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จุดเด่นในรอบปี 2562

2562 2561 %
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ผลการด�าเนินงาน
จ�ำนวนโครงกำรที่ด�ำเนินงำน 86 80 7.5 

ความสามารถในการท�าก�าไร
อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม 30.10% 28.74% 1.4 

จุดเด่นจากงบการเงิน (ล้านบาท)
รำยได้รวม
ก�ำไรสุทธิ
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

33,307
10,025
53,374

113,139
53,183

36,447
10,475
48,243

111,481
50,752 

(8.6)
(4.3)
10.6
1.5
4.8

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบัญชี
รำคำตลำด (ณ วันสิ้นปี)

0.84
4.39
9.80

0.88
4.18
9.90

(4.6)
5.0
(1.0)

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

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ของบริษัท
บริษัทมีเป ้าหมายท่ีจะคงความเป็นผู ้น�าในธุรกิจพัฒนา 

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

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่  

30 สิงหาคม 2526 เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 5 ล้านบาท ผูถื้อหุน้รายใหญ่เมือ่เริม่ก่อตัง้ 
ประกอบด้วยนายอนนัต์  อศัวโภคนิ และนางสาวเพยีงใจ หาญพาณชิย์  
บริษทัได้เข้าเป็นบรษัิทรับอนญุาตในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เมือ่วนัที ่17 กมุภาพันธ์ 2532 และเปลีย่นฐานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 

บริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงปี 2541 – 2542  
อนัเป็นผลจากวกิฤตเศรษฐกจิ และการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
เป็นแบบลอยตัว บริษัทได้ท�าการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ 
ในปี 2542 โดยมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่  
คือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) 
หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวัน 
ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด กลุ่มตระกูลอัศวโภคินยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ทีส่ดุในสัดส่วนร้อยละ 30.73 ในขณะที ่GIC ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 8

ในระหว่างปี 2557 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็น 
วนัก�าหนดรายชือ่ครัง้ล่าสดุ บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาการ
ที่ส�าคัญในส่วนเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น และการเพิ่มทุน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ก.ย. 2557 ส.ค. 2558 ส.ค. 2559 ส.ค. 2560 ส.ค. 2561 ส.ค. 2562

1. กลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน

1.1 นายอนันต์ อัศวโภคิน 22.07 24.43 24.27 23.93 23.93 23.93

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

1.3 นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์** 1.03 1.15 1.15 1.13 1.13 1.13

รวมกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน 28.32 31.36 31.16 30.72 30.73 30.73

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

3. อื่นๆ 56.72 52.09 51.83 53.11 61.26 61.26

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ทุนช�าระแล้ว (ล้านบาท) 10,798.20 11,694.90 11,779.10 11,949.70 11,949.70 11,949.70

หมายเหตุ : * บริษัทที่ถือหุ้นโดยนายอาชนัน  อัศวโภคิน บุตรนายอนันต์ อัศวโภคิน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 100
 ** มารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน
 *** ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 GIC Private Limited ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้น จาก 16.17% เหลือ 8%
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรงจ�านวน 11 บริษัท  

และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยจ�านวน 4 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยเพื่อขาย
ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย  
โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และโครงการตามจงัหวดัใหญ่ๆ ได้แก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย นครราชสมีา 
ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา และภูเก็ต  
บริษัทได้น�ากลยุทธ์โครงการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายมาใช้ในปี 2543 
ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี

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

อสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์และสทิธเิรยีกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 

(2) บริษัทร่วมจ�านวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายคอนกรีตมวลเบา 
ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง และบรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจค้าปลีก 

(3) บริษัทร่วมจ�านวน 1 บริษัท ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ 
บริษัทแอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัท 
โฮลดิง้ทีม่บีรษัิทย่อยประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์, บรษิทัหลักทรพัย์ 
จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทที่ปรึกษา

นโยบายการแบ่งการด�าเนนิงานของบริษทั บรษัิทย่อย  
และบริษัทร่วม

บรษิทัมนีโยบายแบ่งการท�างานของบรษิทัในกลุ่มอย่างชดัเจน 
ดังนี้

(1) บริษัทย่อยจ�านวน 10 บริษัท และบริษัทร่วมจ�านวน  
2 บริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจช้อปปิ้งมอลล์ 
และธุรกิจโรงแรม

(2) บริษัทร่วมจ�านวน 2 บริษัท ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง และ
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

(3) บริษัทย่อย จ�านวน 1 บริษัท และบริษัทร่วมจ�านวน  
1 บริษัท ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทโฮลด้ิง 
ที่มีบริษัทย่อยท�าธุรกิจธนาคารพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทที่ปรึกษา
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สารจากคณะกรรมการ
สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2562 ที่ชะลอตัว กระทบ 
ต่อภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มียอดจองจากธุรกิจ 
ทีอ่ยูอ่าศัย 25,356 ล้านบาท ลดลง 7% จากปี 2561 โดยมสีดัส่วนเป็น 
บ้านเดี่ยว 76% ทาวน์เฮ้าส์ 9% และอาคารชุด 15% และมียอดรับรู้ 
รายได้จากการโอนที่อยู่อาศัย 25,151 ล้านบาท ลดลง 18% จากปี 
2561 คดิเป็นสดัส่วนบ้านเดีย่ว 76% ทาวน์เฮ้าส์ 11% และอาคารชุด  
13% บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากธุรกิจโรงแรม 
ศูนย์การค้า และอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีก 4,907 ล้านบาท ซึ่งเติบโต
กว่าปีก่อน 31% นอกจากนี้ยังได้รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุน 
ในบริษัทร่วมอีก 3,383 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากปี 2561

ในรอบปีทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้เปิดโครงการใหม่จ�านวน 16 โครงการ  
โดยมีมูลค่าโครงการรวม 30,535 ล้านบาท ทั้งนี้ประกอบด้วย
โครงการที่เป็นประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จ�านวน 11 โครงการ 
ทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ 

ส�าหรบัพฒันาการอืน่ๆ ทีส่�าคญั ในรอบปีทีผ่่านมาของบรษิทัฯ
และบริษัทย่อย มีดังนี้
• ออกและเสนอขายหุน้กู ้2 ครัง้ คดิเป็นมลูค่ารวม 13,000 ล้านบาท  

ครั้งที่ 1/2562 มูลค่า 6,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 2.62 ต่อปี 

 ครั้งที่ 2/2562 มูลค่า 7,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.12 ต่อปี 

• จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานงวด 6 เดือนแรก 
ของปี ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้นและอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ให้จ่าย
เงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลงัของปี ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาทต่อหุน้

• เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ 
โฮเทล จ�ากัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เจ้าของ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ได้ให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ และขายอสังหาริมทรัพย์ ให้กับทรัสต์เพื่อ 
การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ แอล เอช โฮเทล เป็นเงิน  
4,155 ล้านบาท บริษัทย่อยมีก�าไรจากการขาย (ก่อนหักภาษี) 
รวมจ�านวนประมาณ 2,418 ล้านบาท 

• ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับ
- รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2019”  

สุดยอดแบรนด์องค์กรไทยท่ีมีมูลค่าสูงสุดในหมวดพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ จากหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และ
การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุด เพื่อขยาย 
องค์ความรูเ้รือ่งคณุค่าแบรนด์องค์กร สู่การสร้างความยัง่ยนื
ของธุรกิจ โดยน�าตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจ�าปี 
ซึง่เป็นข้อมลูทีบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เปิดเผย 
ต่อสาธารณชน ท�าให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได ้
เป็นตัวเลขทางการเงิน

- รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง ในงาน Money & Banking Awards 
2019 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซ่ึงพิจารณา 
จากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนใน
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

- รางวัล Outstanding Company Performance Awards 
2019 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ล้านบาท จดัโดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและ 
ไว้วางใจจากผู้บริโภคในการสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงเน้น 
ให้มกีารด�าเนนิธรุกจิตามหลักบรรษทัภิบาลอย่างเคร่งครดัควบคูไ่ปกบั 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
บริษัทฯ สถาบันการเงิน Suppliers ผู้รับเหมา ที่ได้ให้การสนับสนุน
กจิการของบรษิทัฯ ร่วมสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่และสังคมสิง่แวดล้อม
ที่มีคุณภาพ ภายในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

 
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ประธานกรรมการ
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.65 2.55 2.32
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.21 0.36 0.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.12 0.45 0.42
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) - - -
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - - -
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.33 0.40 0.42
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,076 895 854
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.53 5.46 6.10
ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 80 66 59
Cash Cycle (วัน) 1,000 831 797

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 32.28 35.07 34.36
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 19.86 21.43 19.14
อัตราก�าไรอื่น (%) 19.91 15.38 18.05
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร (%) 44.69 141.21 137.11
อัตราก�าไรสุทธิ (%) 30.10 28.74 26.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.57 20.94 21.57
ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.84 0.88 0.88

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.93 9.48 9.92
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 51.74 50.93 54.31
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.30 0.33 0.37

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 1.13 1.20 1.15
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 5.05 11.26 9.72
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.85 1.35 1.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล  (%) 83.44 85.53 85.65

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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ข้อมูลสถิติทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

2562 2561 2560

สินทรัพย์ (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 113,139 111,481 109,491

สินค้าคงเหลือ 53,374 48,243 48,198

เงินลงทุน 30,442 29,280 29,734

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย) 15,677 14,887 16,143

เงินกู้ยืมระยะยาว (เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย) 34,218 35,781 32,835

หนี้สินรวม 59,956 60,729 58,683

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น 53,183 50,752 50,809

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 25,151 30,514 31,724

รายได้รวม 33,307 36,447 38,786

ก�าไรขั้นต้น 9,702 12,012 11,998

ก�าไรสุทธิ 10,025 10,475 10,463

เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชี 4.39 4.18 4.19

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.84 0.88 0.88

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.65 2.55 2.32

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว 0.21 0.36 0.23

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น 32.28% 35.07% 34.36%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 19.86% 21.43% 19.14%

อัตราก�าไรสุทธิ 30.10% 28.74% 26.98%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 19.57% 20.94% 21.57%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน 8.93% 9.48% 9.92%

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.13 1.20 1.15

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 5.05 11.26 9.72

จ�านวนหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 11,950 11,950 11,950
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ ด�ำเนนิกำรโดย
%  

กำรถือหุน้ 
ของบรษิทั

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ลำ้นบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

1. ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

 บ้านเดี่ยว บริษัท 18,634 56.0 20,466 56.2 18,534 47.8

บรษัิทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 100 - 0.0 - 0.0 - 0.0

บริษัทย่อย: บจ.แอล. เอช. เมืองใหม่ 55 208 0.6 397 1.1 227 0.6

บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 100 229 0.7 115 0.3 108 0.3

 รวมรำยได้บำ้นเดี่ยว 19,071 57.3 20,978 57.6 18,869 48.7

 ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท 2,241 6.7 2,486 6.8 1,761 4.5

บรษัิทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 100 207 0.6 637 1.7 468 1.2

บริษัทย่อย: บจ.แอลเอช แอสเซท 100 273 0.8 - 0.0 - 0.8

 รวมรำยได้ทำวน์เฮ้ำส์  2,721 8.1 3,123 8.5 2,228 5.7

 คอนโดมิเนียม บริษัท 3,358 10.1 6,413 17.6 10,619 27.4

 รวมรำยได้คอนโดมิเนียม  3,358 10.1 6,413 17.6 10,619 27.4

 ที่ดินเปล่า บริษัท - 0.0 - 0.0 5 0.0

บรษัิทย่อย: บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส 100 - 0.0 - 0.0 2 0.0

บริษัทย่อย: บจ.แอตแลนติก เรียลเอสเตท 100 1 0.0 - 0.0 - 0.0

 รวมรำยได้ที่ดินเปลำ่  1 0.0 - 0.0 7 0.0

 รวมรำยได้ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  25,151 75.5 30,514 83.7 31,724 81.8

