหุ้น
สามารถเหน็คะแนนในแต่ละวาระได้ทนัทเีมือ่การลงคะแนนเสรจ็สิน้

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท 1,750,000 บาท

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,830,000  บาท

รวม 4,580,000 บำท
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บริษทัเข้าร่วมประชุม ก่อนเริม่ด�าเนนิการประชุม เลขานกุารทีป่ระชมุ
ได้อธิบายวธิกีารลงคะแนน การนบัคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน และ
การเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบค�าถามและให้
ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จัดสรรเวลาอภิปราย 
ในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

 
หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561  มีผู ้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,449 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 
7,667,521,435 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 64.16) เกินกว่าหน่ึงในสาม 
ของจ�านวนหุ ้นทั้งหมดจ�านวน 11,949,713,176 หุ ้น โดยมี 
นายนพร สนุทรจติต์เจริญ เป็นประธานในทีป่ระชุม และนายนนัทวฒัน์  
พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เป็นเลขานกุารทีป่ระชุม โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 
8 ท่าน ได้แก่

1. นายนพร  สุนทรจติต์เจรญิ ประธานกรรมการ ประธาน 
ทีป่ระชมุ

2. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

3. นายพภิพ  วรีะพงษ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ

4. นายบณัฑติ  พิทกัษ์สทิธิ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
บรหิารความเส่ียงและการพฒันา
อย่างยัง่ยนื, กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ

5. นายอดศิร  ธนนนัท์นราพลู กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 
(สายสนับสนนุ) และกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

6. นายเฉลมิ  เกยีรตธินะบ�ารงุ กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ(สาย
ปฏบิตักิาร) และกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงและการพฒันาอย่างยัง่ยนื

7. นายอาชวณิ  อศัวโภคิน กรรมการ 

8. นายนนัทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ, เลขานกุารคณะ
กรรมการบรษัิท และกรรมการ
บรหิารความเส่ียงและการพฒันา
อย่างยัง่ยนื

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากส�านักงานอีวาย คือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้
เชญิทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่เป็นบคุคลทีเ่ป็นอิสระ เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการประชุม เพื่อท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการ
ตรวจนับภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page : www.lh.co.th ของ
บริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึง 
การประชมุครัง้ต่อไป หลงัจากนัน้กจ็ะน�าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรอง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

(ข) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 บรษิทัมนีโยบายสนบัสนนุและให้ความส�าคัญในการปฏบิตั ิ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อเป็นการ
ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติ
ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ ้น จะด�าเนินการตามล�าดับ
ระเบียบวาระที่ ได ้แจ ้งไว ้ในหนังสือเชิญประชุม และไม ่เพิ่ม
ระเบยีบวาระในทีป่ระชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ
อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

 2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซ่ึงบริษัท 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมท้ังได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการ 
ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา 
กลั่นกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็น 
วาระการประชมุในการประชมุต่อไป ส�าหรบัวาระทีไ่ม่ได้รบัความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อม
ชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่ง 
ผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีบ่รษิทัก�าหนด 
และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย เพื่อให้คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษัิทด�าเนนิการตามกระบวนการ 
สรรหา กล่ันกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อน 
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บุคคลใดที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อใน
วาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัในการประชมุต่อไป ส�าหรบั บคุคล
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ 
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ช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีนี้ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

 4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระท้ังหมด เพื่อเป็น 
ทางเลอืกในการมอบฉนัทะ และสามารถเลอืกมอบฉนัทะแก่กรรมการ
อิสระท่านใดท่านหน่ึงได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบ 
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดยมีรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ 

 5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุก
ระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�าคัญ ๆ เพื่อ
ให้ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร ซึง่จะมกีารเกบ็บตัร
ลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อน�าผลคะแนนมารวมค�านวณ
กับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะ
ประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

 6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ  
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

 7. บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและ 
ผูบ้รหิารมบีทบาทภาระหน้าทีท่ีต้่องน�าส่งรายงานการมส่ีวนได้เสียของ 
ตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ และรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน 
หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ท้ังน้ี รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้
กล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

(ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น  

พนักงานและผู ้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคล
ภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการ
คุ ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังบริษัทได้ก�าหนดกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั และจะไม่ท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความส�าเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน 
บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบที่ 

ส�าคัญของความส�าเรจ็ของบรษิทั จงึได้ปฏบิตักัิบพนกังานอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะ
สมและเป็นธรรม ก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่

ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน และก�าหนดค่า
ตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งใน 
ระยะสัน้และระยะยาว โดยค�านงึถงึหลกัการจูงใจพนกังานให้พนกังาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่ง
เป็นโบนสัให้พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทัอนัค�านงึถึงการ
เติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

สวัสดิกำรต่ำงๆ มีดังนี้
- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่

พนักงานส่งเงนิเข้าเป็นเงนิสะสม ของกองทนุโดยสมคัรใจ โดยพนกังาน 
จะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และบริษัทจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน ส�าหรับเงินกองทุน
ที่จดทะเบียนน้ี บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง  
โดยปฏบิตัติามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี  
พ.ศ.2542 

- การท�าประกนัสขุภาพกลุม่ให้กบัพนกังาน คูส่มรสและ
บุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย

- การท�าประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุน
ประกัน 500,000–1,500,000 บาท ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวิต

- การให้สทิธพิเิศษกบัพนกังานในการซ้ือสินค้าทีม่ส่ีวนลด  
และการใช้สิทธิพิเศษนั้น จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ ซึง่ฝ่ายบคุคลและธรุการจะเป็นผู้พจิารณาตรวจ
สอบคุณสมบัติของพนักงานและค�านวณส่วนลดให้

- การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่
พนักงาน อาทิ 

- การเบิกค่ารักษาพยาบาล
- การเบิกค่าทันตกรรม 
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี 
- การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและ

ครอบครัวพนักงาน
- เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส
- ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
- มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรพนกังาน ตามเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯก�าหนด
- ส่งเสรมิด้านการจดักจิกรรมน�าเทีย่วประจ�าปีภายใน 

ฝ่ายที่ตนสังกัด
- ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปีภายในฝ่าย

ที่ตนสังกัด
- แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง

- ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ 
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- โครงการอบรมพฒันาจติ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และ
ความสขุในการท�างานด้วยสมาธ ิเป็นการอบรมพืน้ฐานของการสร้าง
สติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน ทั้งที่ท�างาน
และทีบ้่าน ซึง่จดัให้กบัพนกังานทกุคน ทุกระดบั และถือเป็นหลกัสตูร
พื้นฐานเพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกปี

- การมอบทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท ให้กบัผูบ้รหิาร 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
สูงสุด

- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล 
ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่
บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็น
ตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้าน
สวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อ 
เสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่
พนักงาน

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท�ำงำน
บรษิทัให้ความส�าคญัในการดแูลรกัษา ปรบัปรุง พฒันา 

ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน 
และเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง 
วัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน มุ่งมั่นในการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลให้มคีวามรูแ้ละสร้างจติส�านกึในด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดการอบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้
จิตส�านึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
ส�านักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี การเข้าส�านักงาน
มีระบบสแกนนิ้วมื้อเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธ์ิเท่าน้ัน จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2561 บริษัทไม่มีพนักงาน
ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานจนถึงขั้นหยุดงาน

นโยบำยกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร
บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่างๆ 

ของบุคลากรว่ามีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง 
ทัง้ได้ระลกึอยูเ่สมอว่าหนทางทีจ่ะบรรลใุห้ถงึซึง่เป้าหมายดงักล่าวนัน้  
ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเน่ือง ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน  
กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความ
เติบโตของพนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้อง

มีความรับผิดชอบต่อความส�าเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจ ทั้งนี้เพื่อ 
ให้การปฏบิตังิานฝึกอบรมและพฒันาบคุคลได้ด�าเนนิการไปในทศิทาง 
อันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และให้บรรลุผลตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “ส่วนงาน
ศนูย์พฒันาฯ และสรรหาฯ” ขึน้มาท�าหน้าทีร่บัผดิชอบกจิกรรมต่างๆ 
ที่จ�าเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล และได้ก�าหนดแนว
นโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือ
ทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการ
ฝึกอบรมและพฒันาเพือ่ให้มคีวามรูท้ศันคตแิละความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นในงาน (Job-Requirements) อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทั้งนี้โดยการ
พิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นส�าคัญ

2) บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ
ยิง่ต่อการปฏบิตังิานให้บรรลตุามภารกจิหลกัและวตัถปุระสงค์ในการ
ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3) บริษัทจะให้ความส�าคัญต่อโครงการฝึกอบรมต่างๆ
ทางด้านงานหลักและงานสนับสนุน (Line & Function Program) 
ทัง้ในระดบัปฏิบตักิารควบคุมงานและระดบับรหิาร รวมทัง้ โครงการ
เสริมความรู้พิเศษต่างๆ (Special & Supporting Program) เพื่อ 
ให้พนกังานสามารถปฏบิตังิานได้ตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ต�าแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต

4) บริษัทตระหนักถึงความจ�าเป็นของการฝึกอบรม
และพัฒนาทรพัยากรบคุคล ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอือนัส�าคัญต่อการ
ปรับปรุงงาน (Tools For Improvements) ดังนั้นจึงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มโครงการต่างๆ อย่างแท้จริง

5) บรษัิทถอืว่าผูบั้งคบับญัชาทกุระดบัชัน้ต้องมบีทบาท
ที่ส�าคัญยิ่งต่อการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะ
ของการฝึกอบรมในงาน (On the job training) และ/หรือการสอน
แนะในงาน (Coaching) อีกด้วย การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งด้วย

6) บรษิทัจะสนบัสนนุด้านการให้ความร่วมมอืกบัสถาบนั 
การศึกษา และองค์การภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การให้ความร่วมมือด้านการขอเข้าศึกษา 
ดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร  
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  
Responsibility) และการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั (Corporate 
Image)
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ส�าหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรก
ที่เริ่มท�างาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ  
กฎระเบยีบ โครงสร้างธรุกิจของบรษิทั วฒันธรรมขององค์กรในเบือ้งต้น 
สวสัดกิารและผลประโยชน์ต่างๆของบรษิทั และพนกังานใหม่ท่ีเข้ามา
ในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก
กับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง 
การเรียนรู้การท�างานร่วมกันเป็นทีม 

บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการท�างานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้ง
หลักสูตรการอบรมภายในบริษัท การเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความ
สามารถมาอบรมในบริษัท การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรม
ต่างๆภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2561 บริษัทมีการ
ฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คน/ปี 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรรมเพื่อพูน
ความรู้ให้แก่พนักงาน ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Did you know?” 
โดยให้พนักงานแต่ละคนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของ
ฝ่ายต่างๆ ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะเชิญหัวหน้างานท่ีมีความรู้ความสามารถ
มาเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ฝ่ายตน 
รับผิดชอบ แชร์ประสบการณ์การท�างาน อัพเดทข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูน 
ความรู ้ให ้แก่พนักงาน ยังช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการท�างานในภาพรวม ความเชื่อมโยงของการท�างานของ
ฝ่ายต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ระหว่างกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการน�าไปปรับใช้หรือพัฒนา
ระบบการท�างานต่อไป นอกจากกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่
พนักงานแล้ว คณะกรรมการบริษัทต่างเล็งเห็นและให้ความส�าคัญ
กับทักษะที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการท�างานของบุคคลกรให้สามารถ
ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากบุคลากรในองค์กรสามารถคิด
สร้างสรรค์ได้ (Creative Thinking) จึงได้จัดกิจกรรมที่ให้พนักงาน
ในส�านักงานใหญ่ทุกฝ่ายร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเชิญชวนเพื่อนๆ ใน
บริษัทมาใช้บริการห้องสันทนาการ ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Shape 
Up Your Skape”

- คู่ค้ำ
บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ

เป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้าตั้ง 
อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการด�าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
เข้าประมูลงาน เสนอราคาจ้างเหมา ราคาสินค้า ด้วยความโปร่งใส 

ยตุธิรรม เปิดเผยและเป็นธรรมกบัคูค้่าทกุราย มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ในการคดัเลอืกคูค้่าและคู่สญัญา โดยพจิารณาจากคณุสมบตั ิคณุภาพ
งาน ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะ
ทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบ
งานตามก�าหนด เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารจดัท�า
ข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการก�าหนดเงื่อนไข
ที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัทได้
ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า ช�าระค่าสินค้าและ
บริการตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ี บริษัทได้น�าระบบห่วงโซ่
อปุทานมาใช้ในการสัง่ซือ้สนิค้า เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ขึน้ อันเป็น 
การลดค่าใช้จ่าย และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

- เจ้ำหนี้
บรษิัทได้ปฏบิัตติามเงือ่นไขข้อก�าหนดของสญัญาอย่าง

เคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล 
หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้ี ซึ่งเป็นการ
สร้างความเช่ือม่ันให้แก่เจ้าหน้ีมาโดยตลอด ทั้งน้ี สัญญากู้ยืมเงิน
ส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น อัตราส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท 
การค�้าประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัล ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือ 
นิติบุคคลใดๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ 
บริษัทอื่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้ง
ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรเม่ือมคีดคีวามทีม่ผีลกระทบ 
ต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมี
สนิทรพัย์บางส่วนทีน่�าไปจดจ�านองเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจาก
ธนาคาร ในปีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดย 
ครบถ้วน และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ

- ลูกค้ำ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า 

และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดต้ังหน่วยงานเพื่อติดต่อ 
รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา  
ความต้องการของลูกค้า และน�ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิด 
ความเชือ่มัน่และความพงึพอใจสงูสดุ จากความมุง่มัน่ดงักล่าวส่งผลให้ 
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด 
(Trusted Brand) จากผลส�ารวจผู้บริโภค ของนิตยสาร Reader’s 
Digest ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี้มีถึงปี 
2556) เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและ
ประเทศไทย และในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลส�าคัญ ได้แก่ รางวัล
โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จ�านวน 3 โครงการ ทั้งนี้  สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”
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- คู่แข่ง 
บริษัทเน้นประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมี

จริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง
ด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ทีร่ะบไุว้ในคูมื่อจรยิธรรมธรุกจิ นอกจากนี ้บรษิทัมองว่าคูแ่ข่งเปรยีบ
เสมือนพันธมิตรทางการค้า โดยได้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้า
เข้าเยี่ยมชมดูงานในบริษัท ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่มข้ีอพพิาทใดๆ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

- ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการท�างานหลักของ
กจิการ ตัง้แต่การออกแบบสนิค้า การเลอืกใช้วัสดแุละทรพัยากรอย่าง
เหมาะสม การควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการ เวลาการส่งมอบ  
พฒันาสนิค้าให้ผูอ้ยูอ่าศยัมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ รวมถึง มกีารปฏบิตัติาม
แนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั 
ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนมกีารส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมกีารจดัโครงการและการจดักจิกรรมต่างๆเพือ่ชมุชมสงัคมอย่าง 
ต่อเน่ือง ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในเรือ่ง “ความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม” ภายใต้หวัข้อ “การดแูลสิง่แวดล้อม”, “การร่วมพฒันาชมุ
ชมและสังคม” และ “นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ 

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้ 
พนกังานกระท�าการอนัเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ ์
ของผู ้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของ
พนกังานในการใช้งานเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ให้พนกังานทกุคนทราบ 
และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

มำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง
บริษัทมีนโยบายคุ ้มครองผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ด้วยการ

ก�าหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จ้ง เพ่ือเปิด
รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณถีกูละเมดิสทิธ ิจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรอื
จรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ
ส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร ทัง้พนกังาน
บริษทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ บรษิทัได้เปิดเผยกระบวนการ และช่อง 
ทางการแจ้งเบาะแส ในเว็ปไซต์ของบริษัท และ รายงานประจ�าป ี
ของบริษัทฯ ทัง้นีส้ามารถยืน่เรือ่งถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

- E-mail : Auditcommittee@lh.co.th
- ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ส�าหรับพนักงาน บริษัทจัดช่องทางติดต่อโดยตรงต่อหัวหน้า
หน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายจัดการเพื่อแจ้งข้อร้อง
เรียน หรือกรณีที่พบเห็นเรื่องที่อาจเป็นการกระท�าผิดหรือฝ่าฝืน
ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ม ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการจัดการ
กับเร่ืองที่พนักงานร้องเรียน มาตรการคุ ้มครองพนักงานที่เป็น 
ผู้ร้องเรียน การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
โดยพจิารณาว่าเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรียนเข้าข่ายการกระท�าผดิหรอืไม่  
อยู่ในระดับความผิดระดับใด เพื่อก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการ 
กระท�าผิดนั้นๆ โดยมีหน่วยงานหรือทีมงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสรปุรายละเอยีดของเรือ่งดงักล่าว เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้
ความส�าคญัของการเกบ็ข้อมลูและตัวตนของผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้้อง
เรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ
ส่วนที่จ�าเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน  และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ 

(ง) กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
 1. บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมลู 

อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้
เผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทางWebsite ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย www.set.or.th และ website ของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th 
ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัท 
ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะน�ามาเผยแพร่
รวมไว้ใน website ของบรษิทั www.lh.co.th ด้วย โดยมกีารปรบัปรงุ
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทัน 
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

 2. งบการเงินที่น�ามาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทก่อน

 3. คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

 4. บรษัิทได้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ 
และได้รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบ 
โดยสรุป ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี  
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และ website ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจ�าปี 2550 
เป็นต้นมา

 5. บริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจ�านวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการ
จัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายงานของประธาน
คณะกรรมการแต่ละคณะเปิดเผยไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในด้านความสัมพันธ์กับ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงก�าหนดให้การ 
เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจ
จะถือหุ้นในอนาคต เป็นอ�านาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบ
หมายให้ท�าหน้าที่เป็น Chief Investor Relations Officer พร้อมทั้ง 
จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการส่ือสารกับ 
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

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

 
ทั้งนี้ในรอบปี 2559 – 2561 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท 

รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของ
บริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็น
จ�านวนครั้ง/ปีได้ดังนี้
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- Road show ในประเทศ  
และต่างประเทศ 10            

     
9 6

- Analyst Meeting 5                5 5

- Company Visit 52 53 44

- Conference Call 9 7 13

(จ) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

การเลือกตัง้กรรมการของบรษิทัเป็นไปตามมตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบรษัิท
โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนาน
ที่สุด 3 คนต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี  
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 
8 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน     3  ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน     2 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ  จ�านวน     3  ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 
บรษัิทในลกัษณะทีจ่ะท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 
และมีคุณสมบัติตามค�านิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวใน
หัวข้อ “การสรรหากรรมการอิสระ”

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบรษัิท
ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท�าหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ  
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด และการท�ารายงานต่างๆ ท่ีไม่ใช่
การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะ 
กรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ี 

ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversify) โดย
พจิารณาจากทกัษะจ�าเป็นและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ียงัขาดอยู ่
ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการใน
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู ้
และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในประกอบกิจการของบริษัทและ 
การถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม 

 2. คณะกรรมกำรชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  

4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให ้
ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ 
ได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
แต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

 3. บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
3.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้คีวามรู ้มทีกัษะและ

ประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วจิารณญาณได้อย่างอสิระ และ
มคีวามเป็นผูน้�า ท�าหน้าทีก่�าหนดกลยทุธ์ ทศิทาง นโยบาย เป้าหมาย
และภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย 
ในการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการ
ได้พจิารณาและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย และทศิทางการด�าเนนิงาน 
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ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  
การปฏบิตัสิอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบยีบ กฎหมายและข้อบงัคบั
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่
เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้น และต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.2 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้นโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนการน�าหลัก 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิท
ทางธุรกิจ โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา 
และทบทวนหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่  7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของของมติคณะกรรมการส�าหรับเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว

3.4 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณดังนี้
บริษทัยดึมัน่ในแนวทางการด�าเนนิธรุกจิทีโ่ปร่งใส  

สุจริต และเป็นธรรม ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และก�าหนดให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทั
ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทับนพืน้ฐานของการมี
จรรยาบรรณเยีย่งมอือาชพี โดยบรษิทัได้จดัท�าจรรยาบรรณพนกังาน 
(Code of Conduct) เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lh.co.th และระบบ
ฐานข้อมลูกลางของบริษัท มกีารจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้ปฏบิตัติาม 
จรรยาบรรณ และวฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และจดัให้ 
มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่
พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ ให้มีหวัข้อเกีย่วกบั 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อ
ความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

- การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณพนักงานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- การจดัท�ากจิกรรมผ่านสือ่ในระบบเครอืข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดแูลกิจการในหน้าแรก (Welcome Page) 

- การติดตามการปฏิบัติผ่านการควบคุมการ
ปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน และ ผ่านกลไกการ
ท�างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการตดิตามและประเมนิผล

บริษทัได้มกีารติดตามผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
เป็นประจ�าทุกปี และบรษัิทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา
ระบบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ โดย
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรได้ท�าการประเมิน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งผลการประเมินไม่มีประเด็นชี้แจง
เพิ่มเติม

3.5 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ 
ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯได้ก�าหนดมาตรการในการขจดัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนี้

- มำตรกำรในกำรขจดัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณารายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการ 
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมกีารดูแลให้มกีารปฏิบตัิ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกั งานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 
ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ 
กระบวนการในการอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการ
ส�าคัญได้แก่

1. รายการใดทีก่รรมการ พนกังาน หรอืบคุคลที่
เกีย่วโยงกนั มผีลประโยชน์เกีย่วข้องในการท�ารายการกบับรษิทั ห้าม
กรรมการหรอืพนกังานมส่ีวนร่วมในการอนมุตักิารท�ารายการ และให้
มีการก�าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

2. ในการก�าหนดราคา เพือ่การป้องกนัความขดั
แย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

3. การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีการน�า
เสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา
ให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการ
ระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต./
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี รวมทั้ง 
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตาม
ที่มาตรฐานบัญชีได้ก�าหนดไว้ด้วย
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3.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 

การบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการก�าหนดและ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก�าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทได้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้

- นโยบำยกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน

ทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด�าเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท 
ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการ
ประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยต้องมี
การปรบัปรุงกระบวน การให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจ
อย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

3. ก�าหนดให้การประเมนิความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ 
ของแผนงานประจ�าปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยค�านึงถึงปัจจัยเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้าง
สัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการพฒันา 
อย่างยัง่ยนื มหีน้าทีต่ดิตามการบรหิารความเสีย่งและเสนอความเหน็
ต่อคณะกรรมการบริษัท

 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจ 
ร่วมกนัและมจีติส�านกึในเรือ่งความเสีย่ง ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ 
(Knowledge Base) เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทา
ลงหรือยอมรับได้เมือ่ผูบ้รหิารหรอืเจ้าหน้าทีท่กุส่วนงานรูเ้ท่าทนัความ
เสียหายทีจ่ะตามมา ดงันัน้บริษทัจงึมุง่พฒันาฐานข้อมลูทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้งาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

 4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
บริษัทได้แจ้งก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ

ให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาเข ้าร ่วมประชุม และได้จัดส ่งหนังสือนัดประชุม  

รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วันท�าการก่อนวันประชุม โดยได้เปิดเผยจ�านวนครั้งท่ีกรรมการ
แต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

 5. กำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั
บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ�าทกุปี เพือ่
ช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและ
อปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิลการท�างาน
ของคณะกรรมการตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ 
ทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานุการบริษัท จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังท่ี
กรรมการแต่ละคนประเมนิเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมนิ
กลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี  และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ในปี 2561  
ได้มีการประเมินผลงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  
7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผล 
จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่า
ร้อยละ 85 = ดีมาก  ช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี ช่วงร้อยละ 65 – 75  
= ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 50 – 65 = พอใช้ และต�่ากว่าร้อยละ 50 
= ควรปรับปรุง

การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ จดัท�า 
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

5.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2561 โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของ
กรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

5.2 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ
รายบคุคล โดยประเมนิในด้านต่างๆ คือ (1) ความพร้อมของกรรมการ 
(2) การก�าหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3) การจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ (5) การติดตามรายงานทางการเงินและการด�าเนินงาน 
(6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ
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 6. กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชดุย่อย
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
เป็นการประเมินกรรมการทั้งคณะ หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียว
กับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา สามารถน�ามาแก้ไข
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน โดยน�าเสนอผลการประเมินที่ได้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

 7. ค่ำตอบแทน
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ 

และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบบริษทั และมคีณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง และเสนอ

บริษทัมนีโยบายพฒันาศกัยภาพบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขัน
ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายใน 
และสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมการนั่งสมาธิ 
และรับฟังบรรยายธรรม นอกจากน้ี บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษา 
โครงการพัฒนาผูบ้ริหารระดบัสงู ณ มหาวทิยาลยัชัน้น�าในต่างประเทศ 
จ�านวน 1 คน และเข้าศึกษาที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – Executive MBA จ�านวน 5 คน

 9. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

กรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการแนะน�าแนวทางการด�าเนินงานในภาพ
รวมของบรษัิท โครงสร้างบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง
ทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีท�างานและโครงสร้างการถือหุ้น
ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีส�าคัญและจ�าเป็น 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการท�างานภายใน
บริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธาน
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

รำยชื่อกรรมกำร ต�ำแหน่ง วันที่ หัวข้อ

นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการ
บริหาร

28 สิงหาคม 2561

22 กันยายน 2561

- ร่วมสัมมนา หัวข้อ Market Sounding ครั้งที่ 1 
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Park Thailand) โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม  
โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

- บรรยายหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฎิบัติ 
รุ่นที่ 4”  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี บริษัทได้เปิด
เผยค่าตอบแทนเป็นรายบคุคลและจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่าน
เข้าประชุม ภายใต้เรื่อง”โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ“ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร” 

 8. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 

กรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยและสถาบนัอืน่ๆอย่างต่อเนือ่งทกุปี 
เพือ่เป็นการพฒันากรรมการและเพิม่มมุมองความคิดทีเ่ป็นประโยชน์
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา กรรมการ
บริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

 10. กำรประชุมกนัเองระหว่ำงกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2561 มีการประชุม 1 
ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

 11. กำรประชุมกันเองระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบ 
กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าทีส่มบรูณ์ 
ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อการ
เสนอแนะแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อซักถามถึง
ความเป็นอิสระในการท�างาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่อง
ระบบการควบคุมภายใน

 12. กำรจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำร
บริษัทสำมำรถเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรได้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทสามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการได้รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด
ในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ 

ดแูลกจิการทีด่ ีซึง่สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบั
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู ่ในเรื่อง “การก�ากับดูแล”) ตลอดจน 
การให้ความส�าคัญต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมา
โดยตลอดว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม จะยกระดับผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น  
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร กระบวนการท�างานหลักของกิจการได้ค�านึงถึงและเอาใจใส่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด

1.	กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการ

แข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�าเนิน
การที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีมาตรการก�ากับ
ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่  
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างท่ัวถึงไว้ในจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ส�าหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย”

 
2.	กำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน

บรษัิทมนีโยบายการต่อต้านการทจุรติและห้ามจ่ายสนิบน 
โดยก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆที่จูงใจให้
ปฏิบตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัใินทางท่ีมชิอบ หรอือาจท�าให้บรษิทัเสยี
ประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่น�าทรัพย์สินของ
องค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรอืพวกพ้อง หรอืละเว้น
การกระท�าใดๆทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่องตน  

ซึง่บรษิทัได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธรุกิจให้พนกังานได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ บริษัทได้มุ่ง
เน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการให้
พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

แนวปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลและควบคุมความเสีย่งจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับ
การบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการด�าเนิน
ธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อ�านาจและ 
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการท�างานและ
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้าง
องค์กรท่ีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไก 
การตรวจสอบตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมถงึ มี
การสือ่สารและฝึกอบรมพนกังานอย่างเพยีงพอเหมาะสม โดยจดัให้มี
การสือ่สารแนวทางปฏบัิตเิผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเนต็
ของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดท�าจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ จดัให้มกีารสือ่สาร
อย่างทัว่ถงึผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ อนิทราเนต็ และ เวบ็ไซต์ของบรษิทั  
รวมถงึ วางแผนการตดิตามและประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม

- กระบวนการในการประเมินความเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
กับการทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับ
คณะกรรมการ  การประเมนิการควบคุมภายในระดบัหน่วยงาน และ
กลไกการท�างานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันา
อย่างยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในของบริษัท

- การก�ากับดูแลระดับหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายก�ากับดูแล
ฝ่ายของตน โดยการประเมินการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ระดับหน่วยงาน และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดการกระท�าทุจริตขึ้น ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
ในแต่ละระดับ ควบคุม ตรวจสอบการกระท�าทุจริตและข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน การปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณที่ก�าหนด ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน  
รวมถึง สัญญาณเตือนภัยต่างๆ ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ในการป้องกัน ติดตาม และตรวจพบ ความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

- ผ่านกลไกการท�างานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยง 
จากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- จดัให้มีช่องทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืน 
หรือพบเห็นการกระท�าทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ
ผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการรายงานดงักล่าว (Whistleblower Policy) 
รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ 
“มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”

- กรณีพบเหตุการกระท�าผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการ 
กระท�าผดิจรงิ การสอบสวนการกระท�าทจุรติและคอร์รปัชนั จะจดัต้ัง 
คณะบุคคลสอบสวนพิเศษช่ัวคราวข้ึน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก ่
ผู้ถูกกล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส

- น�ากรณีที่พบเหตุการกระท�าผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา  
เพื่อหาแนวทางเชิงป้องกัน และวิธีตรวจสอบให้พบเหตุแห่งการ 
กระท�าดังกล่าว รวมถึง ให้ความรู ้พนักงานระดับหัวหน้างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

พนกังานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัมาตรฐาน 
ความประพฤตทิีด่แีละจรรยาบรรณของพนกังานในวนัแรกทีเ่ร่ิมท�างาน 
และโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ และบริษัทได้
จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ  
ผู้บริหารสายปฏิบัติการ  ผู้บริหารสายสนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
และ ผู้จัดการฝ่าย เกี่ยวกับเคร่ืองมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการ
ตดิตามความเสีย่ง เพือ่ให้ผูบ้รหิารรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถน�าไปใช้
ในการติดตามและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน ได้ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ยดึถอืหลกั
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�านึงถึงความเสมอภาค  

เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ 
การศกึษา และบรษิทัไม่สนบัสนนุกจิการทีก่ระท�าการใดๆอนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

 
แนวปฏิบัติ
1) ก�ากบัดแูลมใิห้ธรุกจิของบรษัิทเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกับ 

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การคุมคาม
ทางเพศ

2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู ่ของพนักงาน  
โดยก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มี
สวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการท�างาน 
การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภยั รวมถงึ 
สอดส่องดูแลกรณีมีการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท

3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน  
โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะหรอืการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคลจะต้องได้รบัการยนิยอม
จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 

4) การก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสม
และเป็นธรรม

5) เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลรวมไปถึงจ้างงานคน
พิการอย่างเท่าเทียมกัน

6) ปฏบัิตต่ิอพนกังาน ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคนด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7) การก�าหนดข้อปฏบิตัสิ�าหรับพนักงานของบรษิทั ในการ 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืนหรือ
องค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

4.	กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั 

ของความส�าเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ในด้านต่างๆ อาทิ

1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิ
มนุษยชน”

2) การก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที ่
ความรบัผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน  โดยค�านงึถงึหลกัการ 
จูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู ้
ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และ
แบ่งผล ตอบแทนส่วนหนึง่ให้พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทั
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3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัด 
ให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และ 
การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีดี โดยสามารถดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ือง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 
ในทุกระดับชั้น

5) บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเป็น 
ตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ 
ให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางท่ีจะถ่ายทอดความต้องการ 
ด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือ
ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัด
ให้แก่พนักงาน

5.	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และ

บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อคดิเหน็จากลกูค้า เพือ่รบัทราบปัญหา ความต้องการ 
ของลูกค้า และน�ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ัน 
และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งม่ันดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ท่ีน่าเช่ือถือมากที่สุด  
(Trusted Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี ้
มถีงึปี 2556) จากผลส�ารวจผูบ้รโิภค โดยนติยสาร Reader’s Digest  
เป็นรางวลัทีว่ดัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทัง้ในเอเชยีและประเทศไทย 
ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ 
(3) คณุค่า (4) การเข้าใจความต้องการของผูบ้รโิภค (5) ความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
ถือเป ็นแบรนด์หน่ึงเดียวที่ ได ้  Platinum Award ในสาขา
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล The Most Powerful Brand of 
Thailand 2012 ในกลุ่มสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลนี ้
จัดข้ึนเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะ 
พาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควชิาการ
ตลาด ซึ่งได้ด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมิน
คุณค่า แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” เพื่อ 
พัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า และจัดอันดับแบรนด์สินค้าที่
แข็งแกร่งและมีพลังที่สุดในประเทศไทยประจ�าปี 2555 (The Most 
Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านท่ีสร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง  
จัดสวน ในสภาพโครงการที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงท่ีดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลัง 
ที่ชอบก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน 
อย่างที่หวังไว้

ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
1) บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้าก�าหนดการ

ย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน
2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบ

เทียบกับราคาที่ขาย
3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วน

กลาง มีสโมสร พร้อมใช้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
4) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลัง

การขาย เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็คบ้าน
ในประกัน 

5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ 
ลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198  
ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips,  
การแจ้งซ่อม Online เพือ่อ�านวยความสะดวกลกูบ้านในการแจ้งเรือ่ง
ซ่อมแซมบ้าน การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อม 
ได้ทันทีรวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วย
ตนเอง

ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อผู้บริโภค และ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ท�าให้ในปี 2561 ทางบริษัท
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลส�าคัญ

• รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการมัณฑนา ราชพฤกษ์-สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ ได้รับ 
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภท 
บ้านเดีย่วราคาสงู โครงการ inizio 3 ป่ินเกล้า-วงแหวน ได้รบัคดัเลอืก
ให้ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นในประเภทบ้านเดี่ยว
ราคาปานกลาง และโครงการคอนโดมิเนียม 333 Riverside ได้รับ 
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทอาคารชุดราคาสูง จากศูนย์ข้อมูล 
วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์  
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ซึ่งคณะกรรมการได้ไป 
ส�ารวจโครงการต่างๆ และพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่ึงมีคุณสมบัติ 
“คุ้มค่าน่าซื้อ” เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

6.	กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม  

จึงได ้ออกแบบและผลิตสินค ้าที่ค�านึงถึง ส่ิงแวดล ้อม ตั้ งแต ่ 
การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอ้ือต่อการ
ประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวาง 
ผังแปลง การน�าเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศ
ภายในบ้าน การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
การมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้าง
สวนรอบบ้าน การจดัให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม บรษิทัได้พฒันา
นวัตกรรมข้ึนโดยได้น�าเทคโนโลยีระบบ “AirPlus ระบบควบคุม 
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และจัดการถ่ายเทอากาศท�าให้บ้านหายใจได้” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน และได้มีผลงานการ
ออกแบบใหม่ ภายใต้ “LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

บริษทัได้ด�าเนนิการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมตามประกาศ 
ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตาม
แนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
อย่างเคร่งครัด ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บรษัิทได้ให้ความส�าคญักบัการประหยดัพลงังานและรกัษา 
สิ่งแวดล้อม รถยนต์ส�าหรับผู ้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต ์
ประเภทไฮบรดิ และ รถส�าหรบัวิง่ในโครงการ ได้ใช้รถกอล์ฟพลงังาน
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ 
อาคารส�านักงานเลือกใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�านึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริม 
และให้ความรูแ้ก่พนกังานในการสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัคุม้ค่า และการค�านงึถึงความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรม
และการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การรณรงค ์
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ และปลูกฝังเข้าไป
ในชีวิตการท�างานประจ�าวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้
กระดาษรีไซเคิล การน�าแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน�้า-ไฟ เป็นต้น 
และส�าหรับด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ 
ได้เพิม่ก�าลงัการผลติไฟฟ้าพลงังานสะอาด โดยติดตัง้ Photovoltaic 
Panel บนหลงัคาอาคารสโมสร โครงการบ้านเดีย่ว VIVE ขนาด 18.0 
kW จ�านวน 2 โครงการ และขนาด 16.3 kW จ�านวน 1 โครงการ 
เพือ่ช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของสโมสรสระว่ายน�้า 
ในช่วงเวลากลางวนั พร้อมระบบ Monitoring ที่สามารถดูค่าพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดเวลาผ่านโปรแกรม Application

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการฝึกอบรมข้ึนท้ังภายในองค์กร
และส่งพนักงานอบรม โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “AirPlus 
Workshop” ณ วันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ 
โครงการลดาวัลย์ พระราม 2 เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ AirPlus ซ่ึงเป็นนวัตกรรม 
ที่จดสิทธิบัตรของ L&H ให้แก่ทีมงานฝ่ายขาย ให้สามารถส่งต่อ 
ความรู้นี้ให้แก่ ลูกค้า และบุคคลภายนอก ได้มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับความส�าคัญของคุณภาพอากาศภายในบ้านมากยิ่งขึ้น และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่สังคม โดยการจัด Workshop นี้  
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สากลอินเตอร์เทรด จ�ากัด และ ศ.ดร.
โจเซฟ เคดารี นักวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร

7.	กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม	
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ 
จัดกิจกรรมเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทมี
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- กิจกรรมเพื่อสังคม “บริจาคเงินให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯมอบเงินบริจาค
จ�านวน 5,000,000 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
โดยการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน 
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

8.	นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม	CSR
ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้ท�าการศกึษาและทดลองประสทิธภิาพ 

ระบบ Home Automation เพื่อน�ามาใช้กับบ้านของ L&H เพื่อ 
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกบ้าน โดยระบบน้ี
สามารถควบคุมการท�างานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จากภายนอกบ้าน และ
แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติ ตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบมีดังนี้

- IP Camera ระบบท่ีสามารถดูเหตุการณ์ที่บ้านได ้
ตลอดเวลา และสามารถคุยตอบโต้ ผ่านทาง Smart device ได้

- Motion sensor ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว 
เพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดปิดไฟ และแจ้งเตือนผู ้บุกรุก 
เวลาที่ไม่อยู่บ้าน 

- IR remote อุปกรณ์โคลนน่ิงรีโมท แอร์ ทีวี และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเปิดปิดอุปกรณ์จากภายนอกบ้านได้

- Relay Switch อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดสวิซต์ไฟ  
ให้สามารถเปิดปิดหลอดไฟจากภายนอกบ้านได้

ทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยได้เริ่มน�าระบบ  
Home Automation นี้มาใช้กับโครงการบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการ  
VIVE บางนา, โครงการ VIVE เอกมัย รามอินทรา และโครงการ VIVE  
รตันาธเิบศร์ ราชพฤกษ์ และจะต่อยอดน�ามาใช้กับบ้านเดีย่วโครงการอืน่
และทาวน์โฮม เป็นล�าดับถัดไป
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันที่ 
18 ธันวาคม 2560 ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้ท�าหน้าที่และ 
รับผิดชอบเรี่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทควบคู่กัน และในปี 
2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้ร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เชิญ 
ฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยตามความเหมาะสม ทัง้นีส้ามารถสรปุ
สาระส�าคัญของการด�าเนินงานที่ผ่านมาได้ดังนี้

1. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการลงทุนและความเสี่ยง
ด้านข้อบังคับและกฏหมาย

2. ติดตามก�ากับปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ โดยจัดให้มีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก�าหนดไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อแนะน�า 
ที่ส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

(บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

3. พิจารณาวางแนวทางและกรอบในการด�าเนินการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้ว่าจ้าง บริษัท  
อ ีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส (EY) จ�ากดั เป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา
ระบบการพฒันาอย่างยัง่ยนืและวางแผนการจดัท�ารายงานการพฒันา
อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานตามกระบวนการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบรรล ุ
สู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ

จากการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมั่นใจว่า การบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท มีความต่อเน่ือง 
และด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทาง
ปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท สามารถบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
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กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
คณะกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความมี 

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการทบทวน 
และตดิตามอยูเ่ป็นประจ�า เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดความสญูเสยี
จากการด�าเนนิธรุกจิในสภาวะทีมี่การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทัง้จาก
ปัจจยัภายใน  ปัจจยัภายนอก กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีมาจากภาครฐัหรอื
แม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะให้
ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของ
บริษัท ต้องค�านึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้
ครอบคลมุทกุด้าน อาท ิด้านการบรหิารและการจดัการทรพัยากรของ
บริษัท ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้าน
กฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และหรือข้อพิพาทจาก
การละเมิด และกระท�าผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลท่ีสามอันน�าไปสู่
การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านการจัดผงัองค์กร การออกแบบผงัองค์กรให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะงาน พร้อมทัง้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีไ่ว้อย่างชดัเจน เพือ่
ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจ�ากัด 
ที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ากับ
ดแูลด้านนโยบายและรับผดิชอบต่อบคุคลทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบับรษัิท 
คณะผูบ้ริหารรับผดิชอบต่อผลการด�าเนนิธรุกจิตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน รบัผดิชอบต่อภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายต่างๆท่ีมีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติ
การและสายสนบัสนนุ ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้อย่างเหมาะสมและเพยีงพอต่อ
การด�าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดการที่ดี เกี่ยวกับควบคุมดูแล
และการถ่วงดลุอ�านาจกันเองระหว่างผูป้ฏบิตังิานของแต่ละคณะ และ
หรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึง การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ท�าหน้าที่ดูแล ติดตาม 
และพิจารณาความเหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ของระบบการ
ควบคุมภายใน เนื่องจากสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา ท�าให้ต้องมกีารประเมนิอยูเ่ป็นประจ�าทกุปี และให้รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ี
ภายนอกของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผู้ตรวจ
สอบภายใน อยูเ่ป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพือ่ตดิตามและ
สอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซ่ึงได้รับค�าชี้แจงว่า 
ยงัไม่พบข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัท มีเพียงบางรายการเท่าน้ันท่ีควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางด้านข้อมลูและเอกสารประกอบ ซ่ึงหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2561 เม่ือวนัที ่19 ธนัวาคม 
2561 คณะกรรมการบรษิทัได้รบัรายงานเบือ้งต้นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบ  
คุมภายในประจ�าปี 2561 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจบุนั ซึง่ได้น�ากรอบ
แนวทางของการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขอบเขต
ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การ
ประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่ก�าหนดโดย
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัได้พจิารณาและมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่น�าเสนอมา

ในระดบัหน่วยงานหรอืฝ่าย บรษิทัได้น�าระบบการประเมนิการ 
ควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
กระท�าเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
องค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง 
ได้แก่ การฝึกอบรม การปลกูฝังจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทั 
การถ่ายทอดจติส�านกึทีด่จีากบนลงสูล่่าง การจดัให้มกีารปฏบิตัธิรรม
อย่างต่อเนือ่งทัง้พนกังานและครอบครวัของพนกังาน ความเอือ้อาทร
ที่มีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยบริษัทมีความเช่ือว่าไม่มีระบบใดดีที่สุด
ตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่คิดดี ท�าดี และมีจิตส�านึกสูงต่อ
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสิ่งเหล่าน้ี 
จะด�ารงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา 
ระบบปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี 
ซึ่งผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Chief 
Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการ
ฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช มีคุณสมบัติเหมาะสม 
มคีวามรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์และความเข้าใจในธรุกจิ รวมถึง 
ระบบงานต่างๆของบริษทัเป็นอย่างด ีและสามารถปฏบิตังิานได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ การพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้างาน 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง
1.	ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ

ควำมเสี่ยงจำกกำรสร้ำงบ้ำนก่อนขำย 
บรษัิทและบรษัิทย่อยประกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพย์  

โดยธุรกิจหลักเป็นการสร้างบ้านเพื่อขาย ในปี 2543 บริษัท 
ได้เริ่มน�านโยบายสร้างบ้านก่อนขายมาใช้แทนการสร้างบ้าน 
เมื่อลูกค้ามาจองซื้อ (หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) การสร้างบ้าน 
ก่อนขายของบรษิทัมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ในปี 2544 – 2545 อย่างต่อเนือ่ง 
และในช่วงปี 2546 จนถึงปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจสร้างบ้าน 
ก่อนขายทั้งหมดยกเว้นอาคารชุดพักอาศัยและทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ 
INDY ที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายจากการสร้างก่อนการขายมาเป็น 
การขายก่อนการสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา  
จากการท่ีบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นบ้าน 
สั่งสร้างมาเป็นการสร้างบ้านก่อนการขาย ส่งผลให้บริษัทต้อง 
ใช้เงินทุนล่วงหน้าในการก่อสร้างท่ีอยู ่อาศัยสูงมากข้ึนกว่าเดิม  
เนื่องจากไม่ได้รับเงินจากลูกค้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่าง 
การก่อสร้าง รวมทัง้ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัใน
ระยะข้างหน้า ได้แก่ (1) ราคาท่ีอยู่อาศัยท่ีเพิ่มขึ้นตามภาระต้นทุน
วัสดุก่อสร้างและราคาท่ีดินท่ีปรับตัวสูงขึ้น (2) แนวโน้มการเจริญ
เติบโตของภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผล 
กระทบต่อก�าลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่สร้างบ้านก่อน
ขายเสร็จแล้วไม่สามารถขายบ้านท่ีสร้างเสร็จได้ อันจะส่งผลให้
บริษัทมีภาระต้นทุนสินค้าคงเหลือในปริมาณสูง ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องและความสามารถในการหาก�าไรของบริษัท อย่างไร
กต็าม บรษิทัคาดว่าจะสามารถขายบ้านทีส่ร้างเสรจ็ได้และไม่มภีาระ
ต้นทุนที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จคงเหลือในปริมาณสูงเนื่องจาก

(1) บริษัทได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยส�ารวจ
ความคิดเห็นของลูกค้าท่ีเข้าชมโครงการในด้านงบประมาณราคา
ที่พักอาศัย แบบที่พักอาศัย ขนาดที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งใช้ข้อมูลการ
ขายโครงการในอดีตในการวเิคราะห์ความต้องการของลกูค้า ส่งผลให้
บริษัทสามารถสร้างบ้านและสามารถขายบ้านก่อนขายได้ 

(2) ปัจจบุนัลกูค้าส่วนใหญ่พงึพอใจทีจ่ะซ้ือบ้านทีส่ร้างเสรจ็
ก่อนขายเนือ่งจากมัน่ใจได้ว่าจะได้รบัส่งมอบได้ตามสญัญา เนือ่งจาก
ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 - 2541 ผู้ประกอบ
การหลายรายไม่สามารถสร้างบ้านและส่งมอบให้แก่ลกูค้าได้ตามสญัญา 

(3) บริษัทเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่ และอยู่ในตลาดมานานเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี จึงมีความ
ได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาที่พักอาศัยได้
ตรงความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้โครงการที่พักอาศัยของบริษัท
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพและท�าเลที่ตั้ง

(4) แม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยเส่ียงต่อการตัดสินใจซื้อ 
ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทยังคง
มีความต้องการซื้อที่อยู ่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะ 
ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับบริการหลังการขายที่ดี

2	 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
ความเสีย่งเกีย่วกบัการขาดแคลนวสัดแุรงงานในการก่อสร้าง 

และต้นทุนวัสดุในการก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาวะธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ทีผู่ป้ระกอบการหลายรายพฒันาโครงการใหม่เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ความต้องการวสัดแุละแรงงานในการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจน�าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ
และแรงงานในการก่อสร้างและส่งผลให้ราคาของวสัดุก่อสร้างปรบัตวั 
เพิ่มขึ้น ในปี 2561 ดัชนีรวมราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ยปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 1.20 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ
ขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการก่อสร้าง และต้นทุนวัสดุในการ
ก่อสร้างอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตจากงานก่อสร้างที่จะเพิ่ม 
สูงขึ้น ทั้งน้ี อาจส่งผลให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการของบริษัท
เพิ่มขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการหาก�าไรของบรษิทั

อย่างไรกต็าม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561  บรษิทัและบรษัิท
ย่อยมโีครงการทีด่�าเนนิการอยูจ่�านวน 73 โครงการ จงึท�าให้มอี�านาจ
ต่อรองกับผู้รับเหมาและผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูง และเนื่องจาก
บรษิทัได้ใช้นโยบายสร้างบ้านก่อนขายแทนการสร้างเมือ่ลูกค้ามาจอง
ซื้อ (ยกเว้นโครงการคอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ INDY 
ที่บริษัทเปิดให้ลูกค้าจองก่อนการสร้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 
เป็นต้นมา) ซึ่งนโยบายสร้างบ้านก่อนขายท�าให้บริษัทและผู้รับเหมา
สามารถวางแผนการก่อสร้างและส่ังซ้ือวัสดุได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสดุ และยังสามารถควบคุมต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสร้างได้ค่อนข้างแน่นอน 
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บริษัทย่อย
สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยบริษัท  

(ร้อยละ)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

(ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย

(ร้อยละ)

บริษัท แอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทล จ�ากัด 99.99 2,328.9 3.0

บริษัท แอตแลนติกเรียลเอสเตท จ�ากัด 99.99 153.1 3.5

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด 99.99 715.8 3.5

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 99.99 50.2 3.5

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 21.88 1.6 ดอกเบี้ยเงินฝาก

รวม 3,249.6

บริษัทย่อย
สัดส่วน

กำรถือหุ้นโดยบริษัท (ร้อยละ)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

(ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย

(ร้อยละ)

Land and Houses U.S.A. Inc. 100 9,611.1 3.12 - 4.0

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  ณ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับดังนี้

3.	ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
(1) ควำมเสีย่งจำกกำรลดลงของมลูค่ำเงนิลงทนุระยะยำว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีงนิ 
ลงทุนระยะยาวสุทธิ จ�านวน 5,708 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
5.1 ของสินทรัพย์รวม (รายละเอียดตามหัวข้อ การวิเคราะห์และ 
อธิบายของฝ่ายจัดการ) โดยเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนใน 
ตราสารทุนที่ส�าคัญประกอบด้วย 

1. Starmalls Inc. เงนิลงทนุในฟิลปิปินส์ จ�านวน 2,644 
ล้านบาท 

2. กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสิทธกิารเช่า 
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 725 ล้านบาท 

3. กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ�านวน 
383 ล้านบาท 

4. บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�านวน 178 ล้านบาท
5. กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

แอลเอชช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ�านวน 707 ล้านบาท 
6. กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย์แอลเอช โฮเทล จ�านวน 1,155 ล้านบาท 
และมเีงนิลงทนุอ่ืน ทีบ่รษัิทได้ตัง้ส�ารองไว้จ�านวน 
111 ล้านบาท บริษทัจงึมคีวามเสีย่งจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนลดลง

ทั้งนี้นโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทน้ัน 
ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจท่ี 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้งธุรกิจที่น่าสนใจและ
พิจารณาแล้วว่าน่าจะมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยการตัดสินใจ
ลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวบริษัทได ้
ตั้งค่าเผ่ือการด้อยค่าดังกล่าวในบัญชี ก�าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิด 
ของลงทุนในบริษัทอื่นแสดงไว้ในงบดุลจ�านวน 111 ล้านบาท

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินให้กู ้ยืม

ระยะส้ันแก่บริษัทย่อยจ�านวน 3 บริษัท จ�านวนเงินรวม เงินต้น
และดอกเบ้ียค้างจ่าย 3,249.6 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการให้กู้ยืมในรูป
ของตั๋วสัญญาใช้เงิน ปลอดหลักทรัพย์ค�้าประกัน ครบก�าหนดเมื่อ
ทวงถาม ประกอบด้วย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได ้ให ้เงินกู ้ยืม 
ระยะยาวแก่บริษัท Land and Houses U.S.A. Inc. (LH USA)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้น 100% โดยให้กู้ยืมเงินจ�านวน  
296.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจ�านวน 9,611.1 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.12-4.00 ต่อปี และจะช�าระคืนให้บริษัท 
เมื่อได้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาได้แล้ว หรือเมื่อกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินได้

บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งทีอ่าจสญูเสยีเงนิให้กูย้มืแก่บรษิทัย่อย  
แต่บริษัทย่อยได้น�าเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ 
LH USA กู ้ เงินจากบริษัทเพ่ือลงทุนซื้ออะพาร์ตเม้นต์ให้เช ่า  
4 แห่ง ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 3 แห่ง และรัฐโอเรกอน 1 แห่ง ซึ่งจะให้
ผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทในอนาคต

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีให้ความส�าคัญต่อการ 
ด�าเนนิงานของบรษัิทย่อย ได้แก่ การส่งตวัแทนเข้าเป็นกรรมการ การ
ก�าหนดนโยบายและควบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัย่อยอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งดูแลและติดตามการช�าระคืนหน้ีและดอกเบี้ยให้แก่
บริษัทตามก�าหนด บริษัทจึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาการช�าระคืนหนี ้
ของบรษิทัย่อยและไม่ได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากการให้กูย้มืเงนิ
แก่บริษัทย่อย

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคดีที่ถูกฟ้องร้องที่

ส�าคัญคือ
1. นิติบุคคลบ้านหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องเกี่ยวกับ

กรณีที่ลูกบ้านไม่ทราบว่าทางเข้าออกโครงการสู่ที่สาธารณะได้มีการ
จดภาระจ�ายอมให้กับที่ดินแปลงอื่นด้วยโดยเรียกค่าเสียหายจ�านวน 
1,110 ล้านบาท บริษัทได้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้จ�านวน  
222 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นฎีกา

2. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 2 แห่งฟ้องร้องเก่ียวกับ 
งานเงินค่าบริการสาธารณะทุนทรัพย์จ�านวน 102 ล้านบาท  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองรวมดอกเบี้ยไว้แล้วจ�านวน 183 ล้านบาท 
ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นฎีกา

3. นิตบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรและลกูบ้านได้ฟ้องร้องบรษิทัฯ 
เกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการโดยเรียกค่าเสียหาย
จ�านวน 516 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้
จ�านวน 435 ล้านบาท ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นฎีกา

4. มีคดีความอื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นจ�าเลย ซึ่งมีทุนทรัพย์
รวมเท่ากับ 160 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองไว้แล้วจ�านวน 11 
ล้านบาท

คดีทั้งหมดดังกล่าวมีทุนทรัพย์รวม 1,888 ล้านบาท 
บริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองไว้แล้วจ�านวน 852 ล้านบาท ซึ่งความเสียหาย
สูงสุดที่จะเกิดกับบริษัทฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,888 ล้านบาท
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รำยกำรระหว่ำงกัน
1.	รำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้ 
(โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

บมจ.ควอลิตี้ 
คอนสตรัคชั่น 
โปรดัคส์ หรือ 
Q-CON

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
Q-CON ในสดัส่วนร้อยละ 21.16  
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ 
นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ

- บริษัทซื้อวัสดุ
ก่อสร้างจาก 
Q-CON  
- ซื้อสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า

- เงินปันผลรับ

19
3
-

23
6
3

- จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไข
และราคาซื้อสินค้า เป็นตามปกติ
ของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ
หุ้นรายอื่น

บมจ.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ หรือ 
HMPRO

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
HMPRO ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ 
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- บริษัทและบริษัท
ย่อยซื้อวัสดุตกแต่ง
บ้านจาก HMPRO    
- ซื้อสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่นๆ 

-  เงินปันผลรับ

37
-
4

1,113

29
-
-

1,312

- เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตาม
ปกติของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 
 
 

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

กองทุนรวม
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
ควอลิตี้เฮ้าส์ 
หรือ QHPF

- กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 
(ประกอบด้วยนายอนนัต์ อศัวโภคนิ 
 / บจ.เมย์แลนด์ / และ น.ส.เพยีงใจ 
หาญพาณิชย์) ถือหุ้นในบริษัท 
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.73  
ณ 29 ส.ค. 2561

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของ QH ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 

- QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
QHPF ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 