2. รำยได้คำ่เช่ำ บรษัิทย่อย: บจ. แอลแอนด์เอชพรอ็พเพอร์ต้ี 60 1,392 4.2 1,861 5.0 1,652 4.3

บรษัิทย่อย: Land and Houses U.S.A. Inc. 100 645 1.9 715 2.0 672 1.7

บรษัิทย่อย: บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 100 2,870 8.6 1,157 3.2 874 2.3

 รวมรำยได้ธุรกิจให้เชำ่และบริกำร  4,907 14.7 3,733 10.2 3,198 8.3

3. ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม

บรษัิทร่วม : บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ 21.88 - 0.0 - 0.0 1,135 2.9

4. ก�ำไรจำกกำรขำยทีด่นิรอกำรพฒันำ บริษัทย่อย: บจ.แอล. เอช. เมืองใหม่ 55 - 0.0 - 0.0 80 0.2

5. ก�ำไรจำกำรขำยทรัพย์สินให้แก ่
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

บรษิทัย่อย: บจ. แอลแอนด์เอชพรอ็พเพอร์ตี้ 60 - 0.0 - 0.0 2,080 5.4

6. ก�ำไรจำกกำรขำยโครงกำร บริษัท - 0.0 116 0.3 - 0.0

7. ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ 
เพื่อกำรลงทุน

บรษิทัย่อย: Land and Houses U.S.A. Inc. 100 - 0.0 1,335 3.7 - 0.0

บรษัิทย่อย: บจ. แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 100 2,418 7.3 - 0.0 - 0.0

8. รำยได้อื่น 831 2.5 749 2.1 569 1.4

9. รวมรำยได้ 1 - 8 33,308 100.0 36,447 100.0 38,786 100.0

10. ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 3,383 10.2 3,404 9.3 3,137 8.1

 รำยได้ทั้งสิ้น 9 + 10 36,690 110.2 39,851 109.3 41,923 108.1
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ผลการดำาเนินงาน
(1)  นโยบายและลักษณะการตลาด

กลยุทธ์การแข่งขัน
กลยทุธ์การด�าเนนิงานของบริษทั ยงัคงด�าเนนินโยบายสร้างบ้าน 

เสร็จก่อนขายในทกุโครงการทีเ่ป็นโครงการแนวราบ แต่ส�าหรบัโครงการ 
คอนโดมิเนียม การด�าเนินการขายให้จองก่อนด�าเนินงานก่อสร้าง 
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินโครงการ เน่ืองจากโครงการ 
คอนโดมเินยีมจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ทัง้อาคาร จงึโอนกรรมสิทธไิด้  
อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู ้บริโภคได้มีระยะเวลาในการวางแผน 
ทางการเงิน และช่วยให้ผ่อนเงินดาวน์ได้ อันจะช่วยให้ลูกค้ามี 
ความสามารถทีกู่ส้นิเชือ่กับธนาคารพาณชิย์ได้ง่ายขึน้ ส�าหรบัโครงการ 
ทีข่ายได้ดกีว่าบ้านทีส่ร้างเสรจ็ก่อนขาย บรษิทัได้ด�าเนนิงานในลกัษณะ 
การขายล่วงหน้า (Pre booking) โดยก�าหนดระยะเวลาของบ้าน 
ที่จะน�ามาขายล่วงหน้า ต้องเป็นบ้านที่จะแล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน  
แต่ทั้งนี้บ้านที่การขายล่วงหน้าทุกหลัง ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธ์ิ 
ให้กับลูกค้า จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) 
ตามมาตรฐานของบริษัท

กลยุทธ์การด�าเนินงานบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย และกลยุทธ์
ทางการตลาด การขาย ของบริษัท ที่ได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  
ยังเป็นกลยุทธ์ที่ความสามารถในการแข่งขันและความเช่ือมั่น 
ของลกูค้าได้อย่างด ีบรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัความต้องการของลกูค้า  
ทัง้ในเร่ือง การออกแบบบ้าน ฟังก์ชนัต่างๆ และรปูแบบของโครงการ  
ทีจ่ะตอบสนองการอยูอ่าศยั ส�าหรบัสมาชกิทกุๆ คนในครอบครวั ในทกุๆ  
เจนเนอเรชั่น และประการส�าคัญที่เป็นปรัชญาของการด�าเนินงาน
ของบริษัท คือคุณภาพสินค้าและบริการท่ีดี ตลอดจนคุณภาพ 
ของพนักงานที่ดี 

บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินงานภายใต้การด�าเนินงาน 
ความเสี่ยงต่างๆ และการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่โครงการพัฒนา 
ความยั่งยืน (Sustainability Development) ในการด�าเนินงาน 
ด้านการตลาดและการขายนั้น บริษัทได้มีการขยายตลาดที่กว้าง 
มากขึน้ ทั้งในลักษณะการขยายฐานลูกค้า ขยายตลาดในท�าเลใหม่ๆ  
การขยายรูปแบบของของการอยู ่อาศัยในลักษณะของบ้านแฝด  
(Semi Detached House) และออกแบบที่มีความแตกต่างไปจาก 
รูปแบบเดิม ภายใต้ Brand VIVE ที่เน้นความต้องการเฉพาะเจาะจง  
และที่ส�าคัญบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานในด้าน 
นวัตกรรมเพื่อการอยู ่อาศัย เพื่อมาตอบโจทย์ของการอยู ่อาศัย  
ที่มีคุณภาพ ที่ส�าคัญ เช่น

• นวตักรรมบ้านหายใจได้ ภายใต้ campaign Air Plus ซึง่ได้  
จดลิขสิทธิ์เป็นสิทธิของบริษัท นวัตกรรมนี้ ได้ก�าหนดเป็น
มาตรฐานในแบบบ้านใหม่ และจะก�าหนด ในทุกแบบบ้าน  
ที่เป็นโครงการบ้านเด่ียว และจะด�าเนินงานต่อไปใน 
ทุกรูปแบบของที่อยู่อาศัย 

• Smart Home หรือระบบ Home Automation ที่เพื่อ
ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น 

• การให้ความส�าคัญกับผู ้สูงอายุ บริษัทได้ออกแบบใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีห้องนอน  
ชัน้ล่างในทีอ่ยูอ่าศยับ้านเดีย่ว และราวจบัพยงุตวัในห้องน�า้ 
ในที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านเดี่ยว ซ่ึงยังไม่มีในตลาดมาก่อน 
ตลอดจนพืน้ทีส่่วนกลาง ทีเ่ตรยีมความพร้อมและตอบโจทย์
ด้านกายภาพของผู้สูงอายุ

• การพฒันาระบบงานต่างๆ เพือ่เพิม่ความสะดวกให้แก่ลกูค้า เช่น
- การน�าระบบแนะน�าบ้านเพ่ือการอยูอ่าศัยด้วย QR Code  

ทีจ่ะช่วยลกูค้าเข้าใจในรายละเอยีดของการใช้งานต่างๆ 
การดแูลรกัษาอปุกรณ์ภายในต่างๆ ส่วนประกอบทีส่�าคญั 
ภายในบ้าน ตลอดจนข้อมูลโครงการและข้อมูลที่ส�าคัญ 

- การพัฒนาระบบงานด้านการเงิน เช่น
- ระบบ QR Code Credit
- ระบบ QR Payment, Payment Gateway,  

QR Cross Bank
- การพัฒนาระบบงานตรวจบ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน 
- การพฒันาระบบงาน IDesign เพือ่ช่วยให้ลกูค้าได้เข้าถงึ

การออกแบบ ตกแต่งภายในบ้านที่พักอาศัยในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยผ่านแอปพลเิคชัน

• การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท 
ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัวและ 
รวดเร็วในการด�าเนินงานส่วนงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
โดยน�าระบบ IT เข้ามาช่วยในการด�าเนนิการ เพือ่ให้ตอบสนอง 
ด้านการขาย การก่อสร้าง และบรกิาร ตลอดจนส่วนงานต่างๆ  
เพื่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์การตลาดของบริษัท ยังคงด�าเนินกลยุทธ์ “บ้านสร้าง 
เสร็จก่อนขาย” ยังเป็นหลัก เนื่องจากสร้างความเชื่อมั่นให้แก ่
ลูกค้าในด้านต่างๆ ได้เห็นสภาพโครงการ แปลงที่ดิน แบบบ้าน  
ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อมต่างๆ และทีส่�าคญัลกูค้า
สามารถที่จะเข้าอยู่ได้ทันที ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมต่างๆ  
ในทุกส่วนของบ้านในการเข้าอยู ่ให้กับลูกค้า กลยุทธ์นี้มีผลที่ด ี
ต่อการด�าเนินงาน ทั้งด้านการควบคุมต้นทุน คุณภาพ การท�า 
การตลาดและการตั้งราคาขาย 

ในด้านการอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของโครงการ  
ในการเข้าอยู่อาศัย บริษัทมีบริการการขนย้ายของจากบ้านเดิม  
โดยบริษัทผู ้ช�านาญการขนย้ายเข้าสู ่บ้านหลังใหม่ในโครงการ  
ภายใต้แนวคิด “ความสุขในบ้านใหม่ที่ไม่เหนื่อยใจกับการขนย้าย  
แล้วเรื่องย้ายบ้าน ก็เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ต้องกังวล.. อีกต่อไป”

ปัจจบุนั การด�าเนนิงานของบริษัทได้แบ่งระดับสนิค้าตามแบรนด์  
(Brand) โดยพจิารณาจากระดับราคาสนิค้าและกลุม่ผูบ้รโิภคเป็นส�าคัญ  
โดยส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix) และการแบ่ง 
ส่วนตลาด (Segmentation) อย่างมหีลกัเกณฑ์เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิ 
ของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 
ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้ค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญๆ ดังนี้
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• ท�ำเลท่ีตัง้โครงกำร บรษิทัให้ความส�าคญักบัการเลอืกท�าเล
ที่ตั้งโครงการ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
ได้ในแต่ละระดบักลุม่ลกูค้า ทัง้ในด้านการคมนาคม การเข้าถงึ 
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยรอบโครงการ การเลือกท�าเลท่ีต้ังโครงการของบริษัท
จะกระจายออกไปในท�าเลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เพ่ือรองรบัความต้องการทีอ่ยูอ่าศยัในแต่ละท�าเล  
เพือ่ตอบสนองลกัษณะโครงสร้างและความต้องการทีอ่ยูอ่าศยั 
ของผู้บริโภค ที่อ้างอิงกับลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์ (Geographic and Demographic)  
คืออิงกับที่อยู่อาศัยเดิมหรือแหล่งท�างานเละสถานภาพ 
ของประชากรในท�าเลน้ันเป็นส�าคัญ การด�าเนินงาน
ด้านโครงการท่ีอยู่อาศัย ยังให้ความส�าคัญและกระจาย 
ไปในระดับกลุ่มต่างๆ (Segmentation) เพื่อเป็นการ 
เพิม่โอกาส และการตอบสนองความต้องการของกลุม่ลูกค้า
กลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการศึกษาเพื่อวางแผน
รองรับในอนาคต ได้มีการศึกษาท�าเลต่างๆ ที่มีศักยภาพ 
โดยการซื้อที่ดินเก็บไว้เป็น Land Bank เพื่อรอการพัฒนา
โครงการในอนาคต อันจะสร้างความได้เปรียบในด้าน
ต้นทุนที่ดิน และน�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและ 
ผลตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงปัจจุบันบรัษัทมีท่ีดินหลายแปลง 
ที่มีศักยภาพ ติดกับสถานีรถไฟฟ้า 