- บริษัทและ QH มีกรรมการ 
ร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นายนพร 
สุนทรจิตต์เจริญ นายอดิศร  
ธนนันท์นราพูล และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- บริษัทและ 
บริษัทย่อยได้เช่า
อาคารจาก QHPF 
เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่
- ค่าเช่า 

และบริการจ่าย
- เงินมัดจ�า

- เงินปันผลรับ

68

15
25

72

16
26

- ค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าตามปกติ
ของธุรกิจโดยเป็นราคาใกล้เคียงกับ
ราคาเช่าที่ QHPF ให้เช่ากับลูกค้า
รายอื่น 
 
 
 

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
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บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

บมจ. ธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
หรือ LH Bank

บลจ. แลนด์แอนด์
เฮ้าส์ (LH Fund)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
(LHFG) ร้อยละ 21.88 ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ใน LH Bank และ 
LH Fund 

- บมจ.ควอลติีเ้ฮ้าส์ ซ่ึงเป็นบรษิทัร่วม 
ของบริษัท ถือหุ้นใน LHFG  
ในสัดส่วนร้อยละ13.74

- น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ มารดา
ของนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้น
ใน LHFG ในสัดส่วนร้อยละ 10.43

- บรษิทัและบรษิทั
ย่อยได้เปิดบัญช ี
เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์, 
กระแสรายวัน, 
ฝากประจ�าและ 
ตัว๋เงินฝากกบั  
LH Bank
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนใน
กองทุน

2,311

27
1

371

500

5,191

36
5

301

500

- รายการเงินฝากดังกล่าวเป็น
รายการฝากเงินตามปกติของ 
บริษัท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 
ในอัตราเดียวกันกับที่บริษัทอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับจาก LH Bank 
และไม่มีข้อผูกมัดในการฝากเงิน 
แต่อย่างใด

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

- ผลตอบแทนเหมือนผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
หรือ QH

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของ QH ในสัดส่วนร้อยละ  
24.98 

- บริษัท และ QH มีกรรมการ 
ร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่  
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ  
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล  
และนายอาชวิณ อัศวโภคิน

- เงินปันผลรับ 401 562 - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II 
(LHPF2)

- LH ถือหุ้นใน LHPF2  
ร้อยละ 49.99

- เงินปันผลรับ 82 89 - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับ 
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
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บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

บจ. สยามรีเทล  
ดีเวลลอปเม้นท์  
(SRD) กับ  
บจ. แอลเอช 
มอลล์แอนด์  
โฮเทล (LHMH)

- นายอนันต์  อัศวโภคิน 
ถือหุ้นใน LH ร้อยละ 
23.93 ในขณะเดียวกัน 
ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ใน SRD ถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 27 และถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 13

- LHMH เป็นบริษัทย่อยที่ 
LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- LHMH รับจ้างเป็นที่ปรึกษา
และบริหารจัดการด้าน 
การตลาดและการขายให้กบั 
SRD เป็นระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559  
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560  
เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน  
35 ล้านบาท และมีการต่อ
สัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่  
1 มีนาคม 2560  ถึง 29 
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท

- LHMH รับจ้างเป็นที่ปรึกษา
เพื่อปรับปรุงพื้นที่และบริหาร
จัดการด้านการขายในส่วน
ของพื้นที่ร้านค้าที่มีการ
ปรับปรุงให้กับ SRD เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561  
ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563  
เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50 
ล้านบาท
- รายได้ค่าบริหาร

อสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริหารทรัพยากร

บุคคล
- ลูกหนี้การค้า

47

-
16

69

1
9

- จากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2559 เห็นว่าเป็นการเข้าท�า
รายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ
บริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการ 
การบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 เหน็ว่าเป็นการเข้าท�ารายการ 
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
เหน็ไม่ต่างจากคณะกรรมการบรษัิท

- จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  
เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2561 เหน็ว่า 
เป็นการเข้าท�ารายการตามเงื่อนไข 
การค้าทั่วไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความ เห็นไม่ต่างจาก
คณะกรรมการบริษัท

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่า
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
(LHPF)

- LH ถือหุ้นใน LHPF 
ร้อยละ 26.96

- เงินปันผลรับ 26 37 - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วน
การถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือ
หุ้นรายอื่น

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง 
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ II 
(LHPF 2) กับ  
บจ. แอล แอนด์ เอช 
โฮเทล แมเนจเมนท์ 
(LHH)

- LH ถือหุน้ใน LHPF2 
ร้อยละ 49.99

- GIC เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ร้อยละ 50 ใน LHPF 2 
และเป็นผูถื้อหุน้ ร้อยละ 
8.01 ใน LH  

- LHH เป็นบรษิทัย่อยที ่LH 
ถอืหุ้นทางอ้อมร้อยละ 60 
และ GIC ถือหุ้นทางอ้อม 
ร้อยละ 40  

- LHH เช่าโรงแรม แกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต 
จาก LHPF 2 ระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 
31 ธนัวาคม 2561 ค่าเช่าจ่าย
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
- ค่าเช่าจ่าย
- เจ้าหนื้อื่น

173
47

191
47

- จากการประชมุคณะกรรม การบรษัิท 
เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2558 เหน็ว่าการ 
เข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม และคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นไม่แตกต่างจาก 
คณะกรรมการบริษัท
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บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

* บจ.แอล แอนด์ 
เอช พร็อพเพอร์ตี้  
(LHP) กับ บจ. แอล  
แอนด์ เอช โฮเทล  
แมเนจเมนท์ (LHH)

- GIC เป็นผูถื้อหุน้ทางอ้อม 
ร้อยละ 40 ใน LHP 
ขณะเดียวกันก็เป็นผูถื้อหุ้น 
ร้อยละ 8.01 ใน LH  

- LHH เป็นบริษัทย่อยที่ 
LH ถอืหุน้ทางอ้อม ร้อยละ 
60 และ GIC ถือหุ้นทาง
อ้อมร้อยละ 40  

- LHH รับจ้างจัดหาพนักงาน
เพื่อด�าเนินการกิจการโรงแรม 
2 แห่ง ให้แก่ LHP 
1. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ ราชด�าร ิ
2. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ระยะ
เวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 540  
 ล้านบาท 

- เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 
ได้ยกเลิกสัญญาของ โรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  
เทอร์มินอล 21 และเมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2560 ได้ยกเลิก
สัญญาของ โรงแรมแกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ 
เนื่องจากได้ขายโรงแรม 
เข้ากองฯ

36 - - จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
เห็นว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นไม่แตกต่างจากบริษัท

* บจ.แอลเอช 
มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล (LHMH) 
กับ บจ. คิว.เอช. 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(QHI)

- LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ใน LHMH, GIC ถือหุ้น
ใน LH ร้อยละ 8.01

- LH ถือหุน้ใน QH ร้อยละ 
24.98

- LHMH รับบริหารพื้นที่ค้า
ปลีกให้ QHI ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 
31 ธันวาคม 2560 และได้
ต่อสัญญาอีก 1 ปี ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
31 ธันวาคม 2561

5 3 - เป็นรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป
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บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

* บจ.แอล แอนด์ 
เอชโฮเทล แมเนจ
เม้นท์ (LHH)   
กับ บจ. แอลเอช 
มอลล์แอนด์ โฮเทล 
(LHMH)

- GIC เป็นผูถื้อหุน้ ร้อยละ 
8.01  ใน LH 

- LHH เป็นบริษัทย่อยที่ 
LH ถือหุ้นทางอ้อม 
ร้อยละ 60 และ GIC ถอื
หุน้ทางอ้อมร้อยละ 40

- LHMH เป็นบริษัทย่อยที่ 
LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- LHMH รบัจ้างบริหารโรงแรม  
แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ 
เพลนิจติ ให้กบั LHH เป็นระยะ 
เวลา 3 ปี  ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 
เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100 
ล้านบาท 

- ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วัน
ที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึง 15 
ธันวาคม 2561 และมีการ
ต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่วัน
ที่ 16 ธันวาคม 2561 ถึง 15 
ธันวาคม 2564 เป็นมูลค่าทั้ง
สิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท

- ค่าที่ปรึกษาและบริหารจัดการ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  
ราชด�าร ิเป็นระยะเวลา 3 ปี  
ต้ังแต่วันที ่15 มถินุายน 2560 
ถึง 14 มิถุนายน 2563 เป็น
มลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 200 ล้านบาท

- ค่าที่ปรึกษารวม 3 โรงแรม 108 136

- จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่า 
การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นราคา 
ที่ เหมาะสม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจาก 
คณะกรรมการบริษัท 

- จากการประชมุคณะกรรม การบรษัิทฯ  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เห็นว่า 
การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นราคา 
ที่ เหมาะสม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่าง 
จากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 

- จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นว่า 
การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นราคา
ที่ เหมาะสม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ไม่แตกต่างจาก 
คณะกรรมการบริษัท

* บจ.แอล แอนด์ 
เอช พร็อพเพอร์
ตี้(LHP)  กับ บจ. 
แอลเอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล 
(LHMH)

- GIC เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
8.01 ใน LH   

- LHP เป็นบริษัทย่อย
ที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 60 
และ GIC ถือหุ้นทาง
อ้อมร้อยละ 40

- LHMH เป็นบริษัทย่อยที่ 
LH ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- LHMH รับจ้างบริหารโรงแรม 
2 แห่ง  
1.โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ ราชด�าร ิ
2.โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มนิอล 21 ระยะเวลา 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 เป็นมูลค่าทั้ง
สิ้นไม่เกิน 161 ล้านบาท 

- ในเดือนธันวาคม 2558 ได้ยกเลกิ 
สัญญาของ โรงแรม แกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 
เนื่องจากขายโรงแรมเข้ากองฯ

- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้
มกีารขยายระยะเวลารบัจ้าง 
บรหิารโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ ราชด�าริ  ออกไป สิน้สดุ 
31 ธันวาคม 2561 และคิดค่า
บริการเพิ่ม ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เป็น
มลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 110 ล้านบาท

- ในเดือนมถินุายน 2560 ได้ยกเลกิ 
สัญญาของ โรงแรม แกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ 
เนื่องจากขายโรงแรมเข้ากองฯ

51 - - จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท
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บุคคล/นิติบุคคล
ควำมสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2561)
ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำ
(ล้ำนบำท) ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

2560 2561

* บจ.แอล แอนด์ 
เอช โฮเทล แมเนจ
เม้นท์ (LHH) กบั 
บจ. แอลเอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล 
(LHMH)

- GIC เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
8.01 ใน LH  

- LHH เป็นบริษัทย่อย 
ที่ LH ถือหุ้นทางอ้อม

- ร้อยละ 60 และ GIC 
ถอืหุน้ทางอ้อมร้อยละ 40

- LHMH เป็นบริษัทย่อย
ที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 
99.99

- LHH รับจ้างจัดหาพนักงาน
ให้ LHMH เพื่อด�าเนินงาน 
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์  
พอยต์ สุขุมวิท 55 ระยะ
เวลา 2 ปี 9 เดือน ตั้งแต่ 
1 เมษายน 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2561 มูลค่า 
ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

- LHH รับจ้างจัดหาพนักงาน 
ให้ LHMH เพื่อด�าเนินงาน
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์  
พอยต์ พัทยา ระยะเวลา 3 ปี 
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
31 ธันวาคม 2563 

55 92 - จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการ
บริษัท 
 

- จากการประชุมคณะกรรมการ 
ของบริษัทย่อย เห็นว่าการเข้า 
ท�ารายการดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมและเห็นสมควร 
ให้ท�าสัญญา

* บจ.แอล แอนด์ 
เอช แมเนจเมนท์ 
(LHM) กับ 
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิการเช่า 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
(LHPF)

- GIC เป็นผู้ถือหุ้น  
ร้อยละ 8.01 ใน LH

- LHM เป็นบริษัทย่อย 
ที่ LH ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 99.99

- LH ถือหุ้นใน LHPF 
ร้อยละ 26.96  

- LHM รับจ้างจัดหาพนักงาน
เพื่อด�าเนินการโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ให้ LHPF 
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่     
1 เมษายน 2558 ถึง 31 
มีนาคม 2561 และมีการ 
ต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่  
1 เมษายน 2561 ถึง  
31 มีนาคม 2564 จ�านวน  
3 โครงการ คิดมูลค่าทั้งสิ้น 
ไม่เกิน 81 ล้านบาท 

- เงินทดรองจ่าย

27

1

30

4

- จากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และ
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อยเหน็ว่าการเข้าท�ารายการ 
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและ
เห็นสมควรให้ต่อสัญญา

นอกจากนี้ ในปี 2560 และ ปี 2561 ยังมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้

* ในปี 2561 เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ใช่รายการกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก GIC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน LH ลดลงเหลือร้อยละ 8.01 
(ปี 2560 GIC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน LH ร้อยละ 16.17)

รำยกำร
มูลค่ำ(ล้ำนบำท)

2560 2561

บจ.แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ (LHR) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99.99  
ได้รับเงินค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 จากกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LHSC) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 9.00)
- ลูกหนี้การค้า

153

12

154

12

บจ.แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์(LHH) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 60  
จ่ายค่าเช่าโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  
ราชด�าริ (จ่ายตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560) ให้กับ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ13.25) 
- เจ้าหนี้การค้า

599

191

769

178
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2.	ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 
ระหว่ำงกัน
การท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นและมีความ

สมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ท�ากับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่าย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม 

3.	มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนมุติักำรท�ำรำยกำร 
ระหว่ำงกัน
การท�ารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการบรษัิททีม่คีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ  
และผ่านการอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณ ีคณะกรรมการ 
บรษิทัหรือผูไ้ด้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรษิทัจะต้องไม่อนมุติั 
รายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4.	นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั
บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นใน 

ปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็น 
ไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถ 

เปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้บรษิทัจะได้ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัท หรือ 
ผู้เชีย่วชาญอสิระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหน็ถงึความเหมาะสม 
ของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เกดิขึน้กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให ้
ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพือ่น�าไปใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัท 
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ยกเว้นธุรกรรม 
ดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมได้ คือ

4.1 เป็นการท�ารายการทางธรุกจิปกติหรอืรายการสนบัสนนุ 
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
พงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรอง 
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4.2  เป็นการท�ารายการภายใต้โครงการสิทธขิองพนกังาน  
ซึง่สทิธดิงักล่าวเป็นการให้สทิธแิก่พนกังานทกุคนทีป่ฏบิตังิานกบับรษัิท 
เป็นการทั่วไป มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

รำยกำร
มูลค่ำ(ล้ำนบำท)

2560 2561

บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 มีรายได้จากการขาย
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ ให้กับกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) (บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ13.25)

3,749 -

บจ.แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 60 ให้กู้ยืมเงินแก่ LH 
และ Reco Resorts Pte Ltd. ตามสัดส่วนการถือหุ้น    
1. เงินให้กู้ยืมแก่ LH (LH ถือหุ้นร้อยละ 60) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 ต่อปี
    - เงินให้กู้ยืม
    - ดอกเบี้ยค้างรับ 
    - ดอกเบี้ยรับ
2. เงินให้กู้ยืมแก่ Reco Resorts Pte Ltd. (Reco ถือหุ้นร้อยละ 40)  คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 

ต่อปี (อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) ทีท่�ากบั 
ธนาคารไทยพาณิชย์)

    - เงินให้กู้ยืม 
    - ดอกเบี้ยค้างรับ 
    - ดอกเบี้ยรับ

-
-
-

-
-
-

870
12
12

597
16
16
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5.	เหตุผลที่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ	10
กรณี บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ผู้ถือหุ้น  LHFG ซึ่งถือหุ้น 

100% ใน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank)  ประกอบด้วย
(1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (LH)  

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.88
(2) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (QH) ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 13.74
(3) คณุเพยีงใจ หาญพาณชิย์ ถอืหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10.43 
(4) CTBC BANK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.62

กลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 18.33

โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์  
ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็น 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัศวโภคิน โดยกลุ่ม 
คุณอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 
30.73 ( ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561) 

การที่คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH 
Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วม
ของ LH และ QH เป็นผู้ถือหุ้นใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 
13.74 นั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศ 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การด�ารง
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ตามที ่
ระบุในข้อ 6 ความว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจ�าเป็น และที่มาของ 
การก�าหนดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่น 
ค�าขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในนาม LH Bank และตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ  
4.6 ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นค�าขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาเป็น 
ผูถ้อืหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับน้ี 
จนถงึทีไ่ด้รับอนญุาตประกอบการธนาคารพาณชิย์หรอืจนถงึวันทีไ่ด้รับ 
แจ้งไม่เห็นชอบกับค�าขอท่ียื่น แล้วแต่กรณี” โดยผู ้ถือหุ ้นหลัก 
หมายความว่า ผู้มีอ�านาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง 
โดยคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 29 
เมษายน 2557 คณุเพียงใจ หาญพาณิชย์ถอืหุ้นทางออ้มใน LH Bank 
ในสัดส่วนร้อยละ 16.20

โครงสร้างการถือหุ ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่า 
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง  
LH Bank ซึง่ได้รบัความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัแล้ว ซ่ึงสดัส่วน 
การถือหุ ้นของคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะลดลงตามแผนการ 
เพ่ิมทนุเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและข้อผูกพันท่ีมีต่อธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลัก
ของ LH Bank ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะท�าให้มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ 
QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการ 
ถอืหุน้ดงักล่าวไม่ท�าให้ LH และ QH ขาดคณุสมบตัเิรือ่งความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่อง
การด�ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตาม
หนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหา
รอืเรือ่ง การด�ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 
2548) 

นอกจากนี ้แนวทางการขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่  

 (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ LH Bank ซ่ึง 
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ไม่เป็นการแข่งขันกับการประกอบ
ธุรกิจหลักของ LH และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 (2) คณุเพยีงใจ หาญพาณชิย์ จะต้องลดสัดส่วนการถอืหุ้น 
ทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5  
ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการคลัง

 (3) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือ 
ผู้บริหารของ LH Bank 

 (4) LH Bank มีกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างคณะกรรมการต้องมี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องการขัด
แย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2560 CTBC Bank Company Limited 
ธนาคารสัญชาตไิต้หวนั ได้เข้าซ้ือหุน้ใน LHFG  จ�านวน 7,545 ล้านหุ้น  
ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,599 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 35.62 ของทนุช�าระแล้ว ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษัิทฯ 
ลดลงเหลือร้อยละ 21.88 และท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นคุณเพียงใจ 
หาญพาณิชย์ ลดลงเหลือร้อยละ 10.43
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบ
การเงินเฉพาะของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) รวมถึง 
ข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิ
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือก 
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงใช ้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จดัท�างบการเงนินี ้ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินเและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
แบบไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษทัฯ ท�าหน้าทีก่�ากับดูแลและพฒันาบรรษัทภบิาล  
จรรยาบรรณ ตลอดจนจดัให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและระบบ
ควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะ
ด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนและ
ป้องกันความเสี่ยงจากการด�าเนินงานได้อย่างทันถ่วงที ท้ังนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลสอบทานคณุภาพ

 ขอแสดงความนับถือ

 
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร

ของรายงานทางการเงนิ ตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายใน 
ตลอดจนพิจารณาธรุกรรมทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควมคุมภายใน
โดยรวมของบรษิทัฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
สร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตุผล ได้ว่างบการเงนิรวมของบรษิทัฯและ
บรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ ส�าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 มีถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ด้านกฎหมาย บัญชี การเงินและ 

การจัดการ และทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2561 ได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้จัดการฝ่าย
บัญชีและฝ่ายจัดการอื่นๆ เข้าร่วมหารือในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง ส�าหรับการประชุมในครั้งที่ 5 เป็นการประชุมเฉพาะกับผู้
สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการหรอืฝ่ายใดๆของบรษัิทฯ เข้าร่วมประชมุ
ด้วย เป็นการรบัฟังสภาพการท�างานของผูส้อบบญัช ีการแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ และรับทราบ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่

สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. สอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ ทั้งราย
ไตรมาสและประจ�าปี เพือ่เป็นประโยชน์กับนกัลงทนุหรอืผูใ้ช้งบการเงนิ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการ
เงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่นเดียวกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

2. สอบทานและติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานให้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีการจัดการอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง
 การเข้าร่วมประชุม/  
การประชุมทั้งหมด

คุณภควัต   โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  6 / 6

คุณพิภพ    วีระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ  6 / 6

คุณบัณฑิต  พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ  6 / 6

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความบกพร่องด้านการควบคุม
ภายในอย่างเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯและฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. สอบทานและติดตามคดีความส�าคัญๆ ของบริษัทฯอย่าง 
ต่อเนือ่ง พร้อมกบัเสนอแนะให้บรษิทัฯ ยดึแนวปฏบิตัติามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ใด ที่น�าไปสู่การ 
ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีนัยส�าคัญ เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตให้บริษัทฯ ทบทวนเรื่อง 
หลักเกณฑ์การต้ังประมาณการหนี้สินจากคดีความที่ถูกฟ้องร้อง  
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

4. สอบทานรายการเกี่ยวโยง มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรับธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของทางการและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯปฏิบัติได้ถูก
ต้องตามเกณฑ์ที่ทางการก�าหนดไว้ กล่าวคือ ธุรกรรมที่เป็นรายการ
เกี่ยวโยงได้ปฏิบัติเป็นปกติ เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

5. คดัเลอืกผู้สอบบญัช ีโดยพจิารณาจากความเป็นอสิระ ช่ือเสยีง 
และผลงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม ในปีนี้ได้น�าเสนอผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จากที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
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6. เน้นให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง 
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู ่เหนือเกณฑ์ปกติทั่วไป พร้อมกับ 
เสนอแนะให้มุง่การพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยืน่ควบคูไ่ปกับความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมของธุรกิจ รวมถึงการเสนอแนะให้บริษัทฯ ยกระดับการต่อ
ต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้าน
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับฟังแนวทางการบริหาร 
ความเสีย่ง จากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื ได้รบัทราบว่า บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามอย่างเหมาะสมที่
จะใช้เป็นเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง รวมถึงมแีนวทางการจดัการกบั 
ความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างสม�่าเสมอ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง
ได้จัดท�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกับการน�า
เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจจับข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเสนอ
ให้ก�าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการวัดค่าระดับความเสี่ยง นอกจาก
นี้ยังเสนอแนะให้มีการทบทวนระบบ DL200 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
เนื่องจากมีการใช้งานมายาวนาน อาจมีความเสี่ยงเรื่องข้อจ�ากัดการ
ใช้งาน เพราะผู้ให้บริการหยุดการพัฒนา Software มานานแล้ว

 ขอแสดงความนับถือ

 
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

8. คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการได้อย่างเป็นอิสระ
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และได้ท�าการประเมินตนเอง ณ 
ตอนสิ้นปี เพื่อสอบทานความสมบูรณ์ ครบถ้วนตามขอบเขต 
ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมัดระวังอย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า บรษิทัฯ มกีารตระหนกัถงึ 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเป็นส�าคญั และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีวางไว้ 
และขอเรยีนว่าคณะกรรมการไม่พบข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระส�าคญั
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

(ก) ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
 ผลการด�าเนินงาน

จากก�าลังซื้อได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และ  
ปี 2560 รายได้จากการขายได้ปรับตัวสูงขึ้น 3,149.54 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.0 จากปี 2558 โดยมีรายได้จากการขายรวม 
27,372.38 ล้านบาท และปี 2560 รายได้จากการขายคงปรับตัว 
สูงขึ้น 4,351.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 จากปี 2559

ส�าหรับปี 2561 จากการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยได้ชลอตัวลง 
จากมาตรการจ�ากัดสินเขื่อของรัฐ ส่งผลการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท 
ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขาย 
ลดลงจาก 31,724.30 ล้านบาทใน ปี 2560 เป็น 30,513.64 ล้านบาท  
ในปี 2561 ลดลง 1,210.68 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.82

 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 80  

ของรายได้รวมมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปี 2559 และ 
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.93 และ 81.79 ของรายได้รวมตาม 
ล�าดบั รองลงมาเป็นรายได้จากค่าเช่าซึง่ปี 2559 และปี 2560 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.96 และ 8.24 ของรายได้รวมตามล�าดับ

ในปี 2560 นอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และค่าเช่า บริษัทมีก�าไรจากการขายสิทธิการเช่าในโรงแรม แกรนด์ 
เซ็นเตอร์ ราชด�าริ ให้แก่กองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล จ�านวน 2,080 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.36 ของรายได้รวม และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 
(LHBANK) จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน LHBANK ของ CTBC Bank 
จ�านวนร้อยละ 35.36 ของทนุช�าระแล้วหลงัการเพิม่ทนุของ LHBANK 

ก�าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ก�าไรขั้นต้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�านวน 4.78 ล้านบาท

2559 2560 2561

ก�าไรขั้นต้น 10,273.81 12,006.73 12,011.52

อัตราก�าไรขั้นต้น 34.35% 34.38% 35.07%

ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เป็นก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมจ�านวน 1,135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 
ของรายได้รวม

ในปี 2561 บริษัทบันทึกก�าไรจากการอะพาร์ตเม้นต์ให้เช่า
แห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาขาย 140 ล้านเหรียญ
สหัฐอเมริกา มีก�าไรประมาณ 41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 
1,335.49 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.66 ของรายได้รวม

รายได้จากการขาย : ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม รับรู ้เป็นรายได้เมื่อ 
ท�าการโอนกรรมสิทธิแก่ผู้ซ้ือเรียบร้อยแล้ว รายได้จากการขาย 
ส่วนใหญ่ในปี 2559, ปี 2560 และปี 2561 มาจากการขายบ้านเดี่ยว
ร้อยละ 71.4 ร้อยละ 59.5 และร้อยละ 68.7 ตามล�าดับ แม้ว่าบริษัท 
และบริษัทย่อยมีนโยบายให้ความส�าคัญในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 
เพื่อจ�าหน่าย ขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยก็ยังได้ขยายฐาน 
ลูกค้าไปในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์และ 
คอนโดมเินยีม เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคด้วยเช่นกนั 
เห็นได้จากสัดส่วนการขายบ้านเดี่ยวมีแนวโน้มลดลง ในปี 2561 
สัดส่วนการรับรู้รายได้ประกอบด้วยบ้านเด่ียว 68.7%, ทาวน์เฮ้าส ์
10.2% และคอนโด 21.1%

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 
2559 ปี 2560 และปรับลดลงในปี 2561 ดังนี้

ปี 2559 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 27,372.38 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 3,149.24 ล้านบาท  
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากความเชื่อมั่น และก�าลังซื้อท่ีเพิ่มขึ้น
หลังการชลอตัวในปี 2558

ปี 2560 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 31,724.30 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 4,351.92 ล้านบาท  
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากความเชื่อมั่น และก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากในปี 2559

ส�าหรบัปี 2561 มรีายได้จากการขายเท่ากบั 30,513.64 ล้านบาท  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 1,210.68 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 3.8 จากความเชื่อมั่น และก�าลังซื้อที่ลดลง
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หน่วย: ล้านบาท

บริษัท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 916.31 737.24 680.04

บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ (22.79) 1.16 12.12

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,247.17 1,477.26 1,696.82

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 52.36 56.53 66.28

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 770.48 864.72 949.23

รวม 2,963.53 3,136.91 3,404.49

เพิ่มขึ้น 526.93 173.38 267.58

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.63 5.85 8.53

รายได้ค่าเช่าไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากการทีบ่รษิทัได้ลงทุน
ในสิทธิการเช่า และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมากขึ้น

ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่า 2,536.13 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนจ�านวน 499.64 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.53

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่า 3,197.31 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.24 ของรายได้รวม เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนจ�านวน 661.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07

ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากค่าเช่า 3,733.32 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.24 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนจ�านวน 536.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76

รายได้ค่าเช่า 
รายได้ค่าเช่าของบริษัท ฯ มีสัดส่วนสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ดังนี้

ตารางส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม ของปี 2559, 2560 และ 2561

2559 2560 2561

รายได้ค่าเช่า 2,536.13 3,197.31 3,733.32

คิดเป็นร้อยละของรายได้รวม 7.96 8.24 10.24

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 499.64 661.18 536.31

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.53 26.07 16.77

ส่วนได้(เสีย)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม : ในปี 2559 บริษัท 
มส่ีวนได้ (เสยี) จากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม เท่ากับ  2,963.53 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 526.93 ล้านบาท คิดเป็น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.63 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 2560  
บริษัทมีส่วนได้(เสีย)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 3,136.91 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 173.38  
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.85 ส�าหรับปี 2561 บริษัท 
มส่ีวนได้(เสีย)จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม เท่ากบั 3,404.49 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 267.58 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53

หน่วย: ล้านบาท
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รายได้อื่น : ประกอบด้วยก�าไรจากการขายเงินลงทุน  
ก�าไรจากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน ก�าไรจากการโอนกลับ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ ดอกเบ้ียรับ ค่าบริการ
สาธารณูปโภค เงินปันผลรับ และรายได้อื่นๆ โดยรายได้อื่น  
ในปี 2559 รายได้อื่นของบริษัทมีจ�านวน 1,944.45 ล้านบาท  
ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 821.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.69 มาจากก�าไรจากการขายทีด่นิรอการพฒันาบรเิวณหาดไม้ขาว 
ในจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 1,240.00 ล้านบาท รายได้อื่นของบริษัท
ในปี 2560 มีจ�านวน 3,864.17 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน 1,919.72 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 98.73 มาจากก�าไร 
จากการขายสิทธิการเช่าโครงการ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์  
พอยต์ ราชด�าริ จ�านวน 2,080.00 ล้านบาท และบันทึกผลสุทธิ 
จากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม (LHBANK) 
จ�านวน 1,135 ล้านบาท

ในปี 2559 รายได้อืน่ จ�านวน 1,944.45 ล้านบาท ประกอบด้วย  
ก�าไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนาที่บริเวณหาดไม้ขาวในจังหวัด
ภูเก็ต จ�านวน 1,240.00 ล้านบาท รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค 
จ�านวน 249.31 ล้านบาท เงินปันผลรับจ�านวน 147.21 ล้านบาท 
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จ�านวน 307.93 ล้านบาท

ปี 2560 รายได้อื่น จ�านวน 3,864.17 ล้านบาท ประกอบด้วย  
ก�าไรจากการขายทรัพย์สินจ�านวน 2,080.00 ล้านบาท รายได้ 
ค่าบริการสาธารณูปโภค จ�านวน 278.61 ล้านบาท เงินปันผล 
รับจ�านวน 152.74 ล้านบาท ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG) 
จ�านวน 1,135.22 ล้านบาท ดอกเบ้ียรับและรายได้อื่นๆ จ�านวน 
217.82 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2561 รายได้อื่น จ�านวน 2,200.18 ล้านบาท ลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,663.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
43.06 ประกอบด้วยก�าไรจากการขายทรัพย์สินจ�านวน 1,335.49 
ล้านบาท (ซึ่งมาจากการขายอะพาร์ตเม้นต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา 
ในราคา 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา มีก�าไรจากการขายประมาณ 
41 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) รายได้ค่าบรกิารสาธารณปูโภค จ�านวน 
327.27 ล้านบาท เงินปันผลรับจ�านวน 227.89 ล้านบาท ก�าไรจาก
การขายโครงการจ�านวน 115.73 ล้านบาท ดอกเบีย้รบัและรายได้อ่ืนๆ 
จ�านวน 193.80 ล้านบาท

ก�าไรขัน้ต้น : ในปี 2559 อตัราก�าไรขัน้ต้นปรบัเพิม่ขึน้เล็กน้อย
ในปี 2559 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.28 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นร้อยละ 34.35 จากก�าไรขั้นต้นของรายได้จากการขาย
อาคารและทีด่นิของบรษิทัอยูท่ีร้่อยละ 34.89 และ อตัราก�าไรข้ันต้น
ของรายได้ค่าเช่าอยู่ที่ร้อยละ 28.55 และปี 2560 อัตราก�าไรขั้นต้น

ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 34.38 โดยก�าไรข้ันต้นของรายได้จากการขาย
อาคารและที่ดินของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 35.46 และ อัตราก�าไรขั้นต้น
ของรายได้ค่าเช่าอยู่ที่ร้อยละ 23.66

ส�าหรับปี 2561 อัตราก�าไรขั้นต้นทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 35.07  
โดยก�าไรขั้นต้นของรายได้จากการขายอาคารและที่ดินของบริษัท
อยู่ที่ร้อยละ 36.42 และ อัตราก�าไรขั้นต้นของรายได้ค่าเช่าอยู่ที่ 
ร้อยละ 24.03

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559  
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,058.93 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 6.46 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่า 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 251.42 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.91  
ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,802.28 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 7.23 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพ่ิมขึน้
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 743.35 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 36.10 เป็นการเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินจากคดีความ
จ�านวน 735.63 ล้านบาท 

ส�าหรับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,407.86 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 6.61 ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 394.42  
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.07 จากการกลับรายการประมาณ
การหนี้สินจากคดีความที่เคยตั้งไว้

ค่าใช้จ่ายในการขาย : ค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่รวมภาษี 
ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนใน ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการ 
ขาย จ�านวน 920.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ  
2.89 มีค่าใช้จ่ายในการขายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 
32.42 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 และในปี 2560 มีค่าใช้จ่าย 
ในการขาย จ�านวน 987.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้  
ร้อยละ 2.55 มีค่าใช้จ่ายในการขายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 67.32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 

ส�าหรบัปี 2561 มค่ีาใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 1,095.55 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 3.01 มีค่าใช้จ่ายในการขายสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 108.10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.95

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน : ปี 2559 ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนมีจ�านวน 991.49 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 3.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
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อัตราการจ่าย
เงินปันผล (%)

จ�านวนเงินปันผล
(ล้านบาท) วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2559 89.23 4,123
3,575

  9 กันยายน 2559
24 พฤษภาคม 2560

เงินปันผลจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 85.65 4,780
4,182

  6 กันยายน 2560
22 พฤษภาคม 2561

เงินปันผลจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 85.53 4,780
4,182

11 กันยายน 2561
21 พฤษภาคม 2562

ของปีก่อน เพิ่มขึ้นจ�านวน  112.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.86 จากการพ้นก�าหนดระยะเวลามาตรการลดหย่อนภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมโอนประกอบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 และในปี 
2560 ภาษีธรุกจิเฉพาะและค่าธรรมเนยีมการโอนมจี�านวน 1,221.25 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 3.15 เม่ือเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นจ�านวน 229.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 23.17 ตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2560

ส�าหรับปี 2561 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 
มีจ�านวน 1,166.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ  
3.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจ�านวน 54.65  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.47 ตามยอดรายได้ที่ลดลงในปี 2561

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล :  
ปี 2559 บริษัทมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8,109.16 ล้านบาท ลดลง 26.97 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.33 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในปี  
2560 บรษัิทมกี�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงินได้นติบุิคคล 
10,548.05 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 2,438.89 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส�าหรับงวดปี 2561 บริษทัมีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 9,537.98 ล้านบาท ลดลง 1,010.07 ล้านบาท 
คิดเป็นเลดลงร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล : ในงวดปี 2559 บริษัทมีก�าไร
ก่อนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 10,699.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 431.50 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และในงวดปี 2560 บริษัทมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
13,043.71 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 2,344.18 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
12,211.89 ล้านบาท ลดลง 831.82 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
6.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ก�าไรสทุธ ิ: ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไร
สุทธิ ในงวดปี 2559 บริษัท ฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 8,617.97 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 697.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 และในงวด
ปี 2560 บริษัท ฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 10,463.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,845.25 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.41

ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 10,475.43 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 

จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรขั้นต้นของบริษัทในปี  
2559 และปี 2560 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 34.35 และ 
ร้อยละ 34.36 ตามล�าดับ และมีอัตราก�าไรสุทธิในปี 2559 และ 
ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 27.06 และ 26.98 ตามล�าดับ

ส�าหรบังวดปี 2561 บรษัิท ฯ มอัีตราก�าไรข้ันต้น และก�าไรสทุธิ 
เท่ากับ ร้อยละ 35.07 และร้อยละ 28.74 ตามล�าดับ

ก�าไรต่อหุ้น : จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยในปี 2559 และปี 2560  
มีจ�านวน 11,786.55 ล้านหุ้น และ 11,949.71 ล้านหุ้นตามล�าดับ 
ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บริษัท มีก�าไรต่อหุ้น 0.73 และ 
0.88 บาทต่อหุ้น

ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีจ�านวนหุ ้นถั่วเฉลี่ยจ�านวน 
11,949.71 ล้านหุ้น ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บริษัท  
มีก�าไรต่อหุ้น 0.88 บาท

เงินปันผลจ่าย : จากผลการด�าเนินงาน บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับ ปี 2559 2560 และ 
ปี 2561 ดังนี้
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การจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2559 ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรก
ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ  
1 บาท) เป็นจ�านวนเงิน 4,123 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวนัที ่9 กนัยายน 2559 และเมือ่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2559 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลที่จะ
จ่ายเพิ่มอีกจ�านวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 
3,575 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 
2560 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 
89.23 ของก�าไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรกของ
ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
เป็นจ�านวนเงิน 4,780 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
ที่ 6 กันยายน 2560 และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2560 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลที่จะ
จ่ายเพิ่มอีกจ�านวน 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 
4,182 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2561 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ในสัดส่วนร้อยละ 
85.65 ของก�าไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
เป็นจ�านวนเงิน 4,780 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
ที่ 11 กันยายน 2561 และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี 2561 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผล 
ทีจ่ะจ่ายเพิม่อกีจ�านวน 0.35 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 
4,182 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2562 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ในสัดส่วนร้อยละ 
85.53 ของก�าไรสุทธิ

(ข) ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้น ปี 2559 ปี 2560 

และ ปี 2561 จ�านวน 101,505.54 ล้านบาท  109,491.50 ล้านบาท 
และ 111,480.89 ล้านบาทตามล�าดบั เนือ่งจากบรษัิทประกอบธรุกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการสร้างบ้านก่อนขายและมีการทยอย
เปิดโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง สินทรัพย์ที่ส�าคัญจึงอยู่ในรูปสินค้า
คงเหลือซึ่งประกอบด้วย ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง นอกจากนั้น 
สินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทในล�าดับต่อไปได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รายละเอียด
ของสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 จ�านวน  48,925.72 
ล้านบาท และ 48,197.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม 
ร้อยละ 48.20 และร้อยละ 44.02 ตามล�าดับ บริษัทได้แยกแสดง
รายการที่ดินที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาของบริษัทและบริษัทย่อยรวมท้ัง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  ณ สิ้นปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 3,215.94 
ล้านบาท และ 2,508.21 ล้านบาท ตามล�าดบั เป็นทีด่นิรอการพัฒนา 
โดยแสดงไว้ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และจะแสดงรายการ 
ดงักล่าวเป็นสนิค้าคงเหลอืเมือ่เริม่ท�าการพฒันา  ส�าหรบัส้ิน ปี 2561 
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือและ รายการที่ดินรอการพัฒนา จ�านวน 
48,243.27 ล้านบาท และ 1,337.20 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 43.27 และร้อยละ 1.20 ต่อทรัพย์สินรวมตามล�าดับ  

ลูกหนี้การค้าสุทธ ิณ สิ้นปี 2559 ปี 2560 และสิ้นปี 2561 
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ 156.93 ล้านบาท, 162.55 ล้านบาท  
และ 228.57 ล้านบาท ตามล�าดับ มาจากธุรกิจให้เช่า
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หน่วย: ล้านบาท

บริษัท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 6,913.22 8,444.89 8,697.40

บมจ. คอวลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 378.26 379.42 391.70

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,906.44 6,252.42 6,639.18

กองทุนรวมอสังหาริทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 467.36 442.19 419.34

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 6,593.70 7,058.91 7,425.35

รวม 20,258.98 22,577.82 23,572.97

คิดเป็นร้อยละของทรัพย์สินรวม 19.96 20.62 21.15

เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561

เงินลงทุนระยะยาว ณ สิ้นปี 2559 และ ปี 2560 และสิ้น
ปี 2561 มีจ�านวน 5,512.07 ล้านบาท 7,156.48 ล้านบาท และ 
5,707.52 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 5.43, 6.54 และ 
5.12 ตามล�าดับ

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน  5,512.07 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 302.1 ล้านบาท ที่ส�าคัญได้แก่ 
เงินลงทุนใน Starmall Inc. ท่ีฟิลิปปินส์ ท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์จ�านวน 1,857.96 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 7,156.48  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 1,644.41 ล้านบาท จากการซื้อ
หน่วยลงทุน-ในประเทศเพิ่มขึ้น 559.60 และการตั้งค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 1,084.80 ล้านบาท 

ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 5,707.52  
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1,448.96 ล้านบาท จากการซื้อ
หน่วยลงทุน-ในประเทศเพิ่มขึ้น 307.78 และหักด้วยค่าเผื่อการปรับ
มลูค่าลดลง 1,756.74 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการลดลงในมลูค่า
ของหุ้น Starmall Inc. ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ที่ดินรอการพัฒนา ณ สิ้น ปี 2559 และ ปี 2560 มีจ�านวน 
3,215.94 ล้านบาท และ 2,508.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
สินทรัพย์รวมร้อยละ 3.17 และ 2.29 ตามล�าดับ

สิ้น ปี 2559 ที่ดินรอการพัฒนามีจ�านวนรวม 3,215.94  
ล้านบาท หลังหักส�ารองเผ่ือด้อยค่าจ�านวน 808.89 ล้านบาท  
ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้ขายที่ดินรอการพัฒนา
ท�าให้บริษัทมีก�าไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา จ�านวน 1,240  
ล้านบาท และรับรู้รายการดังกล่าวในงวดบัญชีปี 2559

 
สิ้น ปี 2560 ที่ดินรอการพัฒนามีจ�านวนรวม 2,508.21  

ล้านบาท หลังหักส�ารองเผ่ือด้อยค่าจ�านวน 720.13 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ ได้โอนที่ดินรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญช ี
จ�านวน 691 ล้านบาท ไปเป็นสินค้าคงเหลือในระหว่างปี 2560

สิ้น ปี 2561 ที่ดินรอการพัฒนามีจ�านวนรวม 1,337.20  
ล้านบาท หลังหักส�ารองเผ่ือด้อยค่าจ�านวน 720.13 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ ได้โอนที่ดินรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญช ี
จ�านวน 1,171 ล้านบาท ไปเป็นสินค้าคงเหลือในระหว่างปี 2561

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระ 
ท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนของ 
บรษิทัฯ และบริษัทย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 
Comparison Apptoach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดมูลค่า
ทรพัย์สนิ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระได้ประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของท่ีดนิ
รอการพัฒนาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค�้าประกัน 2,551 1,860 689

หน่วย: ล้านบาท
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บริษัท 2559 2560 2561

โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ 1,514.20 - -

โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 1,613.20 1,584.53 1,530.38

โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา 651.09 2,014.91 4,436.41

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 - 42.00 445.17

ที่ดินเปล่า 0.37 24.09 240.64

รวม 3,778.86 3,665.53 6,652.60

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ปี 2559, ปี 2560 และ สิ้นปี 2561 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์

เพือ่การลงทนุจ�านวน 14,545.30 ล้านบาท 17,397.42 ล้านบาท และ 
14,406.73 ล้านบาท ตามล�าดบั ปี 2559 บรษิทัมอีสงัหารมิทรพัย์เป็น 
อะพาร์ตเมนต์ของบรษัิท Land and Houses U.S.A. Inc. (LH USA) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซ้ือไว้ท่ีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มูลค่า 
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ปี2559 เท่ากับ 15,055.0 ล้านบาท (420 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

2559 2560 2561

มูลค่ายุติธรรม 15,055 18,058 14,508

2559 2560 2561

รายได้ค่าเช่า 619 672 715

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรง 425 600 647

2559 2560 2561

ราคาสุทธิ 574.09 568.95 863.09

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 263.23 (5.14) 294.14

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2560 LH USA ได้เข้าซ้ืออะพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่ในแคลฟิอร์เนยีใน 
ราคาประมาณ 118.9 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (ประมาณ 3,950 ล้านบาท)  
และในเดอืนพฤษภาคม ปี 2561 LH USA ได้ขายอะพาร์ตเมนต์ให้เช่า
ในแคลิฟอร์เนยี สหรฐัอเมรกิา ในราคา 140 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
มีก�าไรจากการขายจ�านวนประมาณ 41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และได้รบัรูร้ายได้ดงักล่าวในงวดปีปัจจุบนัจ�านวน 1,335.49 ล้านบาท

โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าดังนี้

ในปี 2560 และ 2559 รายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรงที่เกิดจากโครงการอพาร์ทเมนท์ให้เช้าของ LH USA  
ที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน มีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตามตารางข้างล่าง

สิทธิการเช่า
ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิการเช่าจ�านวน 3,778.86 ล้านบาท 3,665.53 ล้านบาท และ 6,652.60  

ล้านบาท ตามล�าดับ โดยประกอบด้วยสิทธิการเช่าดังนี้ 
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ในปี 2559 บริษัทได้น�าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชด�าริ และโครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ทองหล่อ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 1,514.20 ล้านบาท และ 
1,613.20 ล้านบาทตามล�าดับ ไปค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกู้ยืมระยะยาว

ในปี 2560 บรษิทัได้ท�าสญัญาให้เช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์และ
สญัญาขายสงัหาริมทรพัย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ 
ราชด�าริ ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
แอล เอช โฮเทล มค่ีาตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิรวม 3,749 ล้านบาท  
มีก�าไรจ�านวน 2,080 ล้านบาท และได้น�าสิทธิการเช่าโครงการ  
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 โรงแรมแกรนด์  

เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา  
น�าไปค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว

ในปี 2561 บริษัทได้ตกลงให้ค�ารับรองกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ
แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช้าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช  
โฮเทล (“LHHOTEL”) เกี่ยวกับระยะเวลาของการด�ารงสัดส่วน
การถือหุ้นใน LHHOTEL โดยบริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล  
จ�ากัด และด�ารงระยะเวลาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของ โรงแรม 
แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  
โดยบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

คุณภาพของสินทรัพย์
(1) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวดังนี้

2559 2560 2561

สินค้าคงเหลือสุทธิ 48,925.72 48,197.92 48,243.27

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 807.76 (727.80) 45.35

คิดเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม 48.20 44.02 43.27

หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป รวม

ตราสารทุน 4,749.98 204.40 4,954.38

บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 863.63 - 863.63

หัก   : ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เงินลงทุน - (110.50) (110.50)

รวม 5,613.61 93.90 5,707.51

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,278.48 7,409.07 8,652.33

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (5,980.83) (340.38) 2,082.87

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (7,773.31) (4,828.29) (8,582.61)

สินค้าคงเหลือของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 43 – 48 ของสินทรัพย์รวม

(2) เงินลงทุนระยะยาว ณ 31 ธันวาคม ปี 2561

สภาพคล่อง   
เงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน บริษัทได้ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย 

เช่น จดัซือ้ทีด่นิ และก่อสร้างโครงการเพิม่เตมิให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธรุกจิรวมทัง้ได้น�าไปช�าระคนืหนีส้นิ บรษิทัมนีโยบาย
บริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เหมาะสมตามสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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ปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 
6,356.16 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 7,278.48 
ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมการลงทุน 5,980.83 ล้านบาท และ 
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,773.31 ล้านบาท และมีผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินเป็นบวกจ�านวน 119.49 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
2,182.44 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 7,409.07 
ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมการลงทุน 340.38 ล้านบาท ลดลงจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 4,828.29 ล้านบาท และมีผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงินเป็นลบ 57.96 ล้านบาท

ส�าหรับงวดปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น 2,348.79 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการด�าเนิน
งาน 8,652.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการลงทุน 2,082.87  
ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,582.61 ล้านบาท และมี 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเป็นบวก 196.20 ล้านบาท

ปี 2559 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น
จ�านวน 7,278.48 ล้านบาท ท่ีส�าคัญเน่ืองจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้จ�านวน 10,699.53 ล้านบาท หักส่วนแบ่งก�าไร
จากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีไม ่ใช ่เงินสดจ�านวน 2,963.53  
ล้านบาท และก�าไรจากการขายทีด่นิรอการพฒันา จ�านวน 1,240.00 
ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่ก�าไรจากการด�าเนินงาน และจ่ายช�าระภาษีเงิน
ได้จ�านวน 1,227.32 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากค่าเสื่อมราคาจ�านวน  
390.45 ล้านบาทและการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจ�านวน  
791.56 ล้านบาท

ปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น
จ�านวน 7,409.07 ล้านบาท ท่ีส�าคัญเน่ืองจากก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จ�านวน 13,043.71 ล้านบาท หักส่วนแบ่งก�าไรจากการ
ขายสิทธิการเช่า จ�านวน 2,080.09 ล้านบาท และก�าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมจ�านวน 1,135.22 ล้านบาท 
ซึ่งไม่ใช้ก�าไรจากการด�าเนินงาน และจ่ายช�าระภาษีเงินได้จ�านวน 
1,755.25 ล้านบาท

ส�าหรับงวดปี 2561 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด�าเนนิงาน  
เพิ่มขึ้นจ�านวน 8,652.33 ล้านบาท ท่ีส�าคัญเน่ืองจากก�าไร 
ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 12,211.89 ล้านบาท หักส่วนแบ่ง
ก�าไรจากการการลงทุนบริษัทร่วม 3,404.49 ล้านบาท และก�าไรจาก
การจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุจ�านวน 1,335.49 ล้านบาท  
ซึ่งไม่ใช่ก�าไรจากการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือลดลง
จ�านวน 1,333.08 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากค่าเสือ่มราคาและประมาณการ 

หนี้สินจ�านวน 1,119.50 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิงาน 693.50 ล้านบาท และจ่ายช�าระภาษเีงินได้จ�านวน 
1,709.17 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2559 ลดลงจ�านวน 
5,980.83 ล้านบาท ที่ส�าคัญจากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์-สิทธิ
การเช่าจ�านวน 10,080.7 ล้านบาท, โดยมีกระแสเงินรับจากการขาย
ทีด่นิรอการพฒันาจ�านวน 2,185.00 ล้านบาท และรบัเงนิปันผลจาก
บริษัทร่วมจ�านวน 1,718.43  ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2560 ลดลงจ�านวน 
340.36 ล้านบาท ที่ส�าคัญเพิ่มขึ้นจากการการขายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน-สิทธิการเช่าจ�านวน 3,749.30 ล้านบาท เงินปันผล
จากบริษัทร่วมจ�านวน 1,967.13 ล้านบาท ลดลงจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจ�านวน 4,420.14 ล้านบาท ลงทุน
ในสิทธิการเช่าและสินทรัพย์อื่นจ�านวน 1,395.28 ล้านบาท และซื้อ 
เงินลงทุนระยาวเพิ่มจ�านวน 559.59 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวน 
2,082.87 ล้านบาท ทีส่�าคญัเพิม่ขึน้จากการการขายอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน จ�านวน 4,436.79 ล้านบาท เงินปันผลจากบริษัทร่วม
จ�านวน 2,266.92 ล้านบาท และลดลงจากการลงทุนเพ่ิมสิทธิการ
เช่าโรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 
พทัยา จ�านวน 3,799.51 ล้านบาท และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
จ�านวน 581.37 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 ลดลงจ�านวน 
7,773.31 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 
8,202.10 ล้านบาท ช�าระคืนหุน้กูใ้นประเทศจ�านวน 8,500 ล้านบาท 
และช�าระคืนหุ้นกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยจ�านวน 5,857.55 ล้านบาท 
ได้รับเงินสุทธิจากการออกหุ้นกู้ในประเทศจ�านวน 12,250 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่ม 3,056.07 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2560 ลดลงจ�านวน 
4,828.29 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 
8,326.13 ล้านบาท คืนหุน้กูแ้ละดอกเบีย้จ�านวน 9,329.16 ล้านบาท 
ได้รับเงินสุทธิจากการออกหุ้นกู้ในประเทศจ�านวน 13,000 ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 ลดลงจ�านวน 
8,582.61 ล้านบาทที่ส�าคัญเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 
8,961.19 ล้านบาทคืนหุ้นกู้จ�านวน 13,000 ล้านบาท คืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินจ�านวน 6,078.38 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 
1,314.11 ล้านบาท  และได้รับเงินกู้จ�านวน 7,967 ล้านบาท และ 
จากการออกหุ้นกู้ในประเทศจ�านวน 12,200 ล้านบาท
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อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่องส�าหรับ ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 

เท่ากับ 2.72, 2.32 และ 2.55 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วในระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับ 0.16 เท่า 0.23 เท่า และ  
0.36 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเริ่มปรับตัวลดลง ใน
ปี 2559 จากภาระหนี้หมุนเวียนได้ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 และ 
ต่อเนื่องปี 2560 โดยหนี้สินหมุนเวียนปรับเพิ่มขึ้นเป็น 23,906.10 
ล้านบาท เริ่มลดลงในปี 2561หน้ีสินหมุนเวียนลดลงคงเหลือ 
22,630.55 ล้านบาท โดยอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.72 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.16 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนโดยเฉพาะ
เงินสดที่ลดลงกว่าปีก่อน  6,356.17 ล้านบาท  โดยหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 2,295.78 ล้านบาท ท�าให้อัตราสภาพคล่องหมุนเร็วได้ปรับ
ลดลงจาก ปี 2558

ปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.32 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.23 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 4,300.98 ล้านบาท 
ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในระยะเวลาดังกล่าวได้ปรับ
ตัวดีขึ้นเท่ากับ 0.23 เท่า โดยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 
2,183.43 ล้านบาท และเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี เพิม่ขึน้ 5,064.43 ล้านบาท ท�าให้อตัราสภาพคล่อง
หมุนเร็วได้ปรับสูงขึ้นจาก ปี 2559

ส�าหรับงวดปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.55 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.36 เท่า  
อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มข้ึน เนื่องจากการทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่ม
ขึน้จ�านวน 2,348.35 ล้านบาท และหนีส้นิหมนุเวยีนลดลง 1,275.54 
ล้านบาท ส�าหรบัอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าว
เท่ากับ 0.36 เท่า ได้ปรับตัวดีขึ้น จากเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพิ่มขึ้น 2,348.79 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบ
ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี ลดลง 1,865.0 ล้านบาท ท�าให้อัตราสภาพ
คล่องหมุนเร็วได้ปรับสูงขึ้นจาก ปี 2560

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  ในปี 2559 เท่ากับ 5.45 เท่า โดย
มีระยะเวลาช�าระหนี้ 66 วัน และอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้เร็วขึ้นในปี 
2560 เท่ากับ 6.10 เท่า โดยมีระยะเวลาช�าระหนี้ลดลงเหลือ 59 วัน 

ในปี 2561 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้เท่ากับ 5.46 เท่า โดย
มีระยะเวลาช�าระหนี้ 66 วัน

รายจ่ายลงทุน
ในระยะทีผ่่านมา บรษิทัลงทนุเพิม่ในทีดิ่นทีม่ศัีกยภาพในระดบั

ราคาทีเ่หมาะสมเพือ่น�ามาพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัซ่ึงเป็นธุรกจิหลกั
ของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้รับเงินปันผลจาก บริษัท แอล.เอช.  
เมืองใหม่ จ�ากัด จ�านวน 284.62 ล้านบาท  บริษัท แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด จ�านวน 305.76 ล้านบาท และบริษัท เอเชีย 
แอสเซท แอดไวเซอรรี่ จ�ากัด จ�านวน 39.6 ล้านบาท  และมีรายจ่าย
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมดังนี้

บริษัท แอลเอชมอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 
ส่วนท่ีเหลือจากบริษัทฯเป็นจ�านวน 13.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
55 บาท รวมเป็นเงิน 759 ล้านบาท ท�าให้ปัจจุบันทุนช�าระแล้ว 
ของบรษิทัย่อยดงักล่าว มจี�านวนทัง้สิน้ 20 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้
ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายช�าระค่าหุ้น
เพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60 มีมติอนุมัติเร่ืองทุน 
จดทะเบียน ดังนี้

- เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เป็นจ�านวน 
10 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 15 บาท รวมเป็นเงนิ 150 ล้านบาท บรษัิทฯ
ได้จ่ายช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนท่ีถือหุ้นเป็นจ�านวนเงิน 90  
ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท  
เป็นหุ้นละ 63 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี 
ตราไว้ดงักล่าว บริษทัย่อยจะมทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 1,638 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ  
63 บาท บริษัทฯ ได้รับคืนค่าหุ้นจากการลดทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้น
เป็นจ�านวนเงิน 577 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

Land and Houses U.S.A., Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถอืหุน้ในอัตราร้อยละ 100 มีมติอนมุติัให้เพิม่ทนุจาก 20 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ เป็น 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายช�าระค่าหุ้น
เพิ่มทุนเป็นจ�านวนเงินประมาณ 727 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2559
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ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม 
ลงทุนจ�านวน 340.36 ล้านบาท ที่ส�าคัญคือ เงินรับจากการขาย
สิทธิการเช่า โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ จ�านวน
ประมาณ 3,749.30 ล้านบาท และรบัเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจ�านวน  
1,967.13 ล้านบาท ลดลงจากการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน โดย LH USA ซี่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้ออะพาร์ตเมนต์
ให้เช่าแห่งหนึง่ในเมอืงแคมป์เบลล์ รฐัแคลฟิอร์เนยี ราคาทนุประมาณ 
118.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3,950 ล้านบาท)  
รวมทั้งการปรับปรุงอะพาร์ตเมนต์แห่งอื่นเป็นเงินรวม 4,420.14  
ล้านบาท และจ่ายซือ้สทิธกิารเช่า,อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์อืน่ 
จ�านวน 1,395.28 ล้านบาท และซ้ือเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 
559.59 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2561 บรษัิทฯ มเีงนิสดรบัสทุธจิากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
2,082.87 ล้านบาท ที่ส�าคัญคือ เงินรับจากการขายอะพาร์ตเม้นต์ให้
เช่าแห่งหนึง่ในสหรัฐอเมรกิา ราคาขาย 140 ล้านเหรียญสหรฐัอเมริกา 
(ประมาณ 4,436.79 ล้านบาท) และซือ้สทิธกิารเช่า, อสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์อืน่จ�านวน 4,380.88 
ล้านบาท และรับเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจ�านวน 2,266.92 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ สิ้นปี 2559, ปี 

2560 และสิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.12 เท่า, 1.15 เท่า และ 1.20 เท่า  
ตามล�าดับ โดยอัตราส่วนได้ขยับสูงขึ้นเนื่องจาก บริษัทได้กู้ยืมเงิน
เพิ่มขึ้น เพื่อลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า ท�าให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 
ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ 

ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน 
น้อยของบริษัท จ�านวน 47,951.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,056.43  
ล้านบาท มาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 8,617.97 ล้านบาท 
และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,202.10 ล้านบาท การ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�านวน 436.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จากองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 411.16 ล้านบาท 
และได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจ�านวน 313.07 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ของบริษัท จ�านวน 50,808.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,857.32 ล้านบาท 
มาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 10,463.22 ล้านบาท และลดลง
จากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,326.13 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจาก
องค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 803.59 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ของบริษัท จ�านวน 50,751.72 ล้านบาท ลดลง 57.15 ล้านบาท  
มาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 10,475.43 ล้านบาท ลดลงจาก
การจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,961.19 ล้านบาท และจากค่าเผื่อปรับ
มูลค่าของเงินลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก Starmll Inc. ที่ฟิลิปปินส์ 
ลดลงจ�านวน 1,940.24 ล้านบาท

หนี้สิน
หน้ีสินรวมของบริษัท ส้ินปี 2559 ส้ินปี 2560 และสิ้นปี 

2561 มีจ�านวนรวม  53,553.99 ล้านบาท 58,682.63 ล้านบาท 
และ 60,729.17 ล้านบาท ตามล�าดับ ณ สิ้นปี 2561 หนี้สินที่ส�าคัญ
ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจ�านวน 9,605.32 
ล้านบาท หุ้นกู้ จ�านวน 40,450.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจ�านวน 
3,701.21 ล้านบาท และหนีส้นิอืน่จ�านวน 6,968.68 ล้านบาท ท่ีผ่าน
มาบริษัท และบริษัทย่อยได้ช�าระหนี้คืนได้ตามก�าหนด
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ตารางรายละเอียดหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ประเภทหนี้สิน สกุลเงิน
จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน ระยะเวลาครบก�าหนด

LH เงินเบิกเกินบัญชี บาท - MOR ไม่มี เมื่อทวงถาม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน บาท 609.0 2.50-2.75% ไม่มี เมื่อทวงถาม

หุ้นกู้ในประเทศ 2/2558-2 บาท 1,000.0 คงที่ 3.31 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 2 เมษายน 2563

หุ้นกู้ในประเทศ 3/2558-2 บาท 1,000.0 คงที่ 2.66 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

หุ้นกู้ในประเทศ 3/2558-3 บาท 1,000.0 คงที่ 2.99 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หุ้นกู้ในประเทศ 1/2559 บาท 5,000.0 คงที่ 1.82 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 29 เมษายน 2562

หุ้นกู้ในประเทศ 2/2559 บาท 7,250.0 คงที่ 2.23 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

หุ้นกู้ในประเทศ 1/2560 บาท 6,000.0 คงที่ 2.48 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 28 เมษายน 2563

หุ้นกู้ในประเทศ 2/2560 บาท 1,000.0 คงที่ 2.22 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 28 เมษายน 2562

หุ้นกู้ในประเทศ 3/2560 บาท 6,000.0 คงที่ 2.13 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 5 ตุลาคม 2563

หุ้นกู้ในประเทศ 1/2561 บาท 1,200.0 คงที่ 2.96 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 7 มีนาคม 2568

หุ้นกู้ในประเทศ 2/2561 บาท 6,000.0 คงที่ 1.98 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

หุ้นกู้ในประเทศ 3/2561 บาท 5,000.0 คงที่ 3.02 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด  
วันที่ 5 ตุลาคม 2564

LHMH เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 4,000.0 2.3 % ที่ดิน ภายในเดอืนเมษายน 2565

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 2,550.0 MLR-2.75 ที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง
ของโครงการ

งวดแรก มีนาคม 2563 - 
ธันวาคม 2572 

LH-USA เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 1,108.0 3% หรือ 5% year 
Swap Rate  

(Bloomberg)
+1.29% แล้ว 

แต่อย่างใดมากกว่า

อะพาร์ตเมนต ์
ให้เช่าของ
โครงการ

ช�าระคืนทั้งจ�านวนภายใน 
5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้
งวดแรก

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 1,947.0 3.83 % อะพาร์ตเมนต ์
ให้เช่าของ
โครงการ

ช�าระคืนทั้งจ�านวนภายใน 
5 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้
งวดแรก

รวมหนี้สิน บาท 50,664.0

LH = บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์      LHMH=บจ.แอล เอช มอลล์แอนด์โฮเทล     LH-USA= Land and Houses U.S.A.,Inc.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561บริษัทฯและบริษัทย่อย คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จ�านวน 482  
ล้านบาท (ปี 2560 = 2,900 ล้านบาท)
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วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

7 มิถุนายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 
จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตรานี้
ปีที่   1- 5 ค่าเช่ารวม  33.15  ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)
ปีที่   6-10 ค่าเช่ารวม   42.31  ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)
ปีที่ 11-15 ค่าเช่ารวม  54.00  ล้านบาท (ช�าระแล้ว 6.00 ล้านบาท)
ปีที่ 16-20 ค่าเช่ารวม  68.92  ล้านบาท
ปีที่ 21-25 ค่าเช่ารวม  87.97  ล้านบาท
ปีที่ 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี)

(ค) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขึ้นจ�านวน 1,413.38 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างจ�านวน 3,586 ล้านบาท และภาระผูกพัน 
ที่ต้องท�าการพัฒนาสาธารณูปโภครวม จ�านวน 1,225 ล้านบาท

 
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อม 

สิ่งปลูกสร้างเพื่อปลูกสร้างอาคารให้เช่าดังนี้
ก) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - LHP

นอกจากนี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั แอล แอนด์ เอช พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มภีาระผกูพนัเกีย่วกบั 
ค่าดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้าง และตลอดอายุสัญญาเช่า

ข) สัญญาเช่าที่ดิน - LHP

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561

ค่าซ่อมบ้านหลังการขาย 170.1 91.7

คดีความฟ้องร้อง 1,084.7 852.3

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 183.7 291.2

ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 71.9 131.4

ผลเสียหายจากโครงการ - 31.8

อื่นๆ 15.0 15.0

รวม 1,525.4 1,413.4

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด เข้าไปพัฒนาและก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ตกลงจะช�าระค่าหน้าดินเพิ่มเติมในอัตรา
เดือนละ 160,000 บาท

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่าและค่าหน้าดิน

10 มีนาคม 2549 30 ปี * ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนดังนี้
ปีที่   1-  5 ค่าเช่ารวม 20.16 ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)
ปีที่   6-10 ค่าเช่ารวม 23.18 ล้านบาท (สิ้นปี 2561 ช�าระแล้ว 14.00 ล้านบาท)
ปีที่ 11-15 ค่าเช่ารวม 26.66 ล้านบาท
ปีที่ 16-20 ค่าเช่ารวม 30.66 ล้านบาท
ปีที่ 21-25 ค่าเช่ารวม 35.25 ล้านบาท
ปีที่ 26-30 ค่าเช่ารวม 40.54 ล้านบาท
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* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยเวลาก่อสร้าง 3 ปี)

* อายุสัญญาเช่านับจากวันถัดจากวันครบก�าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้บริษัท แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด  
(เดิมชื่อ “บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ�ากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบที่ดิน 
และจดทะเบียนเช่าที่ดิน โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1.72 ล้านบาท ส�าหรับระยะเวลาการก่อสร้างปีที่ 1 และ 
ปีที่ 2 เดือนละ 1.98 ล้านบาท ส�าหรับระยะเวลาก่อสร้างปีที่ 3

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

4 สิงหาคม 2558 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปีที่   1-  3 ค่าเช่ารวม   71 ล้านบาท
ปีที่   4-  6 ค่าเช่ารวม   78 ล้านบาท
ปีที่   7-  9 ค่าเช่ารวม   86 ล้านบาท
ปีที่ 10-12 ค่าเช่ารวม   95 ล้านบาท
ปีที่ 13-15 ค่าเช่ารวม 104 ล้านบาท
ปีที่ 16-18 ค่าเช่ารวม 115 ล้านบาท
ปีที่ 19-21 ค่าเช่ารวม 126 ล้านบาท
ปีที่ 22-24 ค่าเช่ารวม 139 ล้านบาท
ปีที่ 25-27 ค่าเช่ารวม 153 ล้านบาท
ปีที่ 28-30 ค่าเช่ารวม 168 ล้านบาท

LHP ได้บนัทกึหนีส้นิภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีด่นิข้างต้นแล้วในงบการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบัุน  เนือ่งจากค่าเช่าดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึง่ 
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เทอมินอล 21 
 ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ค) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

นอกจากนี้ LHMH  มีภาระผูกพันค่าตอบแทนการเข้าท�าสัญญาปีละ 5 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายช�าระในปีที่สองและปีที่สามของระยะเวลา
การก่อสร้าง

ง) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีดังนี้
ปีที่   1-  7 ค่าเช่ารวม   35.0 ล้านบาท (สิ้นปี 2561 ช�าระแล้ว 9 ล้านบาท)
ปีที่   8-17 ค่าเช่ารวม 100.0 ล้านบาท 
ปีที่ 18-27 ค่าเช่ารวม 150.0 ล้านบาท
ปีที่ 28-30 ค่าเช่ารวม   75.0 ล้านบาท
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* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 
จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

1 สิงหาคม 2560 40 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปีที่   1-  3 ค่าเช่ารวม 15 ล้านบาท
ปีที่   4-  6 ค่าเช่ารวม 17 ล้านบาท
ปีที่   7-  9 ค่าเช่ารวม 19 ล้านบาท
ปีที่ 10-12 ค่าเช่ารวม 21 ล้านบาท
ปีที่ 13-15 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท
ปีที่ 16-18 ค่าเช่ารวม 25 ล้านบาท
ปีที่ 19-21 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท
ปีที่ 22-24 ค่าเช่ารวม 30 ล้านบาท
ปีที่ 25-27 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท
ปีที่ 28-30 ค่าเช่ารวม 36 ล้านบาท
ปีที่ 31-33 ค่าเช่ารวม 40 ล้านบาท
ปีที่ 34-36 ค่าเช่ารวม 44 ล้านบาท
ปีที่ 37-39 ค่าเช่ารวม 48 ล้านบาท
ปีที่ 40 ค่าเช่ารวม 18 ล้านบาท

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

18 มกราคม 2561 33 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปีที่   1 –   3 ค่าเช่ารวม  30  ล้านบาท
ปีที่   4 –   6 ค่าเช่ารวม  33  ล้านบาท
ปีที่   7 -   9 ค่าเช่ารวม  36  ล้านบาท
ปีที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม  45  ล้านบาท
ปีที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม  50  ล้านบาท
ปีที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม  55  ล้านบาท
ปีที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม  60  ล้านบาท
ปีที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม  66  ล้านบาท
ปีที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม  73  ล้านบาท
ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม    80  ล้านบาท
ปีที่ 31 - 33 ค่าเช่ารวม 135  ล้านบาท

จ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

ฉ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
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4.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ 
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ต้องจ่ายค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้แก่กองทุนและ/หรือกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

กองทุน และ/หรือกองทรัสต์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต

วันที่  1 มกราคม 2562ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินัล 21

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ถึง
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ ราชด�าริ

วนัที ่15 มถินุายน 2560 ถงึ
วนัที ่14 มถินุายน 2563

บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังนี้ 

6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีโครงการที่ติดภาระจ�ายอมประมาณ 100 ไร่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ายอมดังกล่าว
ได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว 

7. ภาระจ�ายอมเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
การเช่าพื้นที่ในอาคารโดยสัญญามีอายุ 3 ปี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ และบรษัิทย่อย มจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน 
และสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

2559 2560 2561

จ่ายช�าระ:

ภายใน 1 ปี 317 588 599

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 317 356 809

2559 2560 2561

จ่ายช�าระ:

ภายใน 1 ปี 57 56 56

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 19 82 63

2559 2560 2561

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน 2,380 3,917 1,481

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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2559 2560 2561

หนังสือค�้าประกันการจัดหาและบ�ารุงสาธารณูปโภค 2,647 2,998 4,183

หนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า 71 62 68

รวม 2,718 3,060 4,251

รายการ 31/12/59 31/12/60 31/12/61

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 43,676.74 48,994.24 50,680.15

ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,951.55 50,808.87 50,751.72

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.91 0.96 1.00

หุ้นกู้
อัตรา 

ที่ต้องด�ารงไว้
อัตราที่ค�านวณได้

31/12/59
อัตราที่ค�านวณได้

31/12/60
อัตราที่ค�านวณได้

31/12/61

หุ้นกู้ที่ออกตั้งแต่ครั้งที่ 2/2556 1.50 0.91 0.96 1.00

7. หนังสือค�้าประกันธนาคาร  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคาร
ในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลือดังนี้

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังคงด�ารงหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกิน 
ข้อก�าหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว

8. บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) ให้กับบริษัทย่อยส�าหรับเงินกู้ยืม 
จากธนาคารและการออกหนังสือค�้าประกันโดยธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยสองแห่ง 
ดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างตามสัดส่วนการค�้าประกันของบริษัทฯ ที่ก�าหนดในค�ารับรองที่ให้กับธนาคารจ�านวน 3,159 ล้านบาท 

การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หุ้นกู้ของบริษัทที่ออกตั้งแต่ครั้งที่ 2/2556  จะค�านวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่านั้น ซึ่งค�านวณได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท
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สรุปปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน 
หรือฐานะการเงินในอนาคต

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทฯ 
มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 
23,572.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของสินทรัพย์รวม และ
มีส่วนแบ่งก�าไรคิดเป็นร้อยละ 32.50 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ  
หากบริษัทร่วมมีปัญหาในการด�าเนินงานก็จะส่งผลต่อการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วม 
ที่มีการท�าธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นการกระจายความเส่ียง
ในการลงทุนของบริษัทฯ

2. คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องและบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารองไว้
แล้วมีรายละเอียดดังนี้

2.1  นติบิคุคลบ้านหมูบ้่านจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องเกีย่วกับ 
กรณีท่ีลูกบ้านไม่ทราบว่าทางเข้าออกโครงการสู่ที่สาธารณะได้ม ี
การจดภาระจ�ายอมให้กับท่ีดินแปลงอื่นด้วยโดยเรียกค่าเสียหาย 
จ�านวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 โจทก์ได้ขอ 
ลดทุนทรัพย์บางส่วน ท�าให้ทนุทรพัย์เปลีย่นเป็นจ�านวน 800 ล้านบาท  
โดยศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้ตดัสนิคดแีพ่งโดยพพิากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน 2560 ขณะนี้คด ี
อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

และในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงักล่าวได้ถกูฟ้องร้องเพ่ิมเตมิจ�านวน 2 คด ีซึง่มีทนุทรพัย์จ�านวน 310 
ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

- คดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์จ�านวน 310 ล้านบาท ปัจจุบันศาล 
มีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลของคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์
จ�านวน 800 ล้านบาท

- คดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จ�านวน 102 ล้านบาท เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย
จ�านวน 104 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษา
แก้ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 
5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 
ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา

ในคดีนิติบุคคลบ้านจัดสรร 2 แห่งนี้ บริษัทได้ตั้งประมาณ
การหนี้สินไว้ ณ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนรวมทั้งสิ้น 405 ล้านบาท

2.2  นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรและลกูบ้านได้ฟ้องร้องบรษัิทฯ  
เก่ียวกบัการสร้างโรงเรยีนอนบุาลในโครงการโดยเรียกค่าเสยีหายจ�านวน 
494 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย
จ�านวน 27 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก ้
ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 
13.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 18 
มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ตั้ง
ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้จ�านวน 435 ล้านบาท ขณะนี้คดียัง
อยู่ในชั้นฎีกา

ในปี 2561 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และลูกบ้านฟ้องร้อง
บรษิทัฯเพิม่อกี 2 คด ีเกีย่วกบัสร้างโรงเรยีนอนุบาลในโครงการ โดยมี 
ทุนทรัพย์รวมจ�านวน 23 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาลชั้นต้น

2.3  มคีดคีวามอืน่ๆ ทีบ่รษิทัฯ เป็นจ�าเลยเกีย่วกบัการเรยีกร้อง 
ค่าเสียหายเนื่องจากการท�าผิดสัญญา ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมเท่ากับ 160 
ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้บันทึกส�ารองค่าเผื่อ 
หนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากคดคีวามทัง้หมดรวมจ�านวน 852 ล้านบาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัช ี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ตามที่ระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงิน 
ส�าหรบังวดปัจจบัุน ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 
ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้า ได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง 
ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เนื่องจากราย
ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทรับรู้มีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม รวมถึงกลุ่มบริษัทมีโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องส�าคัญ 
ในการตรวจสอบในเรื่องการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขาย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม 
ที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• สุม่ตวัอย่างหนงัสอืสญัญาขายทีด่นิและหนงัสอืสญัญาขายห้องชุดเพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญาและ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบ 

ระยะเวลาบัญชี 

ส�ารองเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.4 กลุ ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดย 
การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ท�าให้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องเพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากความเสียหายดังกล่าว ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงเม่ือการพิจารณาคด ี
ดังกล่าวสิ้นสุดอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการประมาณการไว้ จึงท�าให้มีความเส่ียงเกี่ยวกับการรับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการในการรวบรวมและควบคุมดูแลคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้น 
และคงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการ 
คดีความต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทแจ้งให้ทราบและสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง และวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณ
การหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง และประเมินดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว โดยการ 

• สอบทานเงื่อนไขและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงค�าฟ้องและค�าคัดค้านต่าง ๆ  ทั้งของ กลุ่มบริษัทและคู่กรณีที่ได้น�าเสนอ 
ต่อศาลเพื่อท�าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

• สอบทานเอกสารท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง รวมถึงส่งหนังสือยืนยันไปยังที่ปรึกษากฎหมาย 
ทีก่ลุ่มบรษิทัใช้เพือ่ให้รายงานรายละเอยีด สถานะและความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบักลุม่บรษิทั
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของที่ปรึกษา
กฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้
สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบั
งบการเงินหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ 
เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็น 
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหาร 
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น 
ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติ
หรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ  
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชี 
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง 
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 
การสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญั 
ต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจ
สอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้  
ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกับความเป็นอสิระและได้สือ่สาร 
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า 
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย 
หรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์  
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2561

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 7  7,131,803,745  4,783,008,041  5,654,174,052  1,872,469,764 

เงินลงทุนชั่วคราว 6, 8  700,631,873  500,030,124  500,390,225  500,030,124 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  228,566,983  162,544,881  55,486,747  28,915,303 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 

   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  57,525,235  953,763  3,249,644,110  1,340,035,836 

สินค้าคงเหลือ 10  48,243,272,560  48,197,922,542  45,900,335,451  46,375,432,265 

เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง  670,808,951  582,719,819  658,493,998  320,173,104 

เงินมัดจ�าที่ดินและอื่น ๆ  54,773,816  407,240,757  51,352,439  403,891,374 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  636,653,651  741,272,736  261,824,640  359,519,283 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  57,724,036,814  55,375,692,663  56,331,701,662  51,200,467,053 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 11  10,183,077  10,072,867  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  6,347,638,016  5,367,347,970 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  23,572,973,722  22,577,823,149  23,572,973,722  22,577,823,149 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  5,707,515,378  7,156,477,746  3,751,742,936  5,363,644,807 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ 

   - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  560,000,000  -  9,611,141,982  13,566,585,992 

ที่ดินรอการพัฒนา 15  1,337,202,379  2,508,206,046  1,207,659,650  2,378,663,317 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16  14,406,733,039  17,397,423,346  211,432,242  210,047,929 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17  863,089,739  568,944,354  330,118,536  328,821,222 

สิทธิการเช่า 18  6,652,600,775  3,665,527,101  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 19  45,285,647  34,715,746  16,645,397  17,834,613 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  583,200,620  178,982,653  551,718,320  136,898,440 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6  18,066,596  17,633,943  12,381,215  11,555,672 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  53,756,850,972  54,115,806,951  45,613,452,016  49,959,223,111 

รวมสินทรัพย์  111,480,887,786  109,491,499,614  101,945,153,678  101,159,690,164 

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2561

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20  609,000,000  -  -  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 21  3,701,206,513  3,399,842,783  2,670,676,465  2,214,903,916 

เงินประกันงานก่อสร้าง  566,318,403  511,213,686  385,972,394  445,775,589 

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

ค้างจ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  42,073,932  160,428,219 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  3,960,753  3,795,172  -  - 

เงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 22  24,166,213  3,139,180,000  -  3,075,180,000 

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 23  14,250,000,000  13,000,000,000  14,250,000,000  13,000,000,000 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  581,787,318  584,890,312  496,860,779  552,282,059 

ประมาณการหนี้สิน 24  1,413,378,565  1,525,348,863  1,386,305,370  1,498,539,249 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  1,200,707,160  1,532,587,085  1,124,818,786  1,491,079,966 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  280,021,790  209,239,427  185,438,708  130,890,400 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  22,630,546,715  23,906,097,328  20,542,146,434  22,569,079,398 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สทุธจิาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  11,889,737  15,850,490  -  - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  840,000,000  -

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22  9,581,151,861 

 
4,585,422,688  4,000,000,000  - 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ   
   ภายในหนึ่งปี 23 

 
26,200,000,000 

 
28,250,000,000 

 
26,200,000,000  28,250,000,000 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25  508,830,621  353,858,440  380,347,923  274,090,625 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30  1,412,899,122  1,371,622,257  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  383,848,859  199,782,674  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  38,098,620,200  34,776,536,549  31,420,347,923  28,524,090,625 

รวมหนี้สิน  60,729,166,915  58,682,633,877  51,962,494,357  51,093,170,023 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2561

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2560

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 12,031,105,828 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  12,031,105,828  12,031,105,828  12,031,105,828  12,031,105,828 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 11,949,713,176 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  11,949,713,176  11,949,713,176  11,949,713,176  11,949,713,176 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  15,452,854,216  15,452,854,216  15,452,854,216  15,452,854,216 

ส่วนเกินทุนอื่น  1,227,782,536  1,227,782,536  1,227,782,536  1,227,782,536 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 28  1,203,110,583  1,203,110,583  1,203,110,583  1,203,110,583 

ยังไม่ได้จัดสรร  19,291,704,641  17,805,212,324  19,291,704,641  17,805,212,324 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  857,494,169  2,427,847,306  857,494,169  2,427,847,306 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  49,982,659,321  50,066,520,141  49,982,659,321  50,066,520,141 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย 12.4  769,061,550  742,345,596  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  50,751,720,871  50,808,865,737  49,982,659,321  50,066,520,141 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  111,480,887,786  109,491,499,614  101,945,153,678  101,159,690,164 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขาย  30,513,634,992  31,724,296,810  29,419,473,191  30,918,784,810 

รายได้ค่าเช่าและบริการ  3,733,322,724  3,197,309,988  -  - 

รายได้อื่น

เงินปันผลรับ  227,890,654  152,738,230  103,337,349  51,710,879 

ดอกเบี้ยรับ  74,024,076  52,600,659  490,652,328  461,002,402 

ค่าบริการสาธารณูปโภค  327,271,726  278,606,345  295,512,490  250,620,735 

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม  -  1,135,221,024  -  1,135,221,024 

ก�าไรจากเงินลงทุน  4,072,964  5,174,887  4,072,964  5,174,887 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  6,807,437  -  20,596,442  - 

ก�าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  14,935,513  -  13,405,055 

ก�าไรจากการขายโครงการ  115,725,476  -  115,725,476  - 

ก�าไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา 15  -  80,195,297  -  80,195,297 

ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16  1,335,486,720  -  -  - 

ก�าไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ 6  -  2,080,094,785  -  - 

อื่นๆ   108,902,660  64,605,171  62,867,629  56,555,400 

รวมรายได้  36,447,139,429  38,785,778,709  30,512,237,869  32,972,670,489 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ  19,399,302,936  20,483,113,395  18,625,091,004  19,931,999,643 

ต้นทุนการเช่าและบริการ  2,836,143,746  2,440,877,115  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,095,551,452  987,450,222  929,144,354  848,079,482 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน  1,166,594,420  1,221,248,429  1,120,233,215  1,189,248,327 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,407,860,433  2,802,279,526  1,838,595,050  2,385,289,814 

ค่าใช้จ่ายอื่น

   ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,709,175  -  990,610  - 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  302,764,724  -  302,764,724 

รวมค่าใช้จ่าย  26,909,162,162  28,237,733,411  22,514,054,233  24,657,381,990 

งบกำาไรขาดทุน

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  9,537,977,267  10,548,045,298  7,998,183,636  8,315,288,499 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12.2  -  -  1,113,345,863  852,851,131 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2  3,404,492,732  3,136,909,981  3,404,492,732  3,136,909,981 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  12,942,469,999  13,684,955,279  12,516,022,231  12,305,049,611 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (730,576,921)  (641,250,207)  (547,509,796)  (508,379,194)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  12,211,893,078  13,043,705,072  11,968,512,435  11,796,670,417 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30  (1,707,529,506)  (1,890,030,481)  (1,493,083,930)  (1,333,453,321)

ก�าไรส�าหรับปี  10,504,363,572  11,153,674,591  10,475,428,505  10,463,217,096 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10,475,428,505 10,463,217,096 10,475,428,505 10,463,217,096

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 12.4 28,935,067 690,457,495 

10,504,363,572 11,153,674,591 

ก�าไรต่อหุ้น 31 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.88 0.88 0.88 0.88 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.87  0.87 

งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรส�าหรับปี  10,504,363,572  11,153,674,591  10,475,428,505  10,463,217,096 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 27  (1,405,389,686)  867,848,875  (1,535,741,289)  746,456,788 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (22,542,335)  (78,099,767)  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย 12.2  -  -  107,809,234  43,292,290 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 13.2  (144,363,639)  32,311,997  (144,363,639)  32,311,997 