• แบบบ้ำนหรือสินค้ำ เนื่องจากความต้องการของกลุ่ม 
ผู ้บริโภคในแต่ละระดับราคาหรือแต่ละแบรนด์สินค้า  
จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บริษัทจึงได้ให้ 
ความส�าคัญในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะเชิงรุกที่มองก้าวไป
ข้างหน้า ทั้งในส่วนของลูกค้าท่ีได้เข้าอยู่ในโครงการของ
บริษัทและลูกค้าที่แวะชมโครงการ ลูกค้าที่ก�าลังตัดสินใจ 
ซื้อที่อยู ่อาศัย ตลอดจนลูกค้าท่ีตัดสินใจซ้ือในโครงการ 
ทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ๆ เพือ่น�าผลการศกึษาวจิยัทีไ่ด้มาพฒันาสนิค้า  
หรือความต้องการต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
ผูบ้รโิภคในด้านต่างๆ ในปัจจบุนัการด�าเนนิงานในเรือ่งของ 
แบบบ้านได้มกีารพฒันารปูแบบใหม่ๆ ออกสูต่ลาดเป็นระยะๆ  
ประกอบด้วยนวัตกรรมบ้านหายใจได้ Air Plus ที่สร้าง 
ความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ในตลาด

• ด้ำนกำรก�ำหนดรำคำขำย จากกลยุทธ ์ของบริษัท  
เป็นในลักษณะของการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย ซ่ึงมีข้อที่
ได้เปรยีบในเชงิการแข่งขนัคอืท�าให้ทราบต้นทนุในการผลติ
และการด�าเนินการที่แท้จริงได้อย่างชัดเจน อันจะมีผลต่อ
การก�าหนดราคาขายของสนิค้าทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัภาวะ
การแข่งขัน การก�าหนดราคาขายบริษัทจะพิจารณาตาม 
ภาวะตลาดท่ีเกิดขึ้นในแต่ละท�าเล แต ่ละช ่วงเวลา  
การก�าหนดราคาขาย บริษัทไม่มีนโยบายในการก�าหนด
ราคาเพื่อให้ลูกค้าต่อรอง อันจะส่งผลเสียและไม่เป็นธรรม

กับลูกค้า บริษัทก�าหนดนโยบายการตั้งราคาที่สมเหต ุ
สมผลกับคุณภาพสินค้า

• คุณภำพของสินค้ำ บริษัทได้ตระหนัก และให้ความส�าคัญ 
กับมาตรฐานงานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค 
ในโครงการ โดยมีการก�าหนดมาตรฐานก่อสร้าง ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบการก่อสร้าง โดยเน้นหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ  
การตรวจสอบ ที่ เป ็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน 
ตามมาตรฐานการให้ได้สินค้าคุณภาพดี บริษัทมีนโยบาย 
ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า มีมาตรฐานวิธีการปฎิบัติงาน
ด้านการก่อสร้างที่ก�าหนดไว้ว่า “บ้านทุกหลังก่อนที่จะ 
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ  
QC (Quality Control) อยูใ่นระดบัทีด่”ี จงึจะส่งมอบบ้าน 
ให้ลูกค้าได้ ดังนั้น มาตรฐานการให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ  
ต้องเริม่ ณ จดุเริม่ต้น คอื การตรวจแบบก่อสร้าง การวเิคราะห์ 
โครงสร้างของช้ันดิน การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน 
ของการก่อสร้างต้องผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ นอกจากนี ้บรษัิท 
ยังให้ความส�าคัญกับวัสดุที่น�ามาก่อสร้างต้องได้คุณภาพ

การด�าเนินงานของบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อม 
ของโครงการ ตัง้แต่การวางผังโครงการ การเลือกใช้วสัดท่ีุคงทนถาวร 
ของงานสาธารณปูโภคต่างๆ ภายโครงการ ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ  
ที่สอดคล้องกับการอยู่อาศัย และที่ส�าคัญคือเรื่องความปลอดภัย 
ของการอยู่อาศัย บริษัทยังได้ให้ความส�าคัญการดูแลและรักษา 
สภาพโครงการ ให้เป็นชมุชนทีน่่าอยู ่บรษิทัได้มีการวางรากฐานในการ 
บรหิารโครงการ การดแูลรกัษา และบ�ารงุระบบสาธารณปูโภคต่างๆ  
ให้อยู ่ในสภาพที่ดี ก่อนส่งให้นิติบุคคลบ้านจัดสรรในโครงการ  
เพื่อให้เป็นโครงการและชุมชนที่ดี น่าอยู่ตลอดไป

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่กล่าวมาแล้ว การด�าเนินโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท  

ได้มีโครงการกระจายไปในท�าเลต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล และโครงการในต่างจังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี ภูเก็ต โดยด�าเนินการภายใต้
กลยุทธ์ “บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย” ที่มีความพร้อมในการ 
เข้าอยู่อาศัย โดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพบ้าน สภาพโครงการ 
ระบบการตรวจสอบที่ดีและเป็นมาตรฐาน ท�าให้บริษัทเข้าถึง 
กลุม่ลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางตามระดบัความต้องการ 
ของลูกค้าในแต่ละแบรนด์ ซ่ึงสะท้อนระดับราคาที่แตกต่างกันไป  
ในแต่ละ Brand และตามระดับราคา (Segmentation)

การขยายตัวทางตลาดโดยการกระจายในทุกระดับราคา  
(Segmentation) ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดในกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ ท�าให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น กระนั้นก็ดี บริษัท
ได้มีการขยายตลาดที่อยู ่อาศัย โดยการแสวงหาลูกค้ากลุ ่มใหม่  
(New User) และการขยายโครงการทัง้ในเขตกรงุเทพปรมิณฑลและ
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ต่างจังหวัด แต่ยังคงตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าท่ีดีเป็นส�าคัญ  
นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการบริการหลังการขาย  
(After Sales Service) ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท บริษัทตระหนักถึง 
การดแูลลกูบ้านในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งของความปลอดภัย 
และสภาพการอยูอ่าศยั การอ�านวยความสะดวกในการแจ้งปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นโดยผ่านระบบ call center และระบบ internet มีการ 
ก�าหนดแผนงานด�าเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภคให้ดีมีคุณภาพ 
ก่อนการส่งมอบ และดแูลการจดัตัง้นติบิคุคลบ้านจดัสรรอย่างชดัเจน

ในปี 2562 บริษัทได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากเดิมให้กว้างขึ้น 
อย่างต่อเนือ่งจากปี 2561 โดยการออกแบบสนิค้าใหม่เพือ่เข้าระดบัราคา  
(Segmentation) ใหม่ ใน Brand VIVE ทีจ่ะตอบสนองรปูแบบวถิชีวีติ
ของคนรุน่ใหม่ได้อย่างแท้จรงิ ไม่ว่าจะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ป็นบ้านเดีย่ว 
ทาวน์โฮม ที่มีฟังก์ชั่นตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในด้านการบริหารงานขาย บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ CRM  
(Customer Relationship Management)และระบบ CEM 
(Customer Emotional Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมาช่วย
ในการด�าเนินงานด้านการขาย การตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า 
ท�าให้บรษัิทเข้าถึงความต้องการทีแ่ท้จรงิของกลุม่ลกูค้าได้เป็นอย่างดี  
และมีการสร้างกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้า ท�าให้กลุ่มลูกค้า 
ที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัท กว่า 30% เป็นลูกค้าในโครงการเก่า 
หรือเป็นกลุ ่มญาติพี่น ้องของลูกค้าที่อยู ่ในโครงการของบริษัท  
ซึ่งมีผลดีต่อการด�าเนินงาน และต้นทุนการด�าเนินงานที่ลดลง

การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
บรษิทัใช้ช่องทางการจดัจ�าหน่ายผ่านส�านกังานขายทีโ่ครงการ

ของบรษิทั โดยบรษิทัมโีครงการท่ีอยูอ่าศัยทีก่ระจายไปในแต่ละท�าเล 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทอาศัยการเข้าถึง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต

• การส่งเสรมิการขาย ในด้านการสือ่สารข้อมลูข่าวสารต่างๆ  
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลโครงการของ 
ผู้บริโภค โดยเฉพาะส่ือสารทางด้าน online ซึ่งเป็นสื่อ 
ที่ ผู ้บริโภคใช้ในการหาข้อมูลที่อยู ่อาศัย บริษัทได้ให ้
ความส�าคัญกับสื่อประเภท online อย่างมาก แยกเป็น
แต่ละประเภทที่ส�าคัญๆ ในปี 2562 ดังนี้
- Google ที่ให้ความส�าคัญทั้ง SEO (Search Engine  

Optimization) และ SEM (Search Engine Marketing)
- บรษิทัม ีFan Page Face Book อยูท่ี ่636,000 ราย
- มี Followers Twitter 9,900 ราย 
- บริษัทได้มีการใช้ Line official Account มีการส่ง  

Rich message ไปยัง Line Friend เกีย่วกบัเกรด็ความรู้ 
เกี่ยวกับบ้านและกิจกรรมทางการตลาด

- บริษัทได้ให้ความส�าคัญ ด้านส่ือ Internet อย่างมาก  
มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ web site ของบรษิทัให้ทนัสมยั  
น่าติดตาม และง่ายต่อการเข้าถึงและค้นหาข้อมูล 
ได้อย่างดี

- ลูกค้าที่แวะชมโครงการโดยรวมทั้งหมด 50% มาจาก
สื่อ Internet จะมีการจองจากสื่อ Internet สูงถึง  
53% ส่งผลดีต่อการด�าเนินงานด้านการตลาด คือ 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ของยอดขาย
เท่านั้น 
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• ประเภทบ้านเด่ียว มจี�านวนรวม 14,161 หน่วย ลดลง 9.0% 
เมือ่เทยีบกบัปี 2561 ทีม่จี�านวนรวมทัง้หมด 15,563 หน่วย

• ประเภทบ้านแฝด มจี�านวนรวม 2,564 หน่วย เพิม่ข้ึน 22.0%  
เทียบกับปี 2561 ที่มีจ�านวนรวมทั้งหมด 2,101 หน่วย 

• ประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ มีจ�านวนรวม 
21,526 หน่วย เพิ่มขึ้น 7.4% เทียบกับปี 2561 ที่มีจ�านวน
ทั้งหมด 20,051 หน่วย

• ประเภทคอนโดมิเนียม มีจ�านวนรวม 53,163 หน่วย ลดลง 
27.3% เทียบกับปี 2561 ที่มีจ�านวน 73,121 หน่วย

บ้ำนจดทะเบียนเพิ่ม
ประเภทจัดสรร

2559 2560 2561 2562 2538**

บ้ำนเดี่ยว 12,736 12,183 15,563 14,161 20,793

 % การเปลี่ยนแปลง 7.6% -4.3% 27.7% -9.0% 16.4%

บ้ำนแฝด 1,895 2,533 2,101 2,564 938

% การเปลี่ยนแปลง -19.9% 33.7% -17.1% 22.0% 336.3%

ทำวน์เฮ้ำส์และอำคำรพำณิชย์  17,111 16,262 20,051 21,526 58,093

% การเปลี่ยนแปลง -12.8% -5.0% 23.3% 7.4% 16.0%

คอนโดมิเนียม 72,886 63,319 73,121 53,163 66,911

% การเปลี่ยนแปลง 7.8% -13.1% 15.5% -27.3% -1.5%

รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร  104,628 94,297 110,836 91,414 146,735

% การเปลี่ยนแปลง 3.1% -9.9% 17.5% -17.5% 7.8%

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

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อำศัยจดทะเบียนเพิ่มจ�ำแนกตำมประเภทจัดสรร ระหว่ำง 2559 - 2562
หน่วย : หลัง

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัยปี 2562
ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2562 จากตัวเลขโดยรวมของบ้านจดทะเบียนเพิ่มเฉพาะประเภทจัดสรรปี 2562 ยอดบ้านจดทะเบียน

เพิ่มประเภทจัดสรร มีจ�านวนรวมทั้งหมด 91,414 หน่วย ลดลง 17.5% เทียบกับปี 2561 มีจ�านวน 110,836 หน่วย ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัย 
จดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ดังนี้

จ�ำแนกประเภท 2559 2560 2561 2562 2538*

สร้างเอง 21,915 20,206 19,999 20,243 32,118

จัดสรร 104,628 94,297 110,836 91,414 146,735

รวมทั้งหมด 126,543 114,503 130,835 111,657 178,853

% กำรเปลี่ยนแปลง 2.2% -9.5% 14.3% -14.7% 27.7%

หน่วย : หลัง

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 * ปี 2538 เป็นปีที่บ้านจดทะเบียนสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา
  % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลเปรียบเทียบที่อยู่อำศัยจดทะเบียนเพิ่มจ�ำแนกตำมประเภทด�ำเนินกำร ระหว่ำง  2559 – 2562
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การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู ่อาศัย ในปี 2562 ปัจจัย 
ส�าคัญๆ ที่มีผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย ดังนี้

• การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ปี 2562 อยูท่ีร้่อยละ 2.4% เทยีบ
กับปี 2561 มีการขยายทางเศรษฐกิจท่ี 4.1% การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจของปี 2562 ในแต่ละไตรมาส เป็นดังน้ี  
(Q1 = 2.9 %, Q2= 2.4% , Q3 = 2.6% , Q4 = 1.6%)

• ภาวะเงินเฟ้อท่ัวไป ในปี 2562 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 0.7%  
เทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 1.1% 

 (Q1=0.75%, Q2=1.1%, Q3 = 0.62%, Q4 = 0.40%) 
• อัตราดอกเบี้ยในปี 2562

- อตัราดอกเบีย้นโยบาย มกีารปรบัตวัลดลง 2 ครัง้ จากท่ี 
คงระดับ 1.75% ต่อปี ในช่วง 7 เดือนแรกของปี แต่มี
การปรับลด ในเดือน ส.ค. ลดลง 0.25% และในเดือน 
พ.ย. ลดลงอีก 0.25% อยู่ที่ระดับ 1.25%

- ตลอดปี 2562 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้าชัน้ด ี(MLR) และ
อัตราดอกเบี้ย MRR ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  
คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

• อัตราการปฎิเสธสินเช่ือจากธนาคาร ในปีที่ผ่าน มีสัดส่วน
การปฎิเสธ โดยรวมประมาณ 10%

• ผลกระทบจากแนวนโยบายการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่ 
อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกมา 
ในเดือน ต.ค. 2561 ได้รับผลกระทบต่อเนื่องในปี 2562

• ระดับราคาน�้ามัน ในปี 2562 โดยเฉล่ียอยู ่ที่ 61.94  
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ต่อบาร์เรล ลดต�่าลงจากปี 2561  
ที่ราคาโดยเฉล่ียอยู ่ที่  69.08 เหรียญดอลล่าร ์สหรัฐ 
ต่อบาร์เรล หรือลดลงร้อยละ 10.3 ซึ่งมีผลให้ดัชนีราคา 
ผู้บริโภค ไม่ปรับตัวสูงขึ้น

• ราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2562 โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2561 ดชันรีวมวสัดกุ่อสร้างปี 2562 เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 106.6  
ปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 107.9 ทั้งนี้ ดัชนีวัสดุก่อสร้าง
ประเภทเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มกีารปรบัตวัทีล่ดลงจาก
ค่าดชันเีฉลีย่ปี 2561 ที ่102.0 ปรบัลดลงในปี 2562 มค่ีาดชันี  
ที่ 92.5 ลดลง ร้อยละ 9.3 

• ระดบัราคาทีดิ่นมกีารปรับตวัทีสู่งขึน้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุ
ในการด�าเนินโครงการใหม่ท่ีสูงขึ้นและจ�านวนโครงการ 
ที่เปิดใหม่ที่ลดลง

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2562
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2562 แบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย และระดับราคา มีสัดส่วนได้ดังนี้

แบ่งตำมประเภทที่อยู่อำศัย แบ่งตำมสัดส่วนระดับรำคำ

ประเภทที่อยู่อำศัย สัดส่วน ระดับรำคำ สัดส่วน

บ้านเดี่ยว 76%    ต�่ากว่า  2.0 ล้านบาท -

ทาวน์เฮ้าส์ 11%        2.0 - 4.0 ล้านบาท 19%

คอนโดมิเนียม 13%      4.01 - 6.0 ล้านบาท 22%

   6.01 - 10.0 ล้านบาท 16%

 10.01 - 25.0 ล้านบาท 26%

 มากกว่า 25.0 ล้านบาท 17%

รวม 100% 100%

สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล 91%

สัดส่วนต่างจังหวัด 9%

ในปี 2562 ณ ต้นปี บริษัทฯ มีจ�านวนโครงการที่เปิดด�าเนินการ จ�านวนทั้งรวมสิ้น 70 โครงการ เป็นโครงการในกทม. และปริมณฑล 
42 โครงการ ต่างจังหวัด 28 โครงการ รวมโครงการที่เปิดใหม่ ระหว่างปี 16 โครงการ รวมโครงการที่เปิดด�าเนินการในปี 2562 มีจ�านวน
ทั้งหมด 86 โครงการ ส�าหรับโครงการที่เปิดใหม่ 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 30,535 ล้านบาท จ�าแนกเป็น (โครงการที่ Mix สินค้า  
นับแยกออกตามประเภทสินค้า นับซ�้าโครงการ)

• โครงการบ้านเดี่ยว 11 โครงการ
• โครงการบ้านแฝด   2 โครงการ
• โครงการทาวน์โฮม   5 โครงการ
• โครงการคอนโดมิเนียม   1 โครงการ
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ณ ต้น ม.ค. ปี 2562 2563*e

จ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด 70 78

กทม. และปริมณฑล 42 50

ต่างจังหวัด 28 28

โครงกำรเปิดใหม่ทั้งหมดระหว่ำงปี 16 16

กทม. และปริมณฑล 14 13

ต่างจังหวัด 2 3

มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 30,535 28,440

รวมโครงกำรที่ด�ำเนินกำรทั้งหมดในปี  86 94

แสดงจ�ำนวนโครงกำรที่ด�ำเนินกำรระหว่ำงปี  2562 – 2563 

หมายเหต ุ โครงการ มหาชัย และ นครปฐม อยู่ใน กทม. และปริมณฑล
 *e ประมาณการ

ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของบริษัท จ�าแนกตาม 
จ�านวนหลัง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2562  
เมื่อเทียบกับจ�านวนบ้านจดทะเบียนเพิ่ม แบ่งจ�าแนกตามประเภทที่
อยู่อาศัย เป็นดังนี้

• ตลาดบ้านเดี่ยว บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   9.8 % 
• ตลาดบ้านแฝด บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด 14.1 %
• ตลาดทาวน์เฮ้าส์ บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   3.5 % 
• ตลาดคอนโดมิเนียม บริษัทมีส่วนแบ่งตลาด   0.8 %

การด�าเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ในส่วนอื่นๆ ที่ส�าคัญๆ 
ได้แก่

• บริษัทมีการจัดการซื้อที่ดิน มูลค่าโดยรวม 5,000 ล้านบาท 
• บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า 

มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท
• บริษัทได้ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท ระยะเวลา 

3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.35% ต่อปี
• บรษัิท LHMH ได้ด�าเนนิการพัฒนาโครงการอกี 2 โครงการ 

คอื
1. โครงการ Grande Center Point Pattaya (2) บน

ทีด่นิ 13.5 ไร่ จ�านวนห้องพกั 490 ห้อง มลูค่าการลงทนุ 
3,400 ล้านบาท แล้วเสร็จประมาณ Q3/2565 

2. โครงการ Terminal 21 Rama III บนที่ดิน 15 ไร่  พื้นที่
ให้เช่า (Leasable Area) 38,000 ตารางเมตร มูลค่า 
การลงทุน 4,500 ล้านบาท แล้วเสรจ็ประมาณ Q4/2564

• บรษัิทฯ มรีายจ่ายด้านการลงทนุประมาณ 6,500 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นรายจ่ายในการซือ้ทีด่นิเพือ่การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั  
5,000 ล้านบาท และรายจ่ายในการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท 
ประกอบด้วย การลงทุนใน
- ลงทุนในการพฒันาโครงการ Shopping Mall - Terminal 

จ�านวน 900 ล้านบาท
- ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอพาร์ตเมนต์ จ�านวน 600 

ล้านบาท

• บริษัทได้ขายโรงแรม Grande Center Point สุขุมวิท 55  
ให ้กับกองทุนทรัสต ์  เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช ่า
อสังหาริมทรัพย์ LHHOTEL ในมูลค่า 4,155 ล้านบาท 
โดยมีก�าไรก่อนภาษีเป็นจ�านวน 2,418 ล้านบาท

• บรษิทัยงัลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยบริษัท LH USA มีจ�านวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ

 Project Yard Revere Mode Parce at  
Pruneyard 

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

No. Units 287 173 111 252
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โครงกำร ประเภท
ขนำด

โครงกำร
(ไร่)

จ�ำนวนหลัง
ทั้งหมด

รำคำเฉลี่ย
ต่อหลัง

(ล้ำนบำท) 

มูลคำ่ 
โครงกำร

(ล้ำนบำท)

ไตรมำส 
ที่เปิดขำย

1. ชยัพฤกษ์ รามอนิทรา ทางด่วน จตโุชติ SH 97.8 398 7.5 3,000 

Q1
2. นันทวัน รามอินทรา พหลโยธิน 50 SH 98.1 205 25.4 5,200

3. มัณฑนา  Westgate SH 93.7 293 15.0 4,400

4. Indy  ปิ่นเกล้า  สิรินธร TH 11.6 94 4.3 405

5. มัณฑนา บางนา กม. 7 (2) SH 53.2 159 15.7 2,500

Q26. Indy  อยุธยา TH 23.4 230 2.7 630

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

8. Indy  รังสิต คลอง 2 TH 20.1 198 2.8 550

Q3

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

SH 17.1 77 5.6 430

Semi 40.8 274 3.6 980

10. 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

11. มัณฑนา Serene Lake  เชียงใหม่ SH 47.5 78 17.1 1,330

12. Vive รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ SH 20.2 34 32.9 1,120

Q4

13. Vive บางนา SH 25.4 49 29.6 1,450

14. Villaggio ศรีนครินทร์ บางนา รวม 48.7 304 4.6 1,400

SH 31.7 126 6.6 830

TH 17.0 178 3.2 570

15. The Key Rama III Condo 3.1 484 4.1 2,000

16. Indy Westgate TH 34.8 353 3.6 1,270

รวม 715.9 3,620 8.4 30,535

รำยละเอียดโครงกำรเปิดใหม่ในปี 2562

แนวโน้มที่อยู่อาศัยปี 2563
ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2563 หากพิจารณา เฉพาะตลาดที่อยู่

อาศัยประเภทจัดสรรมีแนวโน้มท่ีชะลอตัวจากปี 2562 ประมาณ
ร้อยละ 10-15 ประมาณการบ้านจดทะเบียนเพิ่ม ประเภทจัดสรร
โดยรวมทั้งหมด ประมาณ 80,000 หน่วย โดยตลาดที่อยู่อาศัยแนว
ราบ มแีนวโน้มทีจ่ะปรบัตวัอยูข่ึน้เลก็น้อย ขณะทีต่ลาดคอนโดมเินยีม  
มีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปี 2562

 
ทัง้นี ้ในปี 2563 มปัีจจยัทีส่�าคญัๆ ทีส่่งผลต่อตลาดทีอ่ยูอ่าศยั ดงันี้
• ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงจากการ 

คาดการณ์หน่วยงานต่างๆ ประมาณการว่า การขยายตัว

ทางเศรษฐกจิไทยอยูท่ีร้่อยละ 1.5 ทัง้นีเ้นือ่งจากปัจจยัต่างๆ 
ที่ส�าคัญ เช่น
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่ง

ส่งกระทบต่อขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
ทั้งภาคการผลิต การบริการการท่องเที่ยว ได้รับ 
ผลกระทบอย่างมาก

- สถานการณ์ภัยแล้ง เป็นปัจจัยที่ฉุดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

- ความล่าช้าในกระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ�า
ปี 2563
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• อตัราดอกเบีย้เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั มแีนวโน้ม ทีป่รับตัวลดลง ตาม
การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ 5 ก.พ. 2563 อยู่
ที่ 1.0% นับว่าต�่าสุด ตั้งแต่ปี 2546