 (1,572,295,660)  822,061,105  (1,572,295,694)  822,061,075 

รายการทีจ่ะไมถู่กบันทึกในสว่นของก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 25  (29,724,961)  -  (19,376,056)  - 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย 12.2  -  -  (8,153,483)  - 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 13.2  1,942,557  (18,474,361)  1,942,557  (18,474,361)

 (27,782,404)  (18,474,361)  (25,586,982)  (18,474,361)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (1,600,078,064)  803,586,744  (1,597,882,676)  803,586,714 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  8,904,285,508  11,957,261,335  8,877,545,829  11,266,803,810

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  8,877,545,829  11,266,803,810  8,877,545,829  11,266,803,810 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  26,739,679  690,457,525 

 8,904,285,508  11,957,261,335 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  12,211,893,078  13,043,705,072  11,968,512,435  11,796,670,417 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
   สินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย  17,879,399,715  19,205,918,648  17,182,381,543  18,715,851,914 
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  615,745,931  542,943,484  60,642,048  54,061,351 
   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (1,113,345,863)  (852,851,131)
   ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (3,404,492,732)  (3,136,909,981)  (3,404,492,732)  (3,136,909,981)
   ก�าไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  -  (2,080,094,785)  -  - 
   ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม  -  (1,135,221,024)  -  (1,135,221,024)
   ขาดทุน (ก�าไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,709,175  (14,935,513)  990,610  (13,405,055)
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  61,508,758  9,112,073  44,830,514  - 
   ก�าไรจากการขายโครงการ  (115,725,476)  -  (115,725,476)  - 
   ก�าไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา  -  (80,195,297)  -  (80,195,297)
   ก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (1,335,486,720)  -  -  - 
   ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  8,639,126  297,720,410  (5,149,880)  297,720,410 
   ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)  (231,067,184)  735,631,925  (231,067,184)  735,631,925 
   ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย (โอนกลับ)  (16,267,949)  146,920,865  (17,496,148)  145,749,915 
   ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน  122,111,622  33,941,714  120,402,872  32,249,234 
   ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค  111,799,860  55,370,981  111,207,238  54,836,009 
   ประมาณการค่าความเสียหายจากโครงการ  109,402,870  -  109,402,870  - 
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  160,488,130  35,031,895  122,616,177  21,650,298 
   ตัดจ�าหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย  254,649  -  -  - 
   ดอกเบี้ยรับ  (74,024,076)  (52,600,659)  (490,652,328)  (461,002,402)
   รายได้เงินปันผลรับ  (227,890,654)  (152,738,230)  (103,337,349)  (51,710,879)
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  693,526,206  630,983,055  538,612,711  498,112,042 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
   หนี้สินด�าเนินงาน  26,573,524,329  28,084,584,633  24,778,332,058  26,621,237,746 
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
   เงินลงทุนชั่วคราว  (200,601,749)  (89,749,854)  (360,101)  (500,030,124)
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (66,317,561)  (6,180,136)  (26,571,444)  (2,850,396)
   สินค้าคงเหลือ (16,546,309,659) (17,130,454,404) (15,322,301,032) (16,465,356,483)
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  362,905,983  (481,004,048)  111,912,683  (267,228,324)
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (432,653)  739,456  (825,543)  (15,200)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  616,028,619  (274,778,801)  475,256,828  (530,926,103)
   เงินประกันงานก่อสร้าง  55,104,717  (62,930,283)  (59,803,194)  (46,367,060)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (573,789,798)  (1,008,341,528)  (621,139,119)  (1,040,585,112)

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (42,672,150)  (12,042,200)  (40,578,950)  (8,029,200)
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  184,066,183  144,475,992  -  - 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  10,361,506,261  9,164,318,827  9,293,922,186  7,759,849,744 
จ่ายภาษีเงินได้  (1,709,173,038)  (1,755,249,660)  (1,574,765,312)  (1,467,050,497)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  8,652,333,223  7,409,069,167  7,719,156,874  6,292,799,247 

งบกระแสเงินสด 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น  (110,209)  (10,072,867)  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  (611,083,551)  -  (1,903,000,000)  (1,050,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  -  -  4,052,211,830  (4,646,650,000)
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย  -  -  212,500  909,487,152 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (307,774,740)  (559,590,330)  (307,774,740)  - 
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  -  -  232,499,070  614,099,359 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม  2,266,921,076  1,967,125,163  2,266,921,076  1,967,125,162 
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น  227,890,654  152,738,230  103,337,349  51,710,879 
เงินสดรับจากการขายโครงการ  393,908,000  -  393,908,000  - 
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา  -  100,696,500  -  100,696,500 
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  4,436,789,391  -  -  - 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  -  3,749,300,000  -  - 
เงินสดรับจากการขายที่ดิน และอาคารและอุปกรณ์  2,167,144  21,859,674  2,129,200  18,674,000 
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (581,367,531)  (4,420,137,024)  (1,384,313)  (1,084,712)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,799,507,903)  (1,395,282,990)  (61,207,202)  (106,931,487)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย  55,042,608  52,973,295  497,168,834  422,715,354 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  2,082,874,939  (340,390,349)  5,275,021,604  (1,720,157,793)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  609,000,000  -  -  - 
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (4,897,818)  (4,734,062)  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  710,000,000  160,000,000 
เงินสดจ่ายช�าระหุ้นกู้ (13,000,000,000)  (8,000,000,000) (13,000,000,000)  (8,000,000,000)
เงินรับจากการออกหุ้นกู้  12,200,000,000  13,000,000,000  12,200,000,000  13,000,000,000 
เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว  (6,078,379,342)  (4,258,141)  (3,075,180,000)  - 
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว  7,966,988,000  604,000,000  4,000,000,000  - 
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ  -  196,591,605  -  196,591,605 
จ่ายดอกเบี้ย  (1,314,112,570)  (1,329,155,761)  (1,086,107,098)  (1,173,685,747)
บริษัทย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (13,993)  (603,196,430)  -  - 
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (9,730)  (361,400,688)  -  - 
เงินปันผลจ่าย  (8,961,187,092)  (8,326,133,976)  (8,961,187,092)  (8,326,133,976)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (8,582,612,545)  (4,828,287,453)  (9,212,474,190)  (4,143,228,118)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  196,200,087  (57,961,528)  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  2,348,795,704  2,182,429,837  3,781,704,288  429,413,336 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  4,783,008,041  2,600,578,204  1,872,469,764  1,443,056,428 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)  7,131,803,745  4,783,008,041  5,654,174,052  1,872,469,764 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าและอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน 212,996,739 506,148,221 6,081,062 3,418,308 

การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)  1,171,003,667  691,229,870  1,171,003,667  691,229,870 
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 539,952,276 665,545,264 529,817,654 661,348,720 
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่า 40,445,801 3,061,901  -  - 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,405,389,686) 867,848,875 (1,535,741,289) 746,456,788 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  37,156,201  -  24,220,071  - 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (22,542,335) (78,099,767)  -  - 
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย  -  - 99,655,751 43,292,290 
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (142,421,082) 13,837,636 (142,421,082) 13,837,636 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.	 ข้อมูลท่ัวไป
บรษิทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ

คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย 

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จัดท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2561 2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด และบริษัทย่อย ธรุกิจให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด และบริษัทย่อย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 55.00 55.00

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย ธรุกิจให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ ไทย 60.00 60.00

Land and Houses U.S.A., Inc. ธรุกิจให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 99.94 99.98
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถอืหุ้นทางอ้อม
2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด ร้อยละ 99.95)

ธรุกจิรบัจ้างบรหิารจดัการ
โครงการ

ไทย 99.99 99.99

บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จ�ากัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด ร้อยละ 99.93)

ธรุกจิรบัจ้างบรหิารจดัการ
โครงการ

ไทย 99.99 99.99

บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ากัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 99.99 99.99

บริษัท ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ�ากัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย - 55.00

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

ธรุกจิรบัจ้างบรหิารจดัการ
โครงการ

ไทย 60.00 60.00

ข) บรษิทัฯจะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯมสิีทธไิด้รับหรอืมส่ีวนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุ และสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกิจกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนัียส�าคญัต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้  

ค) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม 
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) สนิทรพัย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ  

วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลีย่รายเดอืน ผลต่างซึง่เกดิขึน้จากการแปลง
ค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้  

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้ 

เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัปรับปรงุ (ปรับปรงุ 2560) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริม่ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561  
มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรงุและอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถือปฏบิติันีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย 

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรือหลงัวนัที	่1	มกราคม	2562
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ 

(ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ�านวนหลายฉบบั ซ่ึงมผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2562  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 
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ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบ 
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง 
หลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรือ่ง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบับรกิารโฆษณา

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กบัสญัญาทีท่�ากบัลูกค้าทกุสัญญา ยกเว้นสญัญาทีอ่ยูใ่นขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส�าหรบัการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิขึน้จากสัญญาทีท่�ากบัลูกค้า โดยกจิการ
จะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงนิทีส่ะท้อนถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธไิด้รบัจากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า 
และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณาข้อเทจ็จรงิและเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน 

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯและบรษิทัย่อยคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบบันีม้าใช้ จะมผีลให้เกิดรายการปรบัปรงุจากรายการดงัต่อไปนี้
- ค่านายหน้าจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่สญัญาทีท่�ากบัลกูค้า - บรษิทัฯและบรษิทัย่อยพจิารณาว่า ค่านายหน้าทีจ่่ายไปเพือ่ให้ได้มา

ซึ่งสัญญาที่ท�ากับลูกค้าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ และ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา 
จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเกิดรายการ

ค.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน	ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกีย่วกับการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ 
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี  
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1	 การรับรู้รายได้

ก)	 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัยเมื่อได ้

มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซ้ือแล้ว โดยรับรู้รายได้เม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา 
และมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อหลังจากได้รับช�าระจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว

ข)	 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ค่าเช่าพ้ืนทีใ่นอาคารและค่าบรกิารทีเ่กีย่วข้องจะรบัรูเ้ป็นรายได้ตามวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�าเร็จของงาน
รายได้ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงแรมจะรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ส่งมอบสนิค้าและให้บรกิารแล้ว โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่

ค)	 ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ง)	 เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทนุการขายบ้านพร้อมทีด่นิและหน่วยในอาคารชดุพกัอาศยัประกอบด้วยต้นทนุทีด่นิ ค่าถมดนิ ค่าออกแบบ ค่าสาธารณปูโภค 

ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการค�านวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าการแบ่งสรรต้นทุน

การพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย 

4.3	 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย์ หรือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้

ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อม 
ที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

ต้นทนุดอกเบ้ียทีใ่ช้ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์จะค�านวณโดยการคณูรายจ่ายของโครงการนัน้ด้วยอตัราการตัง้ขึน้เป็นทุน  
อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปี
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4.4	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้น�าฝาก และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.5	 ลูกหนี้การค้า
ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.6	 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(สินค้าคงเหลือ)
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซ่ึงแสดงเป็นสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและ 

งานสาธารณูปโภค แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า โดยมีรายละเอียดการค�านวณราคาทุนดังนี้
ที่ดิน - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักโดยแยกที่ดินตามแต่ละโครงการ
งานระหว่างก่อสร้าง - ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง  

และต้นทนุการกูย้มืทีถ่อืเป็นต้นทุนของโครงการ บรษัิทฯและบรษิทัย่อยบนัทกึต้นทนุงานก่อสร้าง 
และงานสาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.7	 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน 
ข) เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผ่ือขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ดงักล่าวบนัทกึ

ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 
ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

ตัดจ�าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง ซ่ึงจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดง
เป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การด้อยค่า (ถ้ามี)  

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน ท�าการสุดท้ายของปี  

ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีค้�านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มูลค่ายตุธิรรมของหน่วยลงทนุ
ค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ตราสารหนี้ท่ีจะ 
ถือไว้จนครบก�าหนดและเงินลงทุนทั่วไปในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่า 

ของเงนิลงทนุดงักล่าวใหม่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุ ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรม ณ  
วนัทีโ่อนจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุหรอืแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงนิลงทนุทีม่กีารโอนเปลีย่น

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วน 
ของก�าไรหรือขาดทุน
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4.8	 ที่ดินรอการพัฒนา
ทีด่นิรอการพฒันาแสดงมลูค่าตามราคาทนุสทุธจิากส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่า   ราคาทนุประกอบด้วยต้นทนุ

ที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต

4.9	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บรษัิทฯและบรษิทัย่อยบนัทกึมลูค่าเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนในราคาทนุซ่ึงรวมต้นทนุการท�ารายการ หลงัจากนัน้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุค�านวณจากราคาทนุโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 40 ปี  

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน ในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.10	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสินทรพัย์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ 

สินทรัพย์ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 ปี
เครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
อื่น ๆ 2 - 20 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บรษัิทฯและบรษิทัย่อยตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและ 
บรษิทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่าย
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนค�านวณจากราคาทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 และ 10 ปี
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4.12	 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมูลค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองจ�านวนเงิน 
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว  
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญา
เช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงินทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า

4.13	 สิทธิการเช่า
สทิธกิารเช่าแสดงตามราคาทนุสทุธจิากค่าตดัจ�าหน่ายสะสม บรษิทัย่อยตดัจ�าหน่ายสทิธกิารเช่าตามวธิเีส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า
ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.14	 ค่าความนิยม
บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริม่แรกของค่าความนยิมในราคาทนุ ซึง่เท่ากบัต้นทนุการรวมธรุกจิส่วนทีส่งูกว่ามลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์

สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนทันที

บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ 
เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ 
จะท�าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย ์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุน 
จากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.15	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม ซึง่ท�าให้มอิีทธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผู้บรหิารส�าคัญ กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯทีม่อี�านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.16	 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.17	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า เงินลงทุน หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�า 
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งน้ีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ
การกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัจากสนิทรัพย์และค�านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดก่อนภาษ ีทีส่ะท้อนถงึ
การประเมนิความเสีย่งในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงนิสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลักษณะเฉพาะของสินทรพัย์ทีก่�าลังพจิารณาอยู่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ 
ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขาย 
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

หากในการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์มีข้อบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรูใ้นงวดก่อน 
ได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก 
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า 
ตามบญัชีทีค่วรจะเป็นหากกจิการไม่เคยรับรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

4.18	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและ 

เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและ 
บริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ  

และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย 

ทีป่ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผกูพันดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการ

รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.19	 ประมาณการหนี้สิน
บรษัิทฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.20	 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยค�านวณจาก

ก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ทีบ่รษัิทฯและบรษิทัย่อยจะมีก�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุ
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ 
จะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อ 
การน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บรษัิทฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้หากภาษทีีเ่กิดขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.21	 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บรษัิทฯและบรษิทัย่อยรบัรูจ้�านวนสทุธขิองดอกเบีย้ทีไ่ด้รบัจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้เป็นรายได้/ 

ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีต้ามสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะถกูแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.22	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนด
ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้  บรษัิทฯและบรษิทัย่อยจะประมาณมูลค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสม 
กับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดับชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่า

ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งท่ีมคีวาม

ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลทีเ่กิดข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการทีส่�าคญัมดัีงนี้

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(สินค้าคงเหลือ)	และที่ดินรอการพัฒนา
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา เม่ือพบว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็นสาระส�าคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ความมีสาระส�าคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับ
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

การประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขายและสาธารณูปโภค
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขายและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บ้านหลังการขายและสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับงานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อัตราตามที่กฎหมายก�าหนดและใช้มูลค่าประมาณการ 

ของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�านวณ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและ 

เป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างเป็นสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/สิทธิการเช่าและค่าเสื่อมราคา
ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุ 

การให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์และอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ 
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่า 
ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ 
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะรับรูส้นิทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละขาดทนุทางภาษทีีไ่ม่ได้ใช้ 

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
และขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์		
หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย ซึง่ต้องอาศัยข้อสมมตฐิาน

ต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 
เป็นต้น
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สัญญาเช่า	
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน 

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า 
ดังกล่าวแล้วหรือไม่

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมินมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอื 
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่
ในตลาด โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบ 
แสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล 

ของคดีที่ถูกฟ้องร้องและบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เป็นเงินจ�านวนหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ว
ว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด ร้อยละ 99.95)

บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด ร้อยละ 99.93)

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด บริษัทย่อย

บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด บริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

Land and Houses U.S.A., Inc. บริษัทย่อย

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด บริษัทย่อย
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทัร่วม (ถอืหุ้นโดยบรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด บรษิทัร่วม (ถอืหุ้นโดยบรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II บริษัทร่วม

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม

บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัทร่วม (ถือหุ้นโดยบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ บริษัทร่วมของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

Reco Resorts Pte Ltd. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า  
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์  
แอล เอช ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
แอล เอช โฮเทล กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน
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ในระหว่างปี บรษัิทฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่�าคัญกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2561 2560 2561 2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ดอกเบี้ยรับ - - 450 434 ร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี  

(2560: ร้อยละ 3.00 - 4.85 ต่อปี)

รายได้ค่าบริหาร - - 9 9 ใกล้เคียงราคาทุน

เงินปันผลรับ - - 233 614 ตามที่ประกาศจ่าย

ขายที่ดิน - - 56 - ใกล้เคียงราคาทุน

ค่าตอบแทนจ่ายส�าหรับการใช้ที่ดิน - - 86 - ใกล้เคียงราคาทุน

ดอกเบี้ยจ่าย  - - 13 1 ร้อยละ 1.65 - 2.00 ต่อปี  

(2560: ร้อยละ 2.00 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้ค่าบริหาร 3 5 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 36 27 23 18 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร

ประกาศ

เงินปันผลรับ 2,267 1,967 2,267 1,967 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า 52 56 50 54 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 191 173 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์ 227 203 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

รายได้ค่าบริหารจัดการด้านบุคคล 31 27 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

เงินปันผลรับ 178 140 62 52 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

รายได้จากการให้บรกิารทางคอมพวิเตอร์ 4 - - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 16 - - - ร้อยละ 3.10 ต่อปี (2560: ไม่มี)

ขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - 3,749 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 79 68 58 55 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน 

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 769 599 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

เงินฝากสถาบันการเงิน	 

(แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน) 4,991.1 2,311.4 3,830.0 1,391.2

เงินลงทุนชั่วคราว	(หมายเหตุ	8)

บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 200.2 - - -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด 500.4 500.0 500.4 500.0

รวม 700.6 500.0 500.4 500.0

เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	9)

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด - - 0.1 -

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด - - 13.4 0.1

- - 13.5 0.1

บริษัทร่วม

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด - 0.4 - -

- 0.4 - -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 1.5 0.6 - -

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 4.2 1.3 - -

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ากัด 8.7 16.3 - -

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 12.3 12.1 - -

26.7 30.3 - -

รวม 26.7 30.7 13.5 0.1

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด - - 153.1 78.5

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด - - 2,328.9 1,019.8

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด - - 50.2 -

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด - - 715.8 241.6

- - 3,248.0 1,339.9
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 4.6 1.0 1.6 0.1

4.6 1.0 1.6 0.1

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Reco Resorts Pte Ltd. 52.9 - - -

52.9 - - -

รวม 57.5 1.0 3,249.6 1,340.0

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

Land and Houses U.S.A., Inc. - - 9,611.1 13,566.6

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Reco Resorts Pte Ltd. 560.0 - - -

560.0 - - -

รวม 560.0 - 9,611.1 13,566.6

เงินมัดจ�าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 

(แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 15.7 14.6 12.4 11.6

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	21)

บริษัทร่วม

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) 5.6 2.9 5.6 2.9

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 0.4 0.3 0.2 0.1

6.0 3.2 5.8 3.0

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - 0.1 - -

รวม 6.0 3.3 5.8 3.0

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	21)

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด - - - 38.0

- - - 38.0

บริษัทร่วม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 0.3 3.8 0.1 3.7

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II 47.1 47.3 - -

47.4 51.1 0.1 3.7
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ 0.3 0.5 0.3 0.5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 178.0 191.3 - -

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 0.2 - - -

178.5 191.8 0.3 0.5

รวม 225.9 242.9 0.4 42.2

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด - - - 130.3

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด - - - 15.0

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด - - - 15.1

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด - - 42.1 -

รวม - - 42.1 160.4

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด - - 840.0 -

เงนิกูย้มืระยะสัน้/เงนิให้กูย้มืระยะสัน้ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เป็นการกูย้มื/ให้กูย้มืในรปูของต๋ัวสญัญาใช้เงนิปลอดหลักทรพัย์ค�า้ประกนั 
ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีหรือเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการให้กู้ยืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH USA”) ในรูปของตั๋วสัญญา
ใช้เงินปลอดหลักทรัพย์ค�้าประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.12 - 4.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.00 ถึง 4.85 ต่อปี) ส่วนที่จะ 
ครบก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีได้แสดงรวมอยูใ่นเงินให้กูย้มืระยะยาว - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เนือ่งจากบรษิทัฯไม่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรียกคนืเงิน 
ให้กู้ยืมดังกล่าวจาก LH USA ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (“LHP”) ตกลงท�าบันทึกแนบท้ายสัญญาให้กู้ยืมเงินกับ
บริษัทฯ และReco Resorts Pte Ltd. โดย LHP ขยายระยะเวลาเรียกคืนเงินกู้บางส่วนจากบริษัทฯ และ Reco Resorts Pte Ltd. ไปอีก 3 ปี  
จากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งแก้ไขอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาเรียกคืน 
เงนิกูด้งักล่าวจากเดมิร้อยละ 1.65 ต่อปีเป็นร้อยละ 2.13 ต่อปีและจากเดมิร้อยละ 3.10 ต่อปีเป็นร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามล�าดบั ดงันัน้บรษัิทฯ
จึงแสดงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
1	มกราคม	2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันวาคม	2561

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ	-	กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 1.0 33.0 (29.4) 4.6

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Reco Resorts Pte Ltd. - 52.9 - 52.9

รวม 1.0 85.9 (29.4) 57.5

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Reco	Resorts	Pte	Ltd. - 560.0 - 560.0

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	มกราคม	2561 เพิ่มขึ้น ลดลง 31	ธันวาคม	2561

เงนิให้กูยื้มระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบั	-	กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

บริษัทย่อย

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด 78.5 103.2 (28.6) 153.1

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด 1,019.8 1,360.6 (51.5) 2,328.9

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด 241.6 505.1 (30.9) 715.8

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด - 50.2 - 50.2

1,339.9 2,019.1 (111.0) 3,248.0

บริษัทร่วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 0.1 19.3 (17.8) 1.6

รวม 1,340.0 2,038.4 (128.8) 3,249.6

เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียค้างรับ	-	กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน

บริษัทย่อย

Land	and	Houses	U.S.A.,	Inc. 13,566.6 2,066.8 (6,022.3) 9,611.1

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่าย	-	กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษัทย่อย

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 130.3 601.0 (731.3) -

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด 15.0 - (15.0) -

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด 15.1 - (15.1) -

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด - 42.1 - 42.1

รวม 160.4 643.1 (761.4) 42.1

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด - 840.0 - 840.0

ในระหว่างปี 2561 เงินกู้ยืม/ให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ 

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ การให้ค�าปรึกษาและสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญา

บริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35

บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.3

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 243,022 261,344 180,238 198,688

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 9,632 8,470 3,968 5,251

รวม 252,654 269,814 184,206 203,939

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

เงินสด 7,669 4,917 2,395 2,165

เงินฝากธนาคาร 3,034,728 3,499,880 1,986,106 979,763

เช็คที่ถึงก�าหนดช�าระแต่ยังมิได้น�าฝาก 668,428 290,542 665,673 290,542

ใบรับเงินฝากประจ�า 3,420,979 987,669 3,000,000 600,000

รวม 7,131,804 4,783,008 5,654,174 1,872,470

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ใบรับเงินฝากประจ�าที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 200,242 - - -

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน 500,000 500,000 500,000 500,000

บวก: ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 390 30 390 30

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม 500,390 500,030 500,390 500,030

รวม 700,632 500,030 500,390 500,030

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี  
(2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี)

8.	 เงินลงทุนชั่วคราว
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 101,797 90,929 - -

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 45,932 9,147 - -

3 - 6 เดือน 5,502 161 - -

6 - 9 เดือน 345 - - -

9 - 12 เดือน 2 - - -

มากกว่า 12 เดือน 98 67 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 153,676 100,304 - -

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26,724 30,672 13,524 122

อื่น ๆ 48,167 31,569 41,963 28,793

รวมลูกหนี้อื่น 74,891 62,241 55,487 28,915

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 228,567 162,545 55,487 28,915

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ที่ดิน 29,197,053 27,089,868 27,694,092 26,227,068

ค่าถมดิน 2,287,059 1,939,336 2,161,169 1,852,471

งานระหว่างก่อสร้าง 10,732,624 13,149,935 10,417,488 12,705,616

ต้นทุนดอกเบี้ย 2,615,581 2,510,243 2,533,761 2,417,184

ค่าสาธารณูปโภค 3,509,468 3,590,359 3,238,885 3,264,922

บ้านรอการขาย 242,455 127,329 77,598 10,711

รวม 48,584,240 48,407,070 46,122,993 46,477,972

หัก: ส�ารองเผื่อการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (340,967) (209,147) (222,658) (102,540)

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ 48,243,273 48,197,923 45,900,335 46,375,432

9.	 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น

10.	 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(สินค้าคงเหลือ)

ในปี 2561 บริษัทฯรบัโอนทีดิ่นรอการพัฒนาซึง่มมีลูค่าสทุธติามบญัชจี�านวน 1,171 ล้านบาท มาเป็นสนิค้าคงเหลอื (2560: 691 ล้านบาท)

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง โดยค�านวณจากอัตรา 
การตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินกู้ดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ต้นทนุการกูย้มืส่วนทีร่วมเป็นต้นทนุของทีด่นิและงานระหว่างก่อสร้าง (ล้านบาท) 540 666 530 661

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุน	(ร้อยละ) 2.3 2.5 2.3 2.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจ�านองค�้า
ประกันเงินกู้ยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสี�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สรปุได้ดงันี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดภาระค�้าประกัน 6,484 1,510 5,826 699

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 209,147 102,540

บวก: ตั้งเพิ่มระหว่างปี 139,190 122,429

หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย (7,370) (2,311)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 340,967 222,658

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้บนัทกึส�ารองเผือ่ผลขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าโครงการเพิม่เตมิจ�านวน 139 ล้านบาท 
(เฉพาะของบรษิทัฯ: 122 ล้านบาท) ส�าหรบับ้านและทีด่นิแปลงทีเ่หลอืขายของโครงการเก่าของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยโดยพจิารณาจากมลูค่า
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) และวิธีสมมติการพัฒนา
หรือการหาส่วนที่เหลือ (The Hypothetical development or residual valuation) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดมูลค่าทรัพย์สิน

ในเดอืนกนัยายน 2561 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้เข้าท�าบนัทกึข้อตกลง (“MOU”) จะซือ้จะขายโครงการอสังหารมิทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง
กบับรษัิทแห่งหนึง่เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 650 ล้านบาท ท้ังนีร้าคาซือ้ขายและการเข้าท�าธรุกรรมนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืมกีารยกเลกิได้
ในกรณทีีพ่บผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกจิหรอืสถานะทางการเงนิจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due 
Diligence) อย่างไรกต็ามจนถงึวนัทีอ่นุมตังิบการเงินนี ้ธรุกรรมข้างต้นยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีต่กลงร่วมกนั

11.	 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คือ เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าไปวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) 
เพื่อเป็นประกันค่าเช่าที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ส�าหรับระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้าของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ 
ซึ่งบริษัทย่อยได้ขายโครงการดังกล่าวให้แก่ LHHOTEL ในเดือนมิถุนายน 2560 
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12.	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท
ทุนช�าระแล้ว

สัดส่วน
เงินลงทุน

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม 

วิธีส่วนได้เสีย
2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (26,037) (11,214)

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด และบริษัทย่อย 2,000,000 2,000,000 99.99 99.99 2,000,000 2,000,000 2,864,514 2,528,365

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,781 15,776

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 325,691 406,489

บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 163,257 155,719

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,802 18,950

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 471,656 492,464

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด และบริษัทย่อย 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 689,871 686,451

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย 130,000 130,000 60.00 60.00 174,000 174,000 306,851 270,938

Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 1,516,259 802,039

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด 100 313 99.94 99.98 100 313 993 1,371

4,333,317 4,333,530 6,347,638 5,367,348

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท
ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุน																														

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

เงินปันผลรับ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด (14,823) (14,972) - - - -

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด และบริษัทย่อย 210,668 196,417 125,481 121,392 - -

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จ�ากัด 5 (55) - - - -

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 151,701 105,323 - - 232,499 -

บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย 7,538 (9,336) - - - 72,000

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จ�ากัด (148) (173) - - - -

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด (20,808) 25,496 - - - -

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด และบริษัทย่อย 3,468 (15,851) (48) - - -

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อย 39,147 1,047,946 (3,234) - - 542,100

Land and Houses U.S.A., Inc. 736,763 (488,708) (22,543) (78,100) - -

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด (165) 6,764 - - - -

รวม 1,113,346 852,851 99,656 43,292 232,499 614,100

12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
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12.3 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด และบริษัทย่อย
เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ�ากัด (“PFP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ที่บริษัทฯถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 55 (ถือหุ้นโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ�ากัด ในอัตราร้อยละ 99.99) มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดย PFP ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ PFP ด�าเนินการช�าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

การลดทุนของบริษัทย่อย
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด (“AAA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 

99.94 (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 99.98) มีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทย่อยมีมติอนุมัติการลดทุน

วันที่จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์

ทุนช�าระแล้ว

ทุนเดิม ลดทุน ทุนใหม่

AAA 24 พฤศจิกายน 2560 5 มกราคม 2561 0.31 (0.21) 0.10

บริษัทฯได้รับเงินจากการลดทุนข้างต้นของ AAA จ�านวน 0.21 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2561

12.4 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

สัดส่วนที่ถือโดย 
ส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม

ในบริษัทย่อยสะสม

ก�าไรหรอืขาดทุนท่ี
แบ่งให้กบัส่วนได้เสยีท่ี
ไม่มอี�านาจควบคมุใน
บรษัิทย่อยในระหว่างปี

เงินปันผลจ่ายให ้
กับส่วนได้เสียที ่

ไม่มีอ�านาจควบคุม 
ในระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท แอล. เอช.  เมอืงใหม่ จ�ากดั และบรษิทัย่อย 45 45 564 562 3 (13) - -

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

และ บริษัทย่อย 40 40 205 180 26 702 - 361

12.5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท	แอล.	เอช.	เมืองใหม่	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย

บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย

2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,209 1,188 1,041 2,354

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 135 136 1,446 48

หนี้สินหมุนเวียน (73) (64) (551) (475)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (17) (12) (1,424) (1,476)
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สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สรุปรายการกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	แอล.	เอช.	เมืองใหม่	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย

บริษัท	แอล	แอนด์	เอช	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย

2561 2560 2561 2560
รายได้ 427 254 2,043 3,953

ก�าไร (ขาดทุน) 6 (29) 72 1,759

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - (7) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6 (29) 65 1,759

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัท	แอล.	เอช.	เมืองใหม่	จ�ากัด	
และบริษัทย่อย

บรษิทั	แอล	แอนด์	เอช	พรอ็พเพอร์ตี้	 
จ�ากัด	และบริษัทย่อย

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 168 (154) (151) 323

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 64 5 (1,476) 3,958

กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ - - - (2,412)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 232 (149) (1,627) 1,869

13.	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน

ประเทศ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีส่วนได้เสีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)

ลงทุนใน
บริษัทต่าง ๆ ไทย 21.88 21.88 4,538,712 4,538,712 8,697,404 8,444,892

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส ์
จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 391,700 379,416

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
จ�ากัด (มหาชน)

ค้าปลีก
วัสดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 6,639,182 6,252,422

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 
สิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II

ธุรกิจ
อสังหารมิทรพัย์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 419,337 442,187

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจ
อสังหารมิทรพัย์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 7,425,351 7,058,906

   10,233,517 10,233,517 23,572,974 22,577,823
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13.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ เงินปันผลรับ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 680,040 737,245 (126,268) 29,984 301,260 370,781

บรษิทั ควอลต้ีิคอนสตรคัชัน่โปรดคัส์ จ�ากดั (มหาชน) 12,117 1,156 2,706 (3) 2,539 -

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 1,696,818 1,477,256 1,982 (18,027) 1,312,040 1,113,246

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสิทธิเรียกร้อง  
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II 66,284 56,535 - - 89,134 81,706

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 949,234 864,718 (20,841) 1,884 561,948 401,392

รวม 3,404,493 3,136,910 (142,421) 13,838 2,266,921 1,967,125

13.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท
มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2561 2560

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 6,303 7,833

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) 374 575

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด  (มหาชน) 60,433 50,891

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 6,958 8,617

รวม 74,068 67,916

13.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

บรษัิท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	 
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	โฮม	โปรดักส์	
เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	
(มหาชน)

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 245,933 233,111 19,006 15,242 29,845 29,624

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - - 35,805 35,708 24,303 23,407

หนี้สินหมุนเวียน (206,224) (194,556) (23,560) (20,378) (14,223) (11,884)

หนี้สินไม่หมุนเวียน - - (11,337) (11,937) (13,656) (16,345)

สินทรัพย์	-	สุทธิ 39,709 38,555 19,914 18,635 26,269 24,802

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 21.88 21.88 30.23 30.23 24.98 24.98

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์	-	สุทธิ 8,688 8,436 6,020 5,633 6,561 6,195

ค่าความนิยม 9 9 619 619 864 864

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 8,697 8,445 6,639 6,252 7,425 7,059
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สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บรษิทั	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชยีล	 
กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	โฮม	โปรดักส์	
เซ็นเตอร์	จ�ากัด		(มหาชน)

บริษัท	ควอลิตี้เฮ้าส์	จ�ากัด	
(มหาชน)

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รายได้ 7,060 6,493 66,050 64,234 18,118 19,744

ก�าไรส�าหรับปี 3,108 2,604 5,613 4,886 3,800 3,462

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (577) 196 6 (60) (83) 8

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,531 2,800 5,619 4,826 3,717 3,470

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ส่วนแบ่งก�าไรตามวิธี	 
ส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่	31	ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชอีืน่ในส�านักงานเดยีวกนั

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 8,697,404 8,444,892 680,040 737,245

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 6,639,182 6,252,422 1,696,818 1,477,256

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II 419,337 442,187 66,284 56,535

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 7,425,351 7,058,906 949,234 864,718

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีอื่น

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) 391,700 379,416 12,117 1,156

รวม 23,572,974 22,577,823 3,404,493 3,136,910

13.5 ข้อมูลส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในบริษัทร่วมอื่นๆ (ไม่รวมบริษัทร่วมตามหมายเหตุ 13.4)

13.6 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  
โดยส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมดังกล่าวค�านวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2561 2560

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 78 58

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 78 58
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หลักทรัพย์เผื่อขาย

หลักทรัพย์หุ้นทุน - ต่างประเทศ 2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,381,276 2,073,502 1,091,343 783,568

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 863,631 2,620,368 291,696 2,211,373

หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ 5,613,611 7,062,574 3,751,743 5,363,645

เงินลงทุนทั่วไป

หลักทรัพย์หุ้นทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 165 165 - -

หัก: ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (11.520,500) (110,500) (26,000) (26,000)

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 93,904 93,904 - -

รวม 5,707,515 7,156,478 3,751,743 5,363,645

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ที่ดินรอการพัฒนา 2,057,336 3,228,340 1,860,169 3,031,172

หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (720,134) (720,134) (652,509) (652,509)

ที่ดินรอการพัฒนา	-	สุทธิ 1,337,202 2,508,206 1,207,660 2,378,663

14.	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าหน่วยลงทุนในประเทศมูลค่าตามบัญชีประมาณ 1,862 ล้านบาท  
(2560: 1,699 ล้านบาท) ไปจ�าน�ากับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

15.	 ท่ีดินรอการพัฒนา

ในเดือนมกราคม 2560 บริษัทฯได้ขายที่ดินรอการพัฒนาโดยมีก�าไรจากการขายจ�านวน 80 ล้านบาท และรับรู้รายการดังกล่าว 
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปี 2560

ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯโอนทีด่นิรอการพฒันาซ่ึงมีมลูค่าสุทธติามบญัชจี�านวน 1,171 ล้านบาท ไปเป็นสนิค้าคงเหลอื (2560: 691 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้จัดให้ผู้ประเมินราคาอิสระท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดมูลค่าทรัพย์สิน  
โดยผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการ
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค�้าประกัน 689 1,860

16.	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 Land and Houses U.S.A., Inc. (“LH USA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100  
เข้าซือ้อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าแห่งหนึง่ในเมอืงแคมป์เบลล์ รฐัแคลฟิอร์เนยี ราคาทนุประมาณ 118.9 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา (ประมาณ 3,950 ล้านบาท)

ในเดอืนพฤษภาคม 2561 LH USA ขายอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าแห่งหนึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาให้กบับคุคลทีไ่ม่มคีวามสัมพนัธ์กบับรษิทัฯ 
ในราคา 140 ล้านเหรียญสหรฐัอเมรกิา และมกี�าไรจากจากการขายอพาร์ทเม้นให้เช่าดงักล่าวรวมจ�านวนประมาณ 41 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
และรับรู้รายการดังกล่าวในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีปัจจุบัน

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินเปล่า
อพาร์ทเม้นท์

ให้เช่า
รวม ที่ดินเปล่า

อพาร์ทเม้นท์
ให้เช่า

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน 211,432 14,887,918 15,099,350 211,432 - 211,432

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (692,617) (692,617) - - -

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 211,432 14,195,301 14,406,733 211,432 - 211,432

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน 210,048 17,864,620 18,074,668 210,048 - 210,048

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม - (677,245) (677,245) - - -

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 210,048 17,187,375 17,397,423 210,048 - 210,048

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 17,397,423 14,545,298 210,048 208,963

ซื้อสินทรัพย์ - ราคาทุน 581,368 4,420,136 1,384 1,085

จ�าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี (3,118,424) - - -

ค่าเสื่อมราคา (354,111) (305,593) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (99,523) (1,262,418) - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 14,406,733 17,397,423 211,432 210,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้น�าที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนไปจดจ�านองค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงม ี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีดังนี้
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ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปี 2561 จ�านวน 354 ล้านบาท (2560: 306 ล้านบาท) แสดงรวมอยู่ในต้นทุน
การเช่าและบริการ

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุดงักล่าวใช้เกณฑ์การประเมนิราคาสนิทรพัย์ดงันี้
- ที่ดินเปล่าและอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าท่ีซ้ือในปี 2560 ถือตามราคาที่ซื้อมา ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีผลแตกต่าง 

อย่างเป็นสาระส�าคัญกับราคาซื้อ
- อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่ซื้อก่อนปี 2560 ประเมินราคาโดยผู้ประเมินอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด  

(Market Comparison Approach) และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)

ในปี 2561 และ 2560 รายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าของ LH USA  
ที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน มีดังนี้

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 5,995 ล้านบาท (2560: 6,098 ล้านบาท) ถูกน�าไป
ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ที่ดินเปล่า 211 210 211 210

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 14,508(1) 18,058(1) - -
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 447 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 552 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้ค่าเช่า 715 672 - -

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรง 647 600 - -
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17.	 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

อื่น	ๆ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 28,857 55,722 162,745 500,478 136,161 248,684 180,818 1,313,465

ซื้อเพิ่ม - - 10,722 32,243 65,875 38,625 30,133 177,598

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (30,188) (154,771) (53,260) (155,889) - (394,108)

โอนเข้า (ออก) - 1,795 - 52,003 - - (53,798) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (25) (55) - - - (80)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 28,857 57,517 143,254 429,898 148,776 131,420 157,153 1,096,875

ซื้อเพิ่ม - 9,686 64,055 174,245 5,476 124,809 62,862 441,133

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (8,113) (11,789) (5,807) (129) - (25,838)

โอนเข้า (ออก) - 3,680 (61) 58,051 - - (61,670) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (3) (8) - - - (11)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 28,857 70,883 199,132 650,397 148,445 256,100 158,345 1,512,159

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 32,329 130,212 307,743 94,464 174,291 - 739,039

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,616 11,468 56,485 23,787 25,232 - 120,588
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (21,973) (141,320) (47,969) (120,700) - (331,962)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (19) (49) - - - (68)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 35,945 119,688 222,859 70,282 78,823 - 527,597

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 3,865 13,072 73,289 23,330 30,231 - 143,787
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (8,078) (10,089) (4,379) (98) - (22,644)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1) (4) - - - (5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 39,810 124,681 286,055 89,233 108,956 - 648,735

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 334 - - - - - - 334

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 334 - - - - - - 334

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 334 - - - - - - 334

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 28,523 21,572 23,566 207,039 78,494 52,597 157,153 568,944

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 28,523 31,073 74,451 364,342 59,212 147,144 158,345 863,090

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2560 (57 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 120,588

2561 (72 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 143,787
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องใช้
ส�านักงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

อื่น	ๆ
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,860 42,277 118,871 201,923 103,714 57,197 180,816 706,658

ซื้อเพิ่ม - - 7,383 1,489 61,271 3,943 28,766 102,852

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (11,298) (8,828) (52,344) (5,791) - (78,261)

โอนเข้า (ออก) - 1,795 - 52,003 - - (53,798) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,860 44,072 114,956 246,587 112,641 55,349 155,784 731,249

ซื้อเพิ่ม - - 13,508 - 4,580 3,089 40,109 61,286

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (8,090) (11,789) (5,329) (120) - (25,328)

โอนเข้า (ออก) - 3,680 - 56,628 - - (60,308) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,860 47,752 120,374 291,426 111,892 58,318 135,585 767,207

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 26,614 108,650 154,113 85,465 49,839 - 424,681

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 2,029 6,456 20,767 17,453 3,700 - 50,405
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (11,293) (8,181) (47,749) (5,769) - (72,992)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 28,643 103,813 166,699 55,169 47,770 - 402,094

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 1,912 6,831 28,654 16,607 2,864 - 56,868
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

ส่วนที่จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - (8,071) (10,089) (3,953) (95) - (22,208)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 30,555 102,573 185,264 67,823 50,539 - 436,754

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 334 - - - - - - 334

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 334 - - - - - - 334

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 334 - - - - - - 334

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,526 15,429 11,143 79,888 57,472 7,579 155,784 328,821

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,526 17,197 17,801 106,162 44,069 7,779 135,585 330,119

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2560 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 50,405

2561 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 56,868

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
เป็นจ�านวนเงิน 11 ล้านบาท (2560: 13 ล้านบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อาคารและอปุกรณ์ทีต่ดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว 

แต่ยังใช้งานอยู่ 399 342 327 286

18.	 สิทธิการเช่า (หน่วย: พันบาท)

โครงการ

งบการเงินรวม
อายุการ 

ตดัจ�าหน่าย 
คงเหลอื	(ปี)

1	มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น ตดัจ�าหน่าย
31	ธนัวาคม

2561

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 29 1,584,531 - (54,147) 1,530,384

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา และศูนย์การค้าเทอร์มนิอล 21 พัทยา 30 2,014,906 2,459,866 (38,364) 4,436,408

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 33 42,000 414,623 (11,456) 445,167

ที่ดินเปล่า 10 และ 40 24,090 221,097 (4,545) 240,642

รวม 3,665,527 3,095,586 (108,512) 6,652,601

ค่าตัดจ�าหน่ายสิทธิการเช่าส�าหรับปี 2561 จ�านวน 109 ล้านบาท (2560: 103 ล้านบาท) แสดงรวมอยู่ในต้นทุนการเช่าและบริการ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้รวมราคาทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่าจ�านวน 40 ล้านบาท 

(2560: 3 ล้านบาท) โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนเท่ากับร้อยละ 3.3 (2560: ร้อยละ 3.5)
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา และศูนย์การค้า 

เทอร์มินอล 21 พัทยาไปค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตกลงให้ค�ารับรองกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 

(“LHHOTEL”) เกี่ยวกับระยะเวลาของการด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นใน LHHOTEL โดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด และด�ารง 
ระยะเวลาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ  
โดยบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

19.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ราคาทุน 95,515 84,131 54,059 51,474

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (50,229) (49,415) (37,414) (33,639)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 45,286 34,716 16,645 17,835

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว 
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

เงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อยค�า้ประกนัโดยการจ�าน�าหน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์  
แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล และค�้าประกันโดยบริษัทฯ

21.	 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น

20.	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย	
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.50 - 2.75 - 609,000 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 609,000 -

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 34,716 45,665 17,835 20,320

ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 22,685 1,843 2,585 1,170

จ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายระหว่างปี 

- มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จ�าหน่าย (2,725) (382) - -

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (9,335) (11,079) (3,775) (3,655)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) (1,331) - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 45,286 34,716 16,645 17,835

ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ใน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 9,335 11,079 3,775 3,655

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,032,859 1,776,791 1,622,130 1,155,077

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 19,476 3,252 5,810 2,965

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 212,401 242,943 420 42,189

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,266,682 1,285,790 1,009,770 989,003

อื่น ๆ 169,789 91,067 32,546 25,670

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,701,207 3,399,843 2,670,676 2,214,904
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22.	เงินกู้ยืมระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้รับจากสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินกู้ยืมระยะยาว 9,605,318 7,724,603 4,000,000 3,075,180

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (24,166) (3,139,180) - (3,075,180)

สุทธิ 9,581,152 4,585,423 4,000,000 -

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 7,724,603 3,075,180

บวก: กู้เพิ่ม 7,966,988 4,000,000

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ (6,078,380) (3,075,180)

หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,893) -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 9,605,318 4,000,000

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ยต่อปี	 
(ร้อยละ)

การช�าระคืนเงินต้น หลักประกัน
2561 2560 2561 2560

บริษัทฯ 4,000 3,075 4,000 3,075 ร้อยละ 2.3 (2560: ร้อยละ 2.6) ภายในเดือนเมษายน 2565 ที่ดิน

บริษัทย่อย

บริษัท แอล เอช มอลล์  
แอนด์ โฮเทล จ�ากัด*

- 1,200 - - MLR - 2.5 เริ่มจ่ายช�าระงวดแรกสิ้นเดือน 
มนีาคม 2561 จนถึงธนัวาคม 2570 
รวม 40 งวด

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของโครงการ

2,550 530 - - MLR - 2.75 เริ่มจ่ายช�าระงวดแรกสิ้นเดือน 
มนีาคม 2563 จนถึงธนัวาคม 2572

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของโครงการ

Land and Houses 
U.S.A., Inc.

1,108 1,140 - - ร้อยละ 3 หรือ 5 years Swap Rate 
(Bloomberg) + 1.29  
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

ช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวน  
(35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
ภายใน 5 ปี นับจากวันที่เบิกเงิน
กู้งวดแรก

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
ของโครงการ

- 1,779 - - Federal Fund Rate + 1 หรือ 
Prime Rate of Bank of America 
+ 0.5 หรือ LIBOR + 0.5  
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า 

ช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนภายใน 3 ปี 
(54.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
ของโครงการ

1,947 - - - ร้อยละ 3.83 ช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวน (60 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) ภายใน 5 ปี 
นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
ของโครงการ

รวม 9,605 7,724 4,000 3,075

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี (24) (3,139) - (3,075)

สุทธิ 9,581 4,585 4,000 -
* บรษัิทฯ ในฐานะผูถ้อืหุ้นของบรษัิท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด (“LHMH”) ในอตัราร้อยละ 99.99 ได้ตกลงให้ค�ารบัรองกับธนาคารผู้ให้สินเชือ่แก่ LHMH โดยมข้ีอปฏบิติั 

ทีส่�าคญับางประการ เช่น การด�ารงสดัส่วนการถอืหุน้ การให้การสนบัสนนุทางการเงนิ และบรษิทัฯ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้สินเชื่ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการขาย  
โอนหรือจ�าน�าหุ้นของ LHMH
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สญัญากูยื้มเงินส่วนใหญ่ได้ระบขุ้อปฏบิติัและข้อจ�ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ การเปลีย่นแปลงกรรมการบรษิทั  
การค�า้ประกนัหนีส้นิหรอืเข้ารบัอาวัลตัว๋สญัญาใช้เงนิแก่บคุคลหรอืนติบิคุคลใด ๆ  การจ่ายเงนิปันผล การรวมหรอืควบบรษัิทเข้ากบับรษิทัอืน่ การด�ารงอตัราส่วน
ทางการเงนิบางประการ และการแจ้งให้ผูใ้ห้กูท้ราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือมีคดคีวามทีมี่ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระคนืเงนิกู ้เป็นต้น

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบริษทัย่อยคงเหลอืจ�านวนเงนิทีย่งัไม่ได้เบิกใช้ของวงเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิดงันี้

23.	หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมัติการออกจ�าหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯมีดังนี้
อนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
จ�านวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น 
อายุ ไม่เกิน 10 ปี 
ประเภท ด้อยสทิธิ และ/หรอื ไม่ด้อยสทิธ ิมหีลกัประกนั และ/หรือ ไม่มหีลกัประกนั มผีูแ้ทนผู้ถือหุน้กู ้และ/หรอื ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุ้นกู้
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีจ�านวนหุน้กูท้ียั่งไม่ได้ออกตามการอนมุติัดงักล่าวข้างต้นจ�านวนรวม 19,550 ล้านบาท (2560: 18,750 ล้านบาท)
ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

วงเงินกูย้มืทียั่งไม่ได้เบกิใช้ 482 2,900 - 70

ครั้งที่ อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ คืนเงินต้น ครบก�าหนด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนหน่วย	(หน่วย) จ�านวนเงิน	(พันบาท)
2561 2560 2561 2560

หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

ครั้งที่ 4/2557 คงที่ร้อยละ 3.70 3.5 ปี เมื่อครบก�าหนด 17 มีนาคม 2561 - 1,000,000 - 1,000,000

ครั้งที่ 1/2558 คงที่ร้อยละ 3.02 3.5 ปี เมื่อครบก�าหนด 25 กันยายน 2561 - 1,000,000 - 1,000,000

ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.81 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 2 เมษายน 2561 - 7,000,000 - 7,000,000

ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.31 5 ปี เมื่อครบก�าหนด 2 เมษายน 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.41 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 8 ตุลาคม 2561 - 4,000,000 - 4,000,000

ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 2.66 4 ปี เมื่อครบก�าหนด 8 ตุลาคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 คงที่ร้อยละ 2.99 5 ปี เมื่อครบก�าหนด 8 ตุลาคม 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ครั้งที่ 1/2559 คงที่ร้อยละ 1.82 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 29 เมษายน 2562 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ครั้งที่ 2/2559 คงที่ร้อยละ 2.23 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 28 ตุลาคม 2562 7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000

ครั้งที่ 1/2560 คงที่ร้อยละ 2.48 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 28 เมษายน 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ครั้งที่ 2/2560 คงที่ร้อยละ 2.22 2 ปี เมื่อครบก�าหนด 28 เมษายน 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ครั้งที่ 3/2560 คงที่ร้อยละ 2.13 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 5 ตุลาคม 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ครั้งที่ 1/2561 คงที่ร้อยละ 2.96 7 ปี เมื่อครบก�าหนด 7 มีนาคม 2568 1,200,000 - 1,200,000 -

ครั้งที่ 2/2561 คงที่ร้อยละ 1.98 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 7 พฤษภาคม 2564 6,000,000 - 6,000,000 -

ครั้งที่ 3/2561 คงที่ร้อยละ 3.02 3 ปี เมื่อครบก�าหนด 5 ตุลาคม 2564 5,000,000 - 5,000,000 -

รวม 40,450,000 41,250,000 40,450,000 41,250,000

หัก: หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (14,250,000) (13,000,000)

สุทธิ 26,200,000 28,250,000
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การเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้ส�าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หนังสือชี้ชวนการออกหุ้นกู้ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล  
และการจัดส่งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นต้น

24.	ประมาณการหนี้สิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 41,250,000

บวก: ออกหุ้นกู้ 12,200,000

หัก: ช�าระคืน (13,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 40,450,000

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ค่าซ่อมแซมบ้าน
หลงัการขาย

คดฟ้ีองร้อง

เงนิสมทบ
กองทนุ
นติบิคุคล
หมูบ้่าน

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค

ผลเสียหาย
จากโครงการ

อื่น	ๆ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 68,575 350,031 162,612 60,620 - 15,000 656,838

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 146,921 735,632 33,942 55,371 - - 971,866

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (45,423) (1,002) (12,880) (44,050) - - (103,355)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 170,073 1,084,661 183,674 71,941 - 15,000 1,525,349

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 62,039 42,161 122,112 111,800 114,419 - 452,531

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (78,307) (273,228) - - (5,016) - (356,551)

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (62,159) (1,320) (14,621) (52,252) (77,598) - (207,950)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 91,646 852,274 291,165 131,489 31,805 15,000 1,413,379

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าซ่อมแซมบ้าน
หลงัการขาย

คดฟ้ีองร้อง

เงนิสมทบ
กองทนุ
นติบิคุคล
หมูบ้่าน

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค

ผลเสียหาย
จากโครงการ

อื่น	ๆ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 67,191 350,031 155,752 59,945 - - 632,919

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 145,750 735,632 32,249 54,836 - - 968,467

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (45,067) (1,002) (12,880) (43,898) - - (102,847)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 167,874 1,084,661 175,121 70,883 - - 1,498,539

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 60,811 42,161 120,402 111,207 114,419 - 449,000

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (78,307) (273,228) - - (5,016) - (356,551)

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (61,380) (1,320) (13,013) (51,372) (77,598) - (204,683)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 88,998 852,274 282,510 130,718 31,805 - 1,386,305
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25.	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

บรษัิทฯและบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 29.5 ล้านบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 29.5 ล้านบาท) (2560: จ�านวน 38.0 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 36.1 ล้านบาท)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯและบรษิัทย่อย
ประมาณ 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (31 ธันวาคม 2560: 22 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 353,858 330,868 274,090 260,469

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 23,237 21,740 14,191 13,836

ต้นทุนดอกเบี้ย 10,653 13,292 8,329 7,814

ต้นทนุบริการในอดตีและผลขาดทนุทีเ่กิดข้ึน จากการจ่ายช�าระผลประโยชน์ 126,598 - 100,097 -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 5,601 - 5,556 -

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 16,307 - 7,530 -

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 15,249 - 11,134 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (42,672) (12,042) (40,579) (8,029)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 508,831 353,858 380,348 274,090

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด 2.8% - 3% 3% 3% 3%

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6% - 6.5% 6% - 6.5% 6.5% 6.5%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0% - 25% 0% - 25% 0% - 20% 0% - 20%
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ในจ�านวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10%

งบการเงินรวม (19) 20 40 (35) (5) 6

งบการเงินเฉพาะกิจการ (12) 13 26 (23) (4) 4

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ในจ�านวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10%

งบการเงินรวม (16) 18 19 (16) (6) 7

งบการเงินเฉพาะกิจการ (11) 12 13 (12) (4) 5

วันที่ใช้สิทธิ

ประเภท 
ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

จ�านวนที่ใช้
สิทธิ

จ�านวนหุ้น
สามัญที่ออก
เนื่องจาก
การใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

วันที่
ตลาดหลักทรัพย์รับ

เป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียน

(หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น)

30 ธันวาคม 2559 LH-W3 106,998,154 106,998,154 3.50 6 มกราคม 2560 11 มกราคม 2560

31 มีนาคม 2560 LH-W3 24,157,575 24,157,575 3.50 5 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560

4 พฤษภาคม 2560 

(วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

LH-W3 32,011,455 32,011,455 3.50 23 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560

รวม 163,167,184 163,167,184

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว 
อยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจ้างเลกิจ้าง  
ส�าหรบัลกูจ้างซ่ึงท�างานตดิต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็น 
การแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบให้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีนีส้นิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนกังานเพิม่ขึน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยได้บนัทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้้นทนุบริการในอดตีเป็นค่าใช้จ่าย
ทันทีในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปีปัจจุบัน

26.	ทุนเรือนหุ้น
การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหว่างปี 2560 เนื่องจากการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 145