• อัตราเงินเฟ้อ มีแนวโน้มที่ยังคงอยู่ในระดับต�า่ ที่ 0.4% - 
1.4%

• ต้นทุนก่อสร้าง ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
• การเร่งด�าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งที ่

มีด�าเนินการอยู่และที่อยู่ในแผนการด�าเนินงานตามแนว
นโยบายของภาครัฐ จะเป็นตัวกระตุ้นในเชิงบวกได้บ้าง

• ราคาที่ดินไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก การขยายโครงการ 
ในแนวสูงชะลอตัวลง

• ความเข้มงวดธนาคารพาณิชย์ ในการพิจารณาสินเช่ือ 
แก่ผู้ประกอบการ (Pre Finance) พิจารณาสินเชื่อที่อยู่
อาศัยส�าหรับรายย่อย (Post Finance) ยังคงมีความ 
เข้มงวด 

• ราคาที่อยู่อาศัยในแนวราบมีแนวโน้มท่ีจะคงท่ี แต่ที่อยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม แนวโน้มราคาจะปรับตัว 
ลดลง เนื่องจาก Supply คงเหลือยังคงมีอยู่จ�านวนมาก

แผนการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2563
ณ ต้นปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดด�าเนินการอยู่ทั้งสิ้น  
78 โครงการ โดยเป็นโครงการในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 50 โครงการ และต่างจังหวัด 28 โครงการ และในปี 
2563 นี้ บริษัทมีแผนการด�าเนินงานที่จะเปิดโครงการใหม่ 16 
โครงการ มูลค่ารวม 28,440 ล้านบาท แบ่งแยกเป็นโครงการ
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 13 โครงการ และต่างจังหวัด 
3 โครงการ ทั้งนี้ หากแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัยได้ดังนี้ 
(โครงการที่ Mix นับแยกตามประเภทสินค้า นับซ�้าโครงการ)  

• โครงการบ้านเดี่ยว 11 โครงการ
• โครงการบ้านแฝด   3 โครงการ
• โครงการทาวน์เฮ้าส ์   3 โครงการ
• คอนโดมิเนียม   - โครงการ

รวมจ�านวนโครงการที่คาดว่าจะเปิดด�าเนินการทั้งสิ้นในปี 
2563 ทั้งหมด 94 โครงการ

ประมำณกำรสัดส่วนของยอดขำยรวม (Booking) ของปี 2563 มีรำยละเอียดดังนี้

แบ่งตำมประเภทที่อยู่อำศัย แบ่งตำมสัดส่วนระดับรำคำ

ประเภทที่อยู่อำศัย สัดส่วน ระดับรำคำ สัดส่วน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 73% ต�่ากว่า     2.0 ล้านบาท -

ทาวน์เฮ้าส์  9%     2.01  - 4.0 ล้านบาท 16%

คอนโดมิเนียม 18%     4.01 -  6.0 ล้านบาท 18%

   6.01 - 10.0 ล้านบาท 18%

 10.01 - 25.0 ล้านบาท 22%

มากกว่า  25.0 ล้านบาท 26%

รวม 100% รวม 100%

สัดส่วนใน กทม.และปริมณฑล 89%

สัดส่วนต่างจังหวัด 11%

หมายเหตุ   % สัดส่วน ค�านวณตามมูลค่า
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รำยละเอียดโครงกำรที่คำดว่ำจะเปิดใหม่ในปี 2563

เป้าหมายยอดขายในปี 2563 บรษิทัต้ังเป้ายอดขาย (Booking) 
รวม 28,000 ล้านบาทและยอดโอนกรรมสิทธ์ิมูลค่ารวม 28,000  
ล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตที่ขายในปี 2563 เท่ากับ 7.4 ล้านบาท 
(ปี 2562 ราคาเฉลี่ยต่อยูนิต 6.9 ล้านบาท)

ส�าหรับสัดส่วนของยอดขาย ในปี 2563 พิจารณาตามมูลค่า  
จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย มีสัดส่วน ดังนี้ 

• บ ้านเดี่ยวและบ ้านแฝด 73%, ทาวน ์ เฮ ้าส ์  9%, 
คอนโดมิเนียม 18% (รายละเอียดตามตารางข้างต้น) 

ในส่วนของแผนการลงทุนบริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนไว้
ทั้งหมดประมาณ 11,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงบส�าหรับการซื้อ
ที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 7,000 ล้านบาท 
และงบลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าอีกจ�านวน 4,000  
ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขายอพาร์ตเมนท์ 1 แห่งใน
สหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกจ�านวน 14,000 ล้านบาท

โครงกำร ประเภท ขนำดโครงกำร
(ไร่)

จ�ำนวน
หลัง

ทั้งหมด

รำคำเฉลี่ย
ต่อหลัง

(ล้ำนบำท )

มูลค่ำโครงกำร
(ล้ำนบำท)

ไตรมำส 
ที่เปิดขำย

1. Indy  บางนา รามค�าแหง 2 TH 36.6 355 3.95 1,400 
Q1

2. มัณฑนา มอเตอร์เวย์ กรุงเทพกรีฑา ตัดใหม่  SH 47.6 177 11.02 1,950

3. สีวลี 3  อยุธยา SH 17.6 70 6.43 450

Q2
4. สีวลี ศรีนครินทร์ ร่มเกล้า  SH 70.0 260 7.70 2,000

5. สีวลี  รัษฎา  ภูเก็ต SH 83.7 204 13.43 2,740

6. สีวลี เพชรเกษม 69 SH 35.7 82 11.59 950

7. นันทวัน พระราม 9 ศรีนครินทร์ SH 45.2 88 46.02 4,050

Q3

8. ชัยพฤกษ์  Westgate SH 30.8 129 6.02 800

9. Indy ศรีนครินทร์ แพรกษา TH 28.1 286 3.50 1,000

10. มัณฑนา   สันทราย  เชียงใหม่ SH 40.9 122 10.50 1,280

11. Anya  West Gate Semi 31.6 164 5.50 900

12. Anya บางนา รามค�าแหง 2 Semi 69.6 388 6.57 2,550

13. Anya เพชรเกษม  สาย 4 Semi 45.4 260 5.00 1,300

14. มัณฑนา  เพชรเกษม สาย 4 SH 57.5 228 7.46 1,700

15. Villaggio  ศรีนครินทร์ รวม 46.3 303 4.69 1,420

Q4
SH 24.8 99 7.30 720

TH 21.5 204 3.43 700

16. มัณฑนา  บางนา วงแหวน SH 96.0 262 15.08 3,950

รวมทั้งหมด 782.6 3,378 8.42 28,440
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
• กำรออกแบบสินค้ำ
 ในการออกแบบสินค้า บริษัทให้ความส�าคัญกับการศึกษา

วจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ความต้องการของผูบ้รโิภค และการใช้วถิชีวีติ
ประจ�าวันของผู้บริโภคและสมาชิก  เพื่อน�ามาก�าหนดการออกแบบ 
ที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและครอบครัว  
ในการออกแบบสนิค้าก่อนการผลิตทีเ่ป็น Mass production บริษทั 
ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานที่ละเอียดยิ่งขึ้น การด�าเนินงานในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ จะต้องด�าเนนิงานร่วมกันกบัทกุส่วนงาน ทัง้ส่วน 
งานก่อสร้าง ส่วนงาน Interior ส่วนงานสถาปัตย์ ส่วนงานตรวจสอบคณุภาพ  
บริการหลังการขาย และฝ่ายงานขายและการตลาด เพื่อให้สินค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดและไม่มีข้อบกพร่อง

นอกจากนี ้ ในการด�าเนนิงานยงัได้มกีารน�า VR (Visual Reality)  
มาช่วยในการตรวจสอบ การออกแบบบ้าน และมกีารตรวจการด�าเนนิงาน 
ท่ีโรงงานผลติ Precast ก่อนการก่อสร้าง เพือ่ไม่ให้เกดิความผดิพลาดและ 
ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่ให้สนิค้าทีส่่งมอบให้ลกูค้ามคีณุภาพดทีีส่ดุ

บริษัทยังได้มีการท�าวิจัย เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า 
ทัง้เรือ่งความพงึพอใจในสินค้าและบรกิาร บรษิทัได้ให้ความส�าคัญกบั
การออกแบบในลักษณะที่เป็นเชิงรุกไปข้างหน้า โดยมีการออกแบบ
บ้านไว้แล้ว เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมที่จะน�าแบบบ้าน 
มาใช้ได้ทันที และมีการปรับเปลี่ยนแบบบ้าน เมื่อใช้ไปในระยะเวลา
หนึง่หรอืมรีะดับจ�านวนการก่อสร้างตามทีก่�าหนด  กจ็ะเปลีย่นแปลง
แบบบ้านทนัทเีพือ่ให้เกิดความใหม่และให้เหมาะกับช่วงเวลาอยูเ่สมอ 

การออกแบบสินค้านั้น บริษัทมิได้ให้ความส�าคัญเฉพาะกับ 
แบบบ้าน แต่ยังให้ความส�าคัญกับการออกแบบสภาพโครงการ  
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการ สโมสร สวนส่วนกลาง  
และสภาพแวดล้อมด้านหน้าโครงการ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นจุดเด่น 
อีกประการหนึ่งท่ีลูกค้าได้เล็งเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเม่ือ
เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในตลาด

• ลักษณะกำรผลิตและกำรจัดซื้อ
 การผลิตและนโยบายการผลิต
 บริษทัมนีโยบายการผลติและเพิม่ก�าลงัการผลติทีอ่ยูอ่าศยั

เพื่อขายให้สอดคล้องกับความต้องการของท่ีอยู่อาศัยของลูกค้า  
กล่าวคอืในขณะทีค่วามต้องการบ้านของลูกค้ามเีพิม่ขึน้ บรษิทัสามารถ 
เพิ่มก�าลังการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มข้ึน เพื่อให้สัมพันธ์กับ
ปริมาณความต้องการบ้าน

 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของ 
ผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพที่ดีในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้

1. บรษัิทมกีารก�าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง ทัง้นี ้ข้ันตอน 
ของการด�าเนินการก่อสร้าง และเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งในแต่ละ 
ขั้นตอนจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด  
โดยไม่มีการยืดหยุ่น

2. บริษัทมีการจัดฝึกอบรมวิธีการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ของบริษัทให้กับผู้รับเหมาอย่างสม�่าเสมอ 

3. บริษัทมีหัวหน้างานประจ�าแต่ละโครงการเพื่อควบคุม  
และตรวจรับงานของผู้รับเหมา

4. บรษิทัมกีารควบคมุคณุภาพของการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 
โดยมีวิศวกรจากส่วนกลางไปตรวจสอบคุณภาพงานอีกคร้ังหนึ่ง  
ว่าคุณภาพงานได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดหรือไม่

(4) การจัดหาวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย วัตถุดิบที่ส�าคัญในการด�าเนินการ 

ได้แก่ ที่ดินและวัสดุก่อสร้าง ดังนั้น การด�าเนินการในการจัดหา
วัตถุดิบของบริษัท จะเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  

1. การจดัซ้ือทีด่นิ บรษิทัมนีโยบายจัดหาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพและ 
สามารถน�ามาพัฒนาได้ทันที วิธีการซื้อที่ดินของบริษัทแบ่งออกเป็น 
3 แนวทาง ได้แก่

1. ลงประกาศโฆษณาแสดงความต้องการที่จะซ้ือที่ดิน
ในสื่อต่างๆ

2. ติดต่อซื้อที่ดินผ่านนายหน้าขายที่ดิน
3. ติดต่อซื้อที่ดินโดยทีมงานของบริษัทโดยตรง

2. วัสดุก่อสร้าง การจัดหาวัตถุดิบในการก่อสร้างบริษัทได้
ด�าเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก  คือ 

1. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วนเอง เช่น เหล็กเส้น 
สุขภัณฑ์ เป็นต้น

2. ส่วนทีผู่ร้บัเหมาทีท่างบรษิทัว่าจ้าง จะเป็นผู้จดัหาซือ้เอง 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัมคีวามสัมพนัธ์ทีด่กีบัผู้จดัจ�าหน่ายวตัถุดบิ 
เนือ่งจากบรษิทัมกีารสัง่ซือ้อย่างต่อเนือ่ง จงึสามารถสัง่ซือ้วตัถดุบิได้
ตามปรมิาณทีต้่องการ และไม่มปัีญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ วตัถุดบิ
โดยส่วนใหญ่บรษิทัจดัซ้ือจากในประเทศ และทีผ่่านมาบรษิทัไม่มีการ
ส่ังซือ้วตัถดุบิจากผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใดเกนิร้อยละ 30 ของยอดซือ้รวม
วัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ  
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(5) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การก่อสร้างที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 

ของโครงการ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ได้แก่ การ
ระบายน�า้เสยีของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ ซึง่อาจมผีลกระทบท�าให้เกดิ
น�้าเสียต่อแหล่งน�้าสาธารณะหากระบบบ�าบัดไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการก�าจัดน�้าเสียในบ้านแต่ละหลังที่บริษัท 
สร้างขึ้น โดยที่น�้าเสียจากบ้านแต่ละหลังจะได้รับการบ�าบัดก่อน
ระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน�้าท้ิง 
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนดก่อนท่ีจะระบายลงสู่ทางน�้า 
สาธารณะต่อไป ทั้งน้ีเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อแหล่งน�้าสาธารณะ 
ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



20 รายงานประจำาปี 2562

ข้อมูลอื่นๆ

หมายเหตุ :  บจ. แอลแอนด์เอชพร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับ Government of Singapore Investment (GIC) โดย GIC ถือหุ้น 40.00%
 บจ. แอลเอชเมืองใหม่ เป็นบริษัทที่ลงทุนร่วมกับ กลุ่มนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ โดย กลุ่มนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ถือหุ้น 45.00%

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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%

Land and Houses U.S.A. Inc.
100.00%

บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
24.98%

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
30.23%

บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
21.16%

บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล
แมเนจเมนท์ 99.99%

บจ. แอล แอนด์ เอช รีเทล  
แมเนจเมนท์ 99.95%

บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ 
99.93%

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

บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   
99.99%

บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

99.99%

บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
99.80%

บจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
แอดไวเซอรี่ 99.99%
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ชื่อบริษัท
ทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว 
(ล้ำนบำท)

จ�ำนวนหุ้น
ที่ถือครองอยู่

มูลค่ำ
ของหุ้น
ที่ตรำไว้

% กำรถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทำงตรง 
และทำง

อ้อม

เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
1. บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหำชน) 400 84,627,680 1 21.16 
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 21,184 4,634,761,967 1 21.88 

3. บริษัท ควอลิตี้เฮำ้ส์ จ�ำกัด (มหำชน) 10,714 2,675,945,601 1 24.98 
4. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ แลนด์แอนด์เฮำ้ส์ 3,300 88,958,300 10 26.96 
5. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 13,151 3,975,878,432 1 30.23 

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

ถือหุ้นโดย บริษัท สยำมธำนี พร๊อบเพอร์ตี้ จ�ำกัด
1. บริษัท สยำมธำนี เรียลเอสเตท จ�ำกัด 88 1,749,994 50 99.99 

ถือหุ้นโดย บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด
1. บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 10 999,997 10 99.99 
2. บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 0.10 9,995 10 99.99 

3. บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 0.10 9,993 10 99.99 

ถือหุ้นโดย บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
1. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน) 20,000 1,999,999,900 10 21.88 
2. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน) 637 635,925,646 1 21.88 
3. บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ จ�ำกัด 300 2,999,995 100 21.88 

ถือหุ้นโดย บริษัทย่อยของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด 20 1,999,998 10 21.88 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



22 รายงานประจำาปี 2562

ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสำร ประเภท
ธุรกิจ

จ�ำนวนและชนิด
ของหุ้นที่จ�ำหน่ำย

% กำรถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทำงตรง 

และทำงอ้อม

1. บริษัท ควอลิตี้  
คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ 
จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 144 หมู่ 16 นิคมอุตสำหกรรม
บำงปะอิน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บำงกระสั้น  
อ.บำงปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยำ 13160
เว็บไซต์ : www.qcon.co.th

0 3522 1271 0 3522 1270 วัสดุก่อสร้ำง หุ้นสำมัญ 400 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

21.16

2. บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล  
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 5 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfg.co.th

0 2359 0000 0 2677 7223 บริษัทโฮลดิ้ง หุ้นสำมัญ
21,183.7 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

21.88

3. บริษัท ควอลิตี้เฮ้ำส์ จ�ำกัด 
(มหำชน)

เลขท่ี 1 อำคำรควิเฮ้ำส์ ลมุพนิ ีชัน้ 6-7 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.qh.co.th

0 2677 7000 0 2677 7005 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 
10,714.4 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

24.98

4. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ แลนด์
แอนด์ เฮ้ำส์

เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์สำทร ชั้น 14 
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhpf-pf.com

0 2286 3484
0 2679 2155

0 2286 3585 กองทุน
อสงัหำรมิทรพัย์

หน่วยลงทุน 
330 ล้ำนหน่วย 
มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท

26.96

5. บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 31 ถนนประชำชื่น ต.บำงเขน 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.homepro.co.th

0 2832 1000 0 2832 1400 ค้ำปลีกวัสดุ
ก่อสร้ำง

หุ้นสำมัญ 
13,151.2 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

30.23

6. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้ำส์-II 

เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ อำคำรสินธร 
ทำวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กทม. 10330

0 2688 7777 0 2688 7700 กองทุนรวม
อสงัหำรมิทรพัย์

หน่วยลงทุน
148.6 ล้ำนหน่วย
มูลค่ำหน่วยละ 10 บำท

49.99

7. บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ 
จ�ำกัด

เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.รัษฎำ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

0 7638 1150-3 0 7638 1112 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 90 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

55.00

8. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 26 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท

60.00

9. บริษัท เอเชีย แอสเซท  
แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 ที่ปรึกษำ 
กำรลงทุน

หุ้นสำมัญ 0.01 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

99.94

10. บริษัท แอตแลนติก  
เรียลเอสเตท จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37  
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 0.15 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99

11. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ 
นอร์ธ จ�ำกัด

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

0 5349 8911-3 0 5311 1111 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 0.5 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99

12. บริษัท แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhmh.co.th

0 2343 8899 0 2343 8890 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุน้สำมญั 20 ล้ำนหุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท

99.99

13. บรษิทั สยำมธำน ีพร๊อบเพอร์ต้ี  
จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37  
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 1 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99

14. บริษัท แอล เอช แอสเซท 
จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37  
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 1 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99

15. บรษิทั แอล เอช เรียลเอสเตท  
จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37  
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 0.58 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99

16. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ 
นอร์ธอีส จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 1.5 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

99.99
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ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสำร ประเภท
ธุรกิจ

จ�ำนวนและชนิด
ของหุ้นที่จ�ำหน่ำย

% กำรถือ 
ของบริษัท 
ทั้งทำงตรง 

และทำงอ้อม

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

17485 Monterey Road Suite 308 
Morgan Hill, CA 95037 USA

408 796 7337 ลงทุนใน
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 40 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 
1 ดอลลำร์สหรัฐ

100.00

18. บรษิทั สยำมธำน ีเรียลเอ
สเตท  
จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 37 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8900 0 2230 8131 พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย์

หุ้นสำมัญ 1.75 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 50  บำท

99.99

19. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 โรงแรม หุ้นสำมัญ 1 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

99.99

20. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
รีเทล แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 ค้ำปลีก หุ้นสำมัญ 0.01 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

99.99

21. บริษัท แอล แอนด์ เอช 
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น 15 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2343 8899 0 2343 8890 รับจ้ำงบริหำร หุ้นสำมัญ 0.01 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

99.99

22. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี ชั้น G,  
1, 5, 6, 32 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ 
เขตสำทร กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhbank.co.th

0 2359 0000 0 2677 7223 ธนำคำร หุน้สำมญั 2,000 ล้ำนหุน้  
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

21.88

23. บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ 
แอนด์ เฮ้ำส์ จ�ำกัด (มหำชน)

เลขที ่11 อำคำรควิเฮ้ำส์ สำทร ชัน้ M, 10 
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhsec.co.th

0 2352 5100 0 2286 2681
0 2286 2682

จัดกำรกองทุน หุน้สำมญั 637.2 ล้ำนหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

21.88

24. บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์  
จ�ำกัด

เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์ สำทร ชั้น 14   
ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120
เว็บไซต์ : www.lhfund.co.th

0 2286 3484
0 2679 2150

0 2286 3585
0 2679 2150

จัดกำรกองทุน หุ้นสำมัญ 3 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

21.88

25. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส์ 
แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด

เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮ้ำส์ 
สำทร ชั้น 10 ถ.สำทรใต้ 
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กทม. 10120

0 2352 5100 0 2286 2681
0 2286 2682

ที่ปรึกษำ
กำรลงทุน

หุ้นสำมัญ 2 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

21.88
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1.	 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระแล้ว

(1)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน	
12,031,105,828	บาท	เรยีกช�าระแล้วจ�านวน	11,949,713,176	บาท	
แบ่งเป็นหุน้สามญั	11,949,713,176	หุน้	มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	1	บาท	

จากข้อมูลผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัทท่ีถือหุ ้นผ่านบริษัท	 
ไทยเอ็นวีดอีาร์	จ�ากดั	ณ	วนัที	่9	มนีาคม	2563	มีจ�านวน	2,043,894,549	 
หุน้	คิดเป็นร้อยละ	17.10	ของหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว	 และเนื่องด้วย 
หุน้สามญัของบริษัทท่ีถอืโดยบรษัิท	ไทยเอน็วดีอีาร์	จ�ากดั	ไม่สามารถ 
ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	 (ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ 
ออกเสียงเพ่ือลงมตเิกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบียน)	 เป็นผลท�าให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นท่ีถือโดยบริษัท	 
ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ	 20.63	 

และท�าให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ	 20.72	 ของจ�านวนหุ้นที ่
ช�าระแล้ว	 จะมีสิทธิออกเสียงถึงร ้อยละ	 25	 ของหุ ้นที่มีสิทธ ิ
ออกเสียงทั้งหมด	ทั้งนี้	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่ถือหุ้น
ผ่านบริษัท	 ไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คือ	www.set.or.th

(2)	หุ้นประเภทอื่น
-ไม่มี-

2.	 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันรวบรวมรายชื่อล่าสุด	

วันที่	29	สิงหาคม	2562	มีดังนี้

ล�ำดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล
จ�ำนวนหุ้น 

(หุ้น)
ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด

1.	 นาย	อนันต์	อัศวโภคิน* 2,860,000,047 23.93	

2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 2,201,249,923 18.42	

3.	 บริษัท	เมย์แลนด	์จ�ากัด* 677,000,069 5.67	

4.	 ส�านักงานประกันสังคม 426,607,440 3.57	

5.	 STATE STREET EUROPE LIMITED 334,833,682 2.80	

6.	 THE BANK OF NEW YORK MELLON 333,075,700 2.79	

7.	 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 279,587,050 2.34	

8.	 น.ส.	เพียงใจ	หาญพาณิชย์* 134,960,000 1.13	

9.	 กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 118,712,880 0.99	

10.	 ธนาคาร	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน) 109,944,630 0.92	

รวม 7,475,971,421 62.56 

หมายเหต	ุ:	 *	ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์	อัศวโภคิน	ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ	30.73
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3.	 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัทท่ียังไม่ได้ไถ่ถอน	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	 39,200	 ล้านบาท	 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 

มีรายละเอียด	ดังนี้

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

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

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

ครั้งที่	1/2562	 6,000 2.62%,	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน 3	ปี	/26	เม.ย.	2565

ครั้งที่	2/2562	 7,000 2.12%,	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ	6	เดือน 3	ปี	/15	ต.ค.	 2565