รายการกระทบยอดจ�านวนหุ้นสามัญ

27.	ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

28.	ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็น

ทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้ ในปัจจุบนับรษัิทฯได้จดัสรรส�ารองตามกฏหมายครบถ้วนแล้ว

29.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: หุ้น)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

หุ้นสามัญจดทะเบียน 12,031,105,828 12,031,105,828

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี 11,949,713,176 11,786,545,992

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 163,167,184

จ�านวนหุ้นสามัญ ณ วันปลายปี 11,949,713,176 11,949,713,176

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี 2,099,808 1,231,959 1,769,098 1,022,641

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

- จากการตีราคา (1,756,737) 1,084,811 (1,919,677) 933,071

- ภาษีเงินได้ 351,347 (216,962) 383,936 (186,614)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี 694,418 2,099,808 233,357 1,769,098

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ซื้อที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา และจ่ายค่างานก่อสร้างระหว่างปี 16,637 17,619 15,429 16,967

การเปลี่ยนแปลงในที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและที่ดินรอการพัฒนา 1,126 1,436 1,646 1,606

เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,557 1,363 1,360 1,225

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 616 543 61 54

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 70 65 57 53
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30.	ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 สรุปได้ดังนี้ 

รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 1,711,694 1,663,225 1,519,124 1,522,332

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (4,164) 226,805 (26,040) (188,879)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,707,530 1,890,030 1,493,084 1,333,453

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไรขาดทุน 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 351,347 (216,962) 383,936 (186,614)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไรขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 7,431 - 4,844 -

358,778 (216,962) 388,780 (186,614)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 12,211,893 13,043,705 11,968,512 11,796,670

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% และ 28% 20% และ 40% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี 2,505,476 2,510,902 2,393,702 2,359,334
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน (153,339) - - -
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:  

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (680,898) (854,426) (903,568) (1,024,997)
เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี (12,480) (10,344) (12,478) (10,342)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 17,646 22,397 12,358 8,297
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (11,965) (21,781) (1,554) (1,759)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได ้

รอการตัดบัญชี 44 196,427 - -
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 2,268 - - -
กลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงวดก่อน 15,960 52,647 - -
รายการที่ถือเป็นรายได้ทางภาษี 3,878 2,942 1,170 2,942
ผลขาดทุนสะสมใช้ไป (8,890) - - -
อื่น ๆ 29,830 (8,734) 3,454 (22)
รวม (644,607) (620,872) (900,618) (1,025,881)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 1,707,530 1,890,030 1,493,084 1,333,453

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและที่ดินรอการพัฒนา 180,689 171,943 175,033 151,010
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 5,200 5,200 5,200 5,200
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 2,067 2,067 2,067 2,067
ค่าเสื่อมราคาสะสม - สโมสร และสระว่ายน�้า 121,999 108,144 113,447 101,400
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - สิทธิการเช่า 985,650 1,030,266 - -
ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 5,464 7,156 - -
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,170 3,929 - -
ประมาณการหนี้สิน 242,003 272,675 238,319 264,684
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 98,914 67,972 76,069 54,818
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 309,432 5,442 - -
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย 41,192 39,373 - -
รวม 1,995,780 1,714,167 610,135 579,179
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,226) (3,273) - -
ก�าไรท่ียงัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย (169,290) (520,566) (58,417) (442,281)
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (377,254) - - -
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (2,309) - - -
รายได้รบัล่วงหน้าจากการขายทรพัย์สินให้แก่ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ (2,274,399) (2,382,968) - -
รวม (2,825,478) (2,906,807) (58,417) (442,281)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ (829,698) (1,192,640) 551,718 136,898
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 
3,767 ล้านบาท (2560: 1,135 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ 2561 และ 2560: ไม่มี) ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีข้างต้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจ�านวนเงิน 1,643 ล้านบาท (2560: 864 ล้านบาท)

31.	 ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวน 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวม 

ของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯอาจต้องออกเพือ่แปลง
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

32.	ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและ

สอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงาน ทัง้นีผู้้มีอ�านาจ 
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจขายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม
• ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ  เป็นส่วนงานที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า โรงแรม และอพาร์ทเม้นท์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
ก�าไรต่อหุ้น	

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 10,475,429 10,463,217 11,949,713 11,933,035 0.88 0.88

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (LH-W3) - 26,999

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ สมมติว่ามี

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ 10,463,217 11,960,034 0.87
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ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกิจแยกจากกนัเพือ่วัตถปุระสงค์ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการจดัสรร
ทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยประเมนิผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไรหรอืขาดทนุ 
จากการด�าเนนิงาน ซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรัพย์รวมในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม 
บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานด้านการลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด�าเนินงาน

การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลักษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชีส�าหรบัรายการธรุกจิกบับคุคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

ส่วนงานธรุกจิ
อสงัหาริมทรัพย์

ส่วนงานธรุกจิ
ให้เช่าพืน้ที่
และบรกิาร

อืน่	ๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงนิรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 30,514 3,733 - 34,247 - 34,247

รายได้ระหว่างส่วนงาน 55 229 - 284 (284) -

ดอกเบี้ยรับ 498 40 - 538 (464) 74

ค่าบริการสาธารณูปโภค 327 - - 327 - 327

ดอกเบี้ยจ่าย (556) (610) - (1,166) 435 (731)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (63) (553) - (616) - (616)

ขาดทุนจากการลดลงของ 
มูลค่าโครงการและที่ดิน 
รอการพัฒนา 62 - - 62 - 62

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน (1) (3) - (4) - (4)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธ ี
ส่วนได้เสีย 961 66 2,377 3,404 - 3,404

ก�าไรของส่วนงาน 8,317 1,099 2,377 11,793 72 11,865

รายได้และค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่ได้ปันส่วน:

รายได้อื่น 347

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,708)

ก�าไรสทุธขิองผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (29)

ก�าไรส�าหรับปี 10,475
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริการ

อื่น	ๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

สินทรัพย์
ที่ไม่ได้ปันส่วน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 50,785 21,389 - 72,174 39,307 111,481

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 7,817 419 15,337 23,573 - 23,573

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี (1,786) 491 - (1,295) (28) (1,323)

(หน่วย: ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

ส่วนงานธรุกจิ
อสงัหาริมทรัพย์

ส่วนงานธรุกจิ
ให้เช่าพืน้ที่
และบรกิาร

อืน่	ๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงนิรวม

รายได้จากลูกค้าภายนอก 31,724 3,198 - 34,922 - 34,922

รายได้ระหว่างส่วนงาน - 216 - 216 (216) -

ดอกเบี้ยรับ 467 21 - 488 (435) 53

ค่าบริการสาธารณูปโภค 279 - - 279 - 279

ดอกเบี้ยจ่าย (510) (566) - (1,076) 435 (641)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (56) (487) - (543) - (543)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

โครงการและทีด่นิรอการพฒันา (9) - - (9) - (9)

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135

ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน 93 2,058 - 2,151 24 2,175

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมที่บันทึกตามวิธี

ส่วนได้เสีย 866 57 2,214 3,137 - 3,137

ก�าไรของส่วนงาน 7,832 1,896 3,349 13,077 46 13,123

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:

รายได้อื่น 223

ค่าใช้จ่ายอื่น (303)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,890)

ก�าไรสทุธขิองผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (690)

ก�าไรส�าหรับปี 10,463
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มรีายได้จากลูกค้ารายใดทีม่มีลูค่าเท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

33.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษทัฯและพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและพนกังานของบรษิทัย่อยได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตั ิ

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดอืน  
กองทนุส�ารองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงาน 
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

ส่วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริการ

อื่น	ๆ
รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

สินทรัพย์
ที่ไม่ได้ปันส่วน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 51,573 21,348 - 72,921 36,570 109,491

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 7,438 442 14,698 22,578 - 22,578

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี 12,615 3,388 - 16,003 (10,026) 5,977

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ประเทศไทย 35,732 38,114

ประเทศสหรัฐอเมริกา 715 672

รวม 36,447 38,786

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน	(ไม่รวมเครือ่งมือทางการเงนิและสินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัช)ี

ประเทศไทย 9,085 6,993

ประเทศสหรัฐอเมริกา 14,238 17,199

รวม 23,323 24,192

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 55 49 36 33
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34.	เงินปันผล

35.	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
35.1	 ภาระผูกพัน

35.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง ดังนี้

35.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (“LHP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 และบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากัด (“LHMH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
99.99 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้

ก) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - LHP

เงินปันผล อนุมัติโดย

เงนิปันผล 
ทีอ่นมุตัจ่ิาย

ต่อหุน้

เงนิปันผล
ระหว่างกาล 
ทีจ่่ายไปแล้ว

ต่อหุน้
เงนิปันผล 

ทีจ่่ายเพิม่ต่อหุ้น

จ�านวน	
เงนิปันผล 
ทีจ่่ายเพิม่

จ�านวนเงนิปันผล
ส่วนท่ีเป็นของ 
ผูถ้อืหุน้	ซึง่ไม่มี
สทิธริบัเงนิปันผล

จ�านวน
เงนิปันผล 

ทีจ่่ายไปจรงิ
(บาท) (บาท) (บาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 0.65 (0.35) 0.30 3,575 (12) 3,563

เงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบัปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 0.40 - 0.40 4,780 (17) 4,763

รวมเงนิปันผลส�าหรบัปี 2560 8,326

เงินปันผลประจ�าปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 0.75 (0.40) 0.35 4,182 (1) 4,181

เงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบัปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 0.40 - 0.40 4,780 - 4,780

รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2561 8,961

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง 3,586 3,369 3,359 1,478

ภาระผูกพันทีจ่ะต้องท�าการพฒันาสาธารณปูโภคส่วนกลางของโครงการทีด่�าเนนิงานอยู่ 1,225 1,200 1,182 1,127

วันที่ท�าสัญญา อายสุญัญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

7 มถินุายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ปีที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน) 

ปีที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)

ปีที ่11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ล้านบาท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561: ช�าระแล้วรวม 6 ล้านบาท)

ปีที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ล้านบาท

ปีที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ล้านบาท

ปีที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี)
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นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 LHP มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 
11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายุสัญญาเช่า

LHP ได้บนัทกึหนีส้นิภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดนิข้างต้นแล้วในงบการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบุนั เนือ่งจากค่าเช่าดงักล่าว 
ถอืเป็นส่วนหนึง่ของค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการขายทรพัย์สนิของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าร ิให้แก่ทรสัต์เพือ่การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

ข) สัญญาเช่าที่ดิน - LHP

LHP ได้บนัทกึหนีส้นิภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดนิข้างต้นแล้วในงบการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบุนั เนือ่งจากค่าเช่าดงักล่าว 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21 ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ค) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

วันที่ท�าสัญญา อายสุญัญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราดังนี้

ปีที ่1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม 2561: ช�าระแล้วรวม 9 ล้านบาท)

ปีที ่8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ล้านบาท

ปีที ่18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ล้านบาท

ปีที ่28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี)

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนดังนี้

ปีที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)

ปีที ่6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: ช�าระแล้วรวม 14 ล้านบาท)

ปีที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท

ปีที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ล้านบาท

ปีที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท

ปีที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHP เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดย LHP ตกลงจะช�าระค่าหน้าดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท

นอกจากนี้ LHMH มีภาระผูกพันค่าตอบแทนการเข้าท�าสัญญาปีละ 5 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายช�าระในปีที่สองและปีที่สาม
ของระยะเวลาการก่อสร้าง
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ง) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

จ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

4 สิงหาคม 2558 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้

ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 71 ล้านบาท

ปีที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 78 ล้านบาท

ปีที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 86 ล้านบาท

ปีที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 95 ล้านบาท

ปีที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104 ล้านบาท

ปีที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 115 ล้านบาท

ปีที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126 ล้านบาท

ปีที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ล้านบาท

ปีที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ล้านบาท

ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ล้านบาท
* อายุสัญญาเช่านับจากวันถัดจากวันครบก�าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

ในที่ดินที่เช่าได้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบที่ดินและจดทะเบียนเช่าที่ดิน โดย LHMH มีภาระผูกพันต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้เช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 
1,716,000 บาท ส�าหรับระยะเวลาการก่อสร้างปีที่ 1 และปีที่ 2 และเดือนละ 1,980,000 บาท ส�าหรับระยะเวลาก่อสร้างปีที่ 3

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

1 สิงหาคม 2560 40 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายปีในอัตรา ดังนี้

ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 15 ล้านบาท

ปีที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 17 ล้านบาท

ปีที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 19 ล้านบาท

ปีที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 21 ล้านบาท

ปีที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท

ปีที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 25 ล้านบาท

ปีที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท

ปีที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 30 ล้านบาท

ปีที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท

ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 36 ล้านบาท

ปีที่ 31 - 33 ค่าเช่ารวม 40 ล้านบาท

ปีที่ 34 - 36 ค่าเช่ารวม 44 ล้านบาท

ปีที่ 37 - 39 ค่าเช่ารวม 48 ล้านบาท

ปีที่ 40 ค่าเช่ารวม 18 ล้านบาท
* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
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ฉ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

18 มกราคม 2561 33 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายปีในอัตรา ดังนี้

ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 30 ล้านบาท

ปีที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท

ปีที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 36 ล้านบาท

ปีที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 45 ล้านบาท

ปีที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 50 ล้านบาท

ปีที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 55 ล้านบาท

ปีที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 60 ล้านบาท

ปีที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 66 ล้านบาท

ปีที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 73 ล้านบาท

ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 80 ล้านบาท

ปีที่ 31 - 33 ค่าเช่ารวม 135 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561 
จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

35.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ต้องจ่ายค่าเช่าคงที่และ 
ค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้แก่กองทุนและ/หรือกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

กองทุน	และ/หรือกองทรัสต์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธเิรยีกร้อง

แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

เพลินจิต 

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

เทอร์มินอล 21

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

ราชด�าริ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563

บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

จ่ายช�าระ:

ภายใน 1 ปี 599 588

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 809 356
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35.1.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ�ายอมรวมจ�านวนประมาณ 100 ไร่ (2560: 93 ไร่) 
ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

35.1.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร โดยสัญญามีอายุ 3 ปี 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบริษทัย่อยมจี�านวนเงินขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญา

เช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและ	
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน 1,481 3,917

35.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายช�าระ:

ภายใน 1 ปี 56 56 47 46

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 63 82 54 73

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนังสือค�้าประกันการจัดหาและบ�ารุงสาธารณูปโภค 4,183 2,998 3,956 2,769

หนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า 68 62 49 49

4,251 3,060 4,005 2,818

(หน่วย: ล้านบาท)

ผู้ค�้าประกัน ผู้ถูกค�้าประกัน 2561 2560

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ลูกค้า 7 7

35.2	 หนังสือค�้าประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ 

บริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลือ ดังนี้

35.3	 การค�้าประกัน
35.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระการค�้าประกันเงินกู้ยืม ดังนี้
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35.3.2 บรษิทัฯมหีน้ีสินท่ีอาจเกดิข้ึนซึง่เกีย่วเนือ่งกบัการสนบัสนนุการเงนิ (Letter of Comfort) ให้กบับรษิทัย่อยส�าหรบัเงินกู้ยมื 
จากธนาคารและการออกหนังสือค�้าประกันโดยธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยดังกล่าว 
มยีอดหนีค้งค้างตามสดัส่วนการค�า้ประกนัของบรษิทัฯทีก่�าหนดในค�ารบัรองทีใ่ห้กบัธนาคารจ�านวน 3,159 ล้านบาท (2560: 1,730 ล้านบาท)

35.4	 คดีความ
1) ในปี 2549 นติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบรษิทัฯและบรษิทั แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท จ�ากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อย 

ทีบ่รษิทัฯถอืหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 เกีย่วกบัทางออกสูท่างสาธารณะโดยมทีนุทรพัย์จ�านวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดอืนมถินุายน 2552 
โจทก์ได้ขอลดทนุทรพัย์บางส่วน ท�าให้ทนุทรพัย์เปลีย่นเป็นจ�านวน 800 ล้านบาท โดยศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้ตดัสนิคดแีพ่งโดยพพิากษา
ยกฟ้องเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน 2560 ตามล�าดับ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมจ�านวน 2 คดี ซ่ึงมีทุนทรัพย์จ�านวน  
310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

ก) คดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์จ�านวน 310 ล้านบาท ปัจจุบันศาลมีค�าส่ังจ�าหน่ายคดีช่ัวคราวเพื่อรอฟังผลของคดีแพ่งซึ่งม ี
ทุนทรัพย์จ�านวน 800 ล้านบาท 

ข) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์จ�านวน 102 ล้านบาท โดยพิพากษาให้บริษัทฯ 
ชดใช้ค่าเสยีหายจ�านวน 104 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที ่8 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ ต่อมา  
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปีนับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา  

2) ในปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งและลูกบ้านฟ้องร้องบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 10 คดี เกี่ยวกับการสร้าง
โรงเรียนอนบุาลในโครงการ โดยมทีนุทรพัย์รวมจ�านวน 494 ล้านบาท ศาลช้ันต้นได้มคี�าพพิากษาให้บริษทัฯ ชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 27 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก ้
ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 13.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ี 18 
มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา 

ในปี 2561 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และลูกบ้านฟ้องร้องบริษัทฯเพิ่มอีก 2 คดี เกี่ยวกับสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ 
โดยมีทุนทรัพย์รวมจ�านวน 23 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น

3) ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดสองแห่งฟ้องร้องเป็นจ�าเลยร่วมในคดีแพ่ง  
(คดีคุ้มครองผู้บริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการท�าผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพย์รวมจ�านวน 544 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ และ
โจทก์ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทในคดีนี้เรียบร้อยแล้ว และศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาตามยอมให้เป็นไป
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนี้แล้ว

4) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นจ�าเลยในคดีแพ่ง (คดีคุ้มครองผู้บริโภค) 
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการท�าผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพย์รวมจ�านวน 81 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯและโจทก์ได้ลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทในคดีนี้เรียบร้อยแล้ว และศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความนี้แล้ว

5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการท�าผิดสัญญา 
ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมจ�านวน 160 ล้านบาท (2560: 151 ล้านบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้บันทึกส�ารองค่าเผ่ือหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมดรวมจ�านวน  
852 ล้านบาท (2560: 1,085 ล้านบาท)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,644 - - 2,644

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,970 - - 2,970

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 74,068 - - 74,068

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 14,508 14,508

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ทีเ่ป็นสินทรพัย์ - 248 - 248

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 9,605 9,605

หุ้นกู้ - 38,003 - 38,003

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,479 - - 2,479

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 67,916 - - 67,916

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 18,268 18,268

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ทีเ่ป็นสินทรพัย์ - 426 - 426

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 7,724 7,724

หุ้นกู้ - 38,691 - 38,691

36.	ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,644 - - 2,644

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,108 - - 1,108

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 74,068 - - 74,068

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 211 211

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ทีเ่ป็นสินทรพัย์ - 248 - 248

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 4,000 4,000

หุ้นกู้ - 38,003 - 38,003

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า - 500 - 500

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584

หน่วยลงทุน - ในประเทศ 780 - - 780

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 67,916 - - 67,916

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 210 210

มลูค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอัตราดอกเบีย้ทีเ่ป็นสินทรพัย์ - 426 - 426

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 3,075 3,075

หุ้นกู้ - 38,691 - 38,691

37.	 เครื่องมือทางการเงิน
37.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ 
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้



160 รายงานประจำาปี 2561

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่า 
จะได้รับความเสยีหายท่ีเป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ จ�านวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจต้องสญูเสยีจากการให้สินเชือ่คอืมลูค่า 
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิก 

เกินบัญชี เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ใน
ระดับต�่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
ส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบีย้ปรบั
ขึ้นลงตาม
อตัราตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

เมือ่ทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ถึง	5	ปี (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73 3,348 - 2,798 913 7,132 หมายเหต ุ7

เงินลงทุนชั่วคราว - 200 - - 500 700 1.30 และ 1.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 229 229 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - - - 10 - 10 0.375

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

- หลักทรัพย์เผื่อขาย - - - - 5,614 5,614 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 20 560 - - 580 3.10 และ 3.05

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 3,701 3,701 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 609 - - - 609 หมายเหต ุ20

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 5,947 3,658 - 9,605 หมายเหต ุ22

หุ้นกู้ - 14,250 26,200 - - 40,450 หมายเหต ุ23
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบีย้ปรบั
ขึ้นลงตาม
อตัราตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

เมือ่ทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ถึง	5	ปี (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177 810 - 3,191 605 4,783 หมายเหต ุ7

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 500 500 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 163 163 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน - - - 10 - 10 0.375

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

- หลักทรัพย์เผื่อขาย - - - - 7,063 7,063 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 3,400 3,400 -

เงินกู้ยืมระยะยาว - 3,075 - 4,649 - 7,724 หมายเหต ุ22

หุ้นกู้ - 13,000 28,250 - - 41,250 หมายเหต ุ23

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบีย้ปรบั
ขึ้นลงตาม
อตัราตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

เมือ่ทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ถึง	5	ปี (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3,000 - 1,939 715 5,654 หมายเหต ุ7

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 500 500 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 55 55 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,216 - 9,582 - - 12,798 3.12 - 4.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

- หลักทรัพย์เผื่อขาย - - - - 3,752 3,752 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,671 2,671 -

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 30 840 - - 870 1.65 และ 2.13

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 4,000 - - 4,000 หมายเหต ุ22

หุ้นกู้ - 14,250 26,200 - - 40,450 หมายเหต ุ23



162 รายงานประจำาปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบีย้ปรบั
ขึ้นลงตาม
อตัราตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

เมือ่ทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	ถึง	5	ปี (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 600 - 942 330 1,872 หมายเหต ุ7

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 500 500 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 29 29 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,313 5,059 8,465 - - 14,837 3.00 - 4.85

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

- หลักทรัพย์เผื่อขาย - - - - 5,364 5,364 -

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 2,215 2,215 -

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 160 - - - - 160 2.00

เงินกู้ยืมระยะยาว - 3,075 - - - 3,075 หมายเหต ุ22

หุ้นกู้ - 13,000 28,250 - - 41,250 หมายเหต ุ23

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯและบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเก่ียวเนือ่งจากการลงทนุและการกู/้ให้กูย้มืเงนิเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น 

สกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เปโซฟิลิปปินส์ 2,699 4,674 - - 0.6183 0.6556

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 5 93 90 32.4498 32.6809
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งบการเงินรวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย

1,984.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.60 60.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.02 31 มกราคม 2562

1,733.4 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.00 54.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563

1,745.9 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 2.50 54.8 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.569 14 ธันวาคม 2564

2,385.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.00 67.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.31 14 ธันวาคม 2564

2,017.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.00 61.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.45 16 พฤศจกิายน 2565

580.0 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 1.65 18.5 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.10 28 กุมภาพนัธ์ 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย

1,984.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.02 31 มกราคม 2562

1,733.4 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.00 54.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563

1,745.9 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.50 54.8 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.569 14 ธนัวาคม 2564

2,385.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564

2,017.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.45 16 พฤศจกิายน 2565

สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เปโซฟิลิปปินส์ 2,699 4,674 - - 0.6183 0.6556

เหรียญสหรัฐอเมริกา 299 420 - - 32.4498 32.6809

บริษทัฯได้ตกลงท�าสญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้เพือ่เป็นเครือ่งมอืบรหิารความเส่ียงเกีย่วเนือ่งกบัหนีสิ้นทางการเงนิ 
ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุ 22 รายละเอียด
ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) ที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้



164 รายงานประจำาปี 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวาคม	2560

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย จ�านวนเงินต้น อัตราดอกเบี้ย

1,950.8 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.00 54.8 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.915 16 พฤษภาคม 2561

3,075.1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

ร้อยละ MLR - 2.25

95.8 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 3.19

16 พฤษภาคม 2561

1,984.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.02 31 มกราคม 2562

2,385.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564

2,017.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 3.45 16 พฤศจิกายน 2565

37.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,132 4,783 7,132 4,783 5,654 1,872 5,654 1,872

เงินลงทุนชั่วคราว 700 500 700 500 500 500 500 500

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 229 163 229 163 55 29 55 29

เงินฝากธนาคารทีต่ดิภาระค�า้ประกัน 10 10 10 10 - - - -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 580 - 580 - 12,798 14,837 12,798 14,837

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

- หลักทรัพย์เผื่อขาย 5,614 7,063 5,614 7,063 3,752 5,364 3,752 5,364

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,701 3,400 3,701 3,400 2,617 2,215 2,617 2,215

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 870 160 870 160

เงินกู้ยืมระยะสั้น 609 - 609 - - - - -

เงินกู้ยืมระยะยาว 9,605 7,724 9,605 7,724 4,000 3,075 4,000 3,075

หุ้นกู้ 40,450 41,250 38,003 38,691 40,450 41,250 38,003 38,691
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	2561

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	2560

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	2561

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	2560

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ก�าไร ก�าไร ก�าไร ก�าไร

สญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอัตราดอกเบีย้ 248 426 248 426

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก�าหนดในระยะเวลาอันส้ัน ได้แก่ เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหน้ี 

และเจ้าหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด 
ค) หุน้กู้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงนิสด

จ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
ง) เงนิให้กู้ยมืและเงนิกูย้มืทีม่ดีอกเบีย้ในอตัราใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
จ) ตราสารอนพุนัธ์ แสดงมลูค่ายตุธิรรมซึง่ค�านวณโดยใช้เทคนคิการคิดลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎี

ในการประเมนิมลูค่า ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการประเมนิมลูค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทีส่ามารถสังเกตได้ในตลาดทีเ่กีย่วข้อง เช่น อตัราแลกเปลีย่น
ทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

38.	การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.22:1 
(2560: 1.15:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.04:1 (2560: 1.02:1)

39.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ือง 

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ไปแล้วในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คงเหลือส�าหรับเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจ�านวน 0.35 บาท 
ต่อหุ้นคิดเป็นจ�านวนเงิน 4,182 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลจ�านวนดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2562

40.	การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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122,877114,503126,543123,830133,439

จำ�นวนบ้�นจดทะเบียนเพ่ิมในกรุงเทพมห�นคร  
และปริมณฑล ระหว่�งปี 2557-2561

ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม จ�าแนกตามประเภทการด�าเนินการ
สร้างเอง 
จัดสรร 

 24,446
108,993

 22,375
101,455

 
21,915

104,628
 20,206
94,297

 
20,291

102,586

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมด 133,439 123,830 126,543 114,503 122,877

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสร้างเอง - จ�าแนกตาม 
ประเภทที่อยู่อาศัย  

บ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 
แฟลตและอาคารชุด

 20,537
86

3,823
-

 19,591
95

2,689
-

 19,156
119

2,640
-

 17,964
142

2,100
-

 17,890
104

2,297
-

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสร้างเอง  24,446 22,375 21,915 20,206 20,291

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร - จ�าแนกตาม 
ประเภทที่อยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 
แฟลตและอาคารชุด

 13,056
2,820

18,059
75,058

 11,837
2,366

19,624
67,628

 

12,736
1,895

17,111
72,886

 

12,183
2,533

16,262
63,319

 

14,897
2,028

19,853
65,808

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร 108,993 101,455 104,628 94,297 102,586

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายเหตุ : บ้านจดทะเบียนเพิ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด

บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วย : หลัง 
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บุคคลอ้�งอิงอ่ืน 

ผู้สอบบัญชี

นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  3182
บริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด 
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดาออฟฟิชคอมเพล็กซ์ 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2264 9090  โทรสาร 0 2264 0789

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2009 9000   โทรสาร 0 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1 
ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย ์
ชั้น 15 อาคารจีทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2128 2324-9  โทรสาร 0 2128 4625

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2777 7777 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2359 0000

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0 2888 8888

บริษัทประเมินราคา

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ากัด
1350/279-283 ชั้น 16 อาคารไทยรงค์ ทาวเวอร์
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2719 4500  โทรสาร  0 2719 5070-71

บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จ�ากัด
121/101 ชั้น 37 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
โทร.  0 2642 2712-14  โทรสาร 0 2642 2711
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สรุปตำ�แหน่งของร�ยก�รท่ีกำ�หนดต�มแบบ 56-2
ในร�ยง�นประจำ�ปี 2561

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th

รายการท่ีปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปีเล่มนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  
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