หุ้นกู้ทั้งหมดมีอันดับความน่าเชื่อถือล่าสุดคือ	 A+	 Stable	 
โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด	เมื่อวันที	่19	กรกฎาคม	2562

หุ้นกู ้ของบริษัท	 ต้องด�ารงสัดส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน	1.50	ต่อ	1	ตามงบการเงินรวม

4.	 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ปัจจุบัน	บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้น 

จากก�าไรสุทธิในแต่ละปี	 ทั้งน้ี	 การจ่ายเงินปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ	
มาพิจารณาประกอบดังนี	้ได้แก	่ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท	 สภาพคล่องของบริษัท	 การขยายธุรกิจ	 และปัจจัยอื่นๆ	 
ทีเ่ก่ียวข้องในการบรหิารงานของบริษทั	ซ่ึงการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว 

ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 
และ/หรือ	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่	1/2547	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2547	ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
บริษัทข้อที่	42	เรื่องการจ่ายปันผลเป็น	ดังนี้

ข้อบังคับ	ข้อ	42	เรื่อง	การจ่ายเงินปันผล	“ให้จ่ายเงินปันผล
จากผลก�าไรของบริษัท	 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้บรษัิทจ่ายเงนิปันผล	ในกรณทีีบ่รษิทัมกี�าไรให้คณะกรรมการ
ของบรษัิทเสนอแนะให้แบ่งผลก�าไรของบริษทั	เพือ่จ่ายเป็นเงินปันผล
ตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”		
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

ศูนย์พัฒนาบุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

ฝ่ายงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายโครงการ 4 ฝ่ายอำานวยการ

ฝ่ายโครงการ 8

ฝ่ายที่ดิน

ฝ่ายโครงการ 11

ฝ่ายโครงการ 12

พัฒนาโครงการแนวราบ สายปฏิบัติการ สายสนับสนุน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และพัฒนาระบบ

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

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

1/2 - -

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

6/6 7/7 8/8

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6/6 6/7 8/8

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง* กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6/6 7/7 -

5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน

6/6 6/7 8/8

6. นายนันทวัฒน ์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6/6 7/7 7/8

7. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5/6 7/7 8/8

8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6 7/7 8/8

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน กรรมการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

- 6/6 7/8

10. นายวัชริน กสิณฤกษ์** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- - 7/7

11. นายอดุล ชูวณิชชานนท์*** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- - 6/6

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 6 7 8

1.	 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะ

กรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ทั้งนี้ ในการดำาเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นอิสระจำานวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของ
จำานวนกรรมการทัง้หมด ร่วมกับกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 4 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย กรรมการตรวจ
สอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำาหนดใน
ข้อบงัคับตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. มีการมอบอำานาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการ
อย่างชดัเจน ตามรายละเอยีดทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ “การกำากบัดแูล
กิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการของบริษัท มีรายช่ือ และ
จำานวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560  
ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

*  นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง เกษียณอายุจากตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
**  นายวัชริน กสิณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562   
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 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
นายนพร สนุทรจติต์เจรญิ หรอื นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู หรอื 

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายวัชริน กสิณฤกษ์  หรือ นาย
อดุล ชูวณิชชานนท์  หรือ นายอาชวิณ อัศวโภคิน คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ  

ได้กำาหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ดำาเนนิการจัดการบรษิทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั  

และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นทีช่อบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซือ่สตัย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. ให้ความเหน็ชอบนโยบายทีส่ำาคัญ เป้าหมาย แนวทาง และ
แผนงานของบรษัิท รวมทัง้ตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตัติามแผนงานที่
กำาหนด

3. ควบคมุกำากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะกรรมการ 
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมอีำานาจอนุมัติ

3.1 พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบันการเงิน 

3.2 พิจารณาอนมุตังิบประมาณประจำาปีและแผนงานของ
บริษัท

3.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู ้ถือหุ ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีกำาไรพอ สมควรที่จะ
กระทำาเช่นนั้น

3.4 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำาคัญ เช่น การลงทุนที่
สำาคัญ การซื้อขายทรัพย์สิน และการดำาเนินการใดๆ
ที่กฎหมายกำาหนด

3.5 พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการ
ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ 
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ 
ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน
การดำาเนินการ

4. คณะกรรมการจะดำาเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
3 เดือนต่อครั้ง 

5. ต้องกำาหนดวาระหลกัของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน 
ตลอดปี

6. ส่งรายละเอียดวาระการประชมุให้คณะกรรมการได้มเีวลา
ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำาการก่อนวันประชุม

7. การพิจารณาวาระต่างๆ จะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

8. บรษิทัได้กำาหนดนโยบายเกีย่วกบัจำานวนองค์ประชมุกรรมการ 
ขัน้ตำา่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุว่า ต้องมกีรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด

9. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ
10. กำาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ

เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
11. กำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการในการกำากับ 

ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ 
คณะอนกุรรมการอืน่ๆ ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ตามแผนงานทีก่ำาหนดไว้  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม 
ข้อบงัคับของบรษิทั ตามระเบยีบวาระทีก่ำาหนดไว้ และดแูลให้ใช้เวลา
ในการประชุมอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
เปิดเผย

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณทีีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ 
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2.	 ผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมผีูบ้รหิารจำานวน 6 ท่าน ดงันี้
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ 
นายวัชริน กสิณฤกษ์  กรรมการผู้จัดการ
นายอดุล ชูวณิชชานนท์ กรรมการผู้จัดการ
นายวิทย ์ ตันติวรวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการและ 

    ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร รองกรรมการผู้จัดการ
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3.	 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม จบการศึกษา
จากเนติบันฑิตไทย นิติศาสตร์บัณฑิต และ MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยเลขานุการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ 
คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้องทราบ 
และปฏบิตั ิการจดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ 
พงึปฏบิตัต่ิางๆ บนัทกึรายงานการประชมุและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิ
ตามมติท่ีประชุม ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบ
ถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท การดูแลประสาน
งานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตาม
ที่กฎหมายกำาหนด

4.	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ 

และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ 
อย่างเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผดิชอบบรษิทั และมคีณะกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง และเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม 
ประการต่างๆ รวมถึง พิจารณาจากขนาด การขยายตัวทางธุรกิจ 
การเติบโตทางผลกำาไรของบริษัท และค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี โดยจ่ายค่า
ตอบแทนในรูปเงินรายปี เบี้ยประชุม บำาเหน็จกรรมการ และโบนัส 
สำาหรับปี 2561 และ ปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง

ปี 2561 ปี 2562

% 
เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

% 
เข้าประชุม

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

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

- 0.99 - -

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

100% 3.59 100% 3.84

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 

86% 2.46 100% 2.32

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง* กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

100% 2.04 - 1.20

5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

86% 2.04 100% 1.92

6. นายนันทวัฒน ์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

100% 2.04 88% 1.92

7. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

100% 2.51 100% 2.39

8. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการบรษิทั  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

100% 2.57 100% 2.45

9. นายอาชวิณ อัศวโภคิน* กรรมการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

100% 0.78 88% 1.93

10. นายวัชริน กสิณฤกษ์** กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- - 100% 0.63

11. นายอดุล ชูวณิชชานนท์*** กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- - 100% 0.46

รวมค่าตอบแทน  19.02  19.06

* นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง เกษียณอายุจากตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
** นายวัชริน กสิณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562   
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ แยกตามประเภทค่าตอบแทน ในปี 2562 เป็นดังนี้  (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ
ค่าตอบแทน 

รวม
เงินรายปี โบนัส

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 720,000 1,200,000 1,920,000

2. นายพิภพ วีระพงษ์ 720,000 1,200,000 1,920,000

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ 720,000 1,200,000 1,920,000

กรรมการที่เป็นพนักงาน 1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ 1,440,000 2,400,000 3,840,000

2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 720,000 1,200,000 1,920,000

3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำารุง - 1,200,000 1,200,000

4. นายนันทวัฒน ์ พิพัฒวงศ์เกษม 720,000 1,200,000 1,920,000

5. นายวัชริน กสินฤกษ์ 630,000 - 630,000

6. นายอดุล ชูวณิชชานนท์ 458,000 - 458,000

กรรมการที่ไม่เป็นพนักงาน 1. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 720,000 1,000,000 1,720,000

รวม 6,848,000 10,600,000 17,448,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม

ประชุมกรรมการ
บริษัท

ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

ประชุมกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รวม

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 240,000 160,000 N/A N/A 400,000

2. นายพิภพ วีระพงษ์ 240,000 150,000 80,000 N/A 470,000

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ 240,000 150,000 60,000 80,000 530,000

4. นายอาชวิณ อัศวโภคิน 210,000 N/A N/A N/A 210,000

รวม 930,000 460,000 140,000 80,000 1,610,000

ค่าตอบแทน

ปี 2561  ปี 2562

จ�านวนราย
จ�านวนเงินรวม

(ล้านบาท)
จ�านวนราย

จ�านวนเงินรวม
(ล้านบาท)

เงินเดือน 7 79.19 6 71.02

โบนัส* 7 83.79 6 66.38

รวม 7 162.98 6 137.40

หมายเหตุ * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

- ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
บรษัิทฯ มเีกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยเชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิการของบรษิทั ความรู ้ ความสามารถ และผลประเมนิ 

การปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล ค่าตอบแทนของคณะผูบ้รหิารประจำาปี 2561 และ ปี 2562 ได้แก่ เงนิเดอืน โบนสั และค่าตอบแทนอืน่ๆ ดงันี้
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(ข)  ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)
1. บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่

พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ โดย
พนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และ
บริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน สำาหรับ
เงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต 
แห่งหนึง่ โดยปฏบิตัติามข้อกำาหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสำารอง
เลีย้งชพี พ.ศ.2542 ในปี 2562 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร 6 ราย จำานวนเงินรวม 1.2 ล้านบาท

2. สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษา
พยาบาล ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำาปีตามแผนการตรวจ 
ที่แบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน การประกันชีวิตแก่พนักงาน 
ทกุคน เงนิช่วยพธิมีงคลสมรส เงนิช่วยในงานฌาปนกจิของครอบครัว
พนกังาน เครือ่งแบบพนกังาน การเทีย่วและการเลีย้งสงัสรรค์ประจำาปี  
รวมถึง การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลดตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด

5.	 บุคลากร	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)
• จำานวนพนักงานของบริษัททั้งหมด           804 คน

แบ่งเป็นจำานวนพนักงานในแต่ละสายงาน
สายบริหาร                  6 คน
สายปฏิบัติงาน              687 คน
สายสนับสนุน              111 คน

• ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
- เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน 2562 จำานวน 
รวมทั้งสิ้น 1,201 ล้านบาท

- จดัให้มสีวสัดกิารด้านสขุภาพ, ด้านสนัทนาการ, ด้านกองทุน
สำารองเล้ียงชีพ และสิทธิพิเศษในการซ้ือสินค้าของบริษัท 
ที่ได้รับส่วนลด

• จำานวนพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น           819 คน
แยกตามบริษัท ดังนี้
บริษัท แอล เอช เมืองใหม่ จำากัด  24 คน
LAND AND HOUSES U.S.A., INC.    6 คน
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำากัด        102 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
 แมเนจเมนท์ จำากัด            524 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล 
 แมเนจเมนท์ จำากัด            120 คน
บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด  43 คน
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คณะกรรมการและผู้บริหาร

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2549)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2547 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2548 : IOD
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

2/2554 : IOD
• Stanford Executive Programe (SEP), Graduate School of  

Business, Stanford University, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.23

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
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 - ปัจจุบนั 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
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)

ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)

พ.ค. 2554 - ก.ค. 2561 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (บริษัทโฮลดิ้ง)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

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 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ II (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ธนาคาร)

2548 - ก.ค. 2561 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ธนาคาร)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอล เอช เรยีลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท จ�ากดั (พฒันาอสังหารมิทรพัย์)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)
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นายอดิศร ธนนันท์นราพูล อายุ 65 ปี

ต�าแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 7/2547 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 41/2547 : IOD
• หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูร วตท. รุน่ที ่2
• Stanford Executive Programe (SEP), Graduate School of  

Business, Stanford University, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.70

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน), กรรมการและ  
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. แลนด์แอนด์เอ้าส์ (พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์)

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

2535 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ม.ีค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พ.ค. 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

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

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอล แอนด์ เอช พรอ็พเพอร์ตี ้(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

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

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษาลงทุน)

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก แอลเอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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



34 รายงานประจำาปี 2562

นายวัชริน กสิณฤกษ์ อายุ 58 ปี

ต�าแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

Business, Stanford University, USA 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 275/2562 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการผูจั้ดการ (สายปฏิบัตกิาร) 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.ย. 2560 - ก.พ. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แลนด์ แอน เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท จ�ากดั (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

นายอดุล ชูวณิชชานนท์ อายุ 64 ปี

ต�าแหน่ง

• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 280/2562 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันาอย่างย่ังยนื
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พ.ค. 2562 - ปัจจบัุน กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการผู้จดัการ (สายปฏบิตักิาร)
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.พ. 2562 - พ.ค. 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.ย. 2560 - ก.พ. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

2552 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการ 10
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2546 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ 10
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)



บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 35

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม อายุ 60 ปี

ต�าแหน่ง

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณทิต เนติบัณฑิตไทย
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)   62/2548 : IOD
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  18/2547 : IOD
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)   13/2547 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมาย 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

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

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอลเอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แลนด์แอนเฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

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

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี เรยีลเอสเตท (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี ้(พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

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

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อายุ 70 ปี

ต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School,University 
of Pennsylvania, USA

• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ (เกยีรตนิยิมดมีาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344)
• ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที ่5
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2546 : IOD
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 58/2548 : IOD
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
• หลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรฐัวสิาหกจิและองค์กรมหาชน รุน่ที ่15 จากสถาบนัพฒันากรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

• ประกาศนยีบตัร วพน. 12 หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ
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. ไทยรบัเบอร์ลาเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) (ธุรกิจยางพารา)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ม.ิย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บจก. ทรีนีตี้ วัน (บริษัทโฮลดิ้ง)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บจก. สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป (ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. การแพทย์ สุขุมวิท 62 (การแพทย์)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บจก. ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 (ที่ปรึกษาการเงิน)

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บจก. หลกัทรพัย์ ทรนีตีี ้(หลกัทรพัย์)

2553 - 2560 กรรมการ, ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
บจก. หลกัทรพัย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)
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นายพิภพ วีระพงษ์ อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญามหาบัณฑิต LL.M. Taxation, Boston University
• ปริญญามหาบัณฑิต LL.M., Harvard University
• Certificate of International Taxation, Havard University
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 238/2560 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2545 - ปัจจุบัน Partner
บจ. ลอว์อัลลายแอนซ์ (ที่ปรึกษากฎหมาย)

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

นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ อายุ 54 ปี

ต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• กรรมการ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลักสตูร วตท. รุน่ที ่12
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.17)
• หลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2557)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 237/2560 : IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

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

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา
กลุ่มบริษัทอีซูซุ สงวนไทย (ยานยนต์)

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา
บจ. สยามคาร์เรนท์ (รถเช่า)
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นายอาชวิณ อัศวโภคิน อายุ 44 ปี

ต�าแหน่ง

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน, มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. โฮมโปรดักส์เซน็เตอร์  (ค้าปลกีวัสดกุ่อสร้าง)

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและ 
ช่องทางการขาย, รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

2554 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้
ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ อายุ 61 ปี

ต�าแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
• กรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) : 2562 
• TLCA CFO Professional Development Program

 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for 
 Accounting” ครัง้ท่ี 2/2562 (2 ช่ัวโมง) : สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

พ.ค. 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)

การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิททีไ่ม่ได้จดทะเบยีน ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ (โรงแรม)

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

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

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ (ค้าปลีก)

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

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอเซีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ (ที่ปรึกษาการลงทุน)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (พฒันาอสงัหารมิทรพัย์)

หมายเหตุ : 
นายวทิย์ ตนัตวิรวงศ์  ผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน ได้เข้าอบรมพฒันา
ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562 จ�านวน 2 ชั่วโมง ซึ่งไม่ครบถ้วนตามแนวทางของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ก�าหนดเกณฑ์การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 6 ชั่วโมง 
ต่อปี ทัง้นีบ้รษิทัฯ มแีนวทางแก้ไข โดยจะเพิม่ชัว่โมงการฝึกอบรมเป็น 2 เท่า หรือจ�านวน 
12 ชั่วโมง ในปี 2563 นี้แทน
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นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง

• รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายวิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ อายุ 60 ปี

ต�าแหน่ง

• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 มกราคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจบุนั ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2545 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

นายธีระ เบญจศิลารักษ์ อายุ 60 ปี

ต�าแหน่ง

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบัญชี)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 01 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) : 2562 
• หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 2/62  (6 ชั่วโมง) : 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส�าคัญของ TFRS 

 (ฉบับปรับปรุง 2562) รุ่นที่ 2/62 (6 ชั่วโมง) : สภาวิชาชีพบัญชี 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตร TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (6.30 ชั่วโมง) : 
 สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เป็นผูท้�าบญัชทีีม่คีณุสมบติัครบถ้วนตามเงือ่นไขของกรมพฒันาธุรกจิการค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 2562

• 0.009

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ประวัติการท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

2534 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและ 
ผู้บริหารในปี 2562

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนหุน้ทีถ่อื

ณ วนัที่ 
31/12/2561

จ�ำนวนหุน้ทีถ่อื
ณ วนัที่ 

31/12/2562

จ�ำนวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สดัส่วนกำรถอื
หุน้ (%)

วนัทีไ่ด้รับ
กำรแต่งต้ัง

1 นำยนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ 27,487,859 27,489,859 2,000 0.23 11/08/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 นำยอดิศร ธนนันท์นรำพูล กรรมการผู้จัดการ 83,333,106 83,333,106 - 0.70 01/05/2556

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3 นำยวัชริน กสินฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ - - - - 15/02/2562

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4 นำยอดุล ชูวณิชชำนนท์ กรรมการผู้จัดการ 1,055,136 1,055,136 - 0.01 13/05/2562

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5 นำยนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ 12,099 12,099 - 0.00 12/12/2535

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6 นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ 163,597 163,597 - 0.00 03/12/2542

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7 นำยพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ - - - - 12/05/2558

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8 นำยบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ - - - - 12/05/2558

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9 นำยอำชวิณ อัศวโภคิน กรรมการ 1,586,028 1,586,028 - 0.01 28/02/2561

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10 นำยวิทย์ ตันติวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ 1,527,118 1,527,118 - 0.01 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11 นำยโชคชัย วลิตวรำงค์กูล รองกรรมการผู้จัดการ 300,954 300,954 - 0.00 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12 นำยธีระ เบญจศิลำรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1,110,417 1,110,417 - 0.01 01/09/2560

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สายงานบัญชี)

13 นำยวิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - - - - 16/01/2557

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ขอแสดงความนับถือ

 
(นายพิภพ วีระพงษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

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

1. นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานคณะกรรมการ
  สรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ ์ กรรมการคณะกรรมการ
  สรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการและเลขานุการ
  คณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฎบิตัหิน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดไว้ใน
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยในปี 
2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 
2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระส�าคัญต่างๆ และรายงานผลการประชุม 

พร้อมความเหน็และข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
2. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
3. พจิารณาสรรหากรรมการใหม่เพือ่เพิม่จ�านวนกรรมการบรษิทั
4. พิจารณาจัดสรรโบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 
 ให้แก่กรรมการ
5. พิจารณาก�าหนดวงเงินค่าตอบแทน ประจ�าปี 2562  

 ให้แก่กรรมการ 
6. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
 ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ�าปี 2562
7. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน เพื่อแสดงในรายงานประจ�าปีของบริษัท
8. พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนและจ่ายโบนสั ให้แก่ประธาน 

 กรรมการบริหาร 
9. พจิารณาเรือ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ�าปี 2562
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การกำากับดูแลกิจการ

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

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

2. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 5/6 6/6 6/6

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ 6/6 6/6 6/6

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 6 6 6

1	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร

ให้เกดิประสทิธภิาพและบรรลตุามวัตถุประสงค์ โดยเชือ่มัน่เป็นอย่าง
ยิ่งว่ากระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จะยกระดับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจส�าคัญที่จะน�า
ไปสู่ความส�าเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังน้ัน
คณะกรรมการบรษัิทจงึยดึมัน่ในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะหลกัของ
กระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย

- ความซื่อสัตย์
- ความโปร่งใส
- ความเป็นอิสระ
- ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
- ความเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยหลักการก�ากับดูแลกิจการน้ี ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนว

ปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การด�าเนินการ
อย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย  
โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการปฏิบัติ
บรษัิทได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีลอดปี 2562  

ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ เน่ืองจาก

บรษิทัยงัต้องอาศยัผูม้คีวามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทีย่าวนาน และ 
ภาวะผูน้�า เพ่ือน�าพาบรษิทัให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร อย่างไรกต็าม  

บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
องค์ประกอบคณะกรรมการมีการถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม  
การด�าเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ  
(CG Committee) อย่างไรก็ตาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลและจัดการความเส่ียงของ
องค์กร รวมทัง้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กร 
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2.	 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริษทั

ที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและ
มคีณุสมบตัคิรบถ้วน ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ก�าหนด  โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีวามรู้ ความเข้าใจ  
ประสบการณ์ในการท�างานเป็นทีย่อมรบั  และนายภควตั โกวิทวฒันพงศ์  
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 
งบการเงิน มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท�างานด้านการเงิน 
รายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2560, ปี 2561 และปี 2562 มีดังต่อไปนี้

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562

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

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

3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2560)

1/1 2/2 2/2

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 2 2 2

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจ

สอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏบัิตขิองบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

4. ให้ความเหน็ชอบในการพจิารณา แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้าใหม่ และ 
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

6. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษทัในกรณทีีเ่กิดรายการ
เกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวาม
ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

8. ก�ากับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระในการท�างาน

9. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. พจิารณาความเสีย่งทีส่�าคญัของบรษิทั พร้อมเสนอแนะวธิี
ป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความ
เสี่ยงนั้น

11. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

12. ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน 
ที่เป็นกรรมการอิสระ รายช่ือและจ�านวนการเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ในปี 2560, ปี 2561 
และปี 2562 มีดังต่อไปนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562

1. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 2/2 2/2

2. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง*   กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 2/2 -

3. นายนันทวัฒน ์ พิพัฒวงศ์เกษม   กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 2/2 2/2

4. นายวัชริน กสิณฤกษ์**   กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 2/2

5. นายอดุล ชูวณิชชานนท์***   กรรมการบริหารความเสี่ยง - - -

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 2 2 2

* นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง เกษียณอายุจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
** นายวัชริน กสิณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและการพฒันาอย่างยัง่ยนื

1. พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสีย่ง  
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ศกึษา ประเมนิความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ เสนอแนะวธีิป้องกนั  
และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล 
และปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพือ่ให้มัน่ใจว่าความเสีย่งได้รบัการ
บริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ

4. สือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลู และประสานงานเก่ียวกบัความเสีย่ง 
และการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5. รายงานผลการประชุมที่มีนัยส�าคัญและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความส�าคัญ

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน

1. ก�าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

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

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

4. รายงานผลการประชุมท่ีมีนัยส�าคัญและเป็นประโยชน์กับ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ให้ค�าชีแ้จงและหรือตอบค�าถาม กรณเีกดิข้อสงสยัเกีย่วกบั
นโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความส�าคัญ

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และการพฒันาอย่างยัง่ยนืประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน รายชือ่ 
และจ�านวนการเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ 
ในปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้
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(ง) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน มีรายชื่อและจ�านวนการเข้าร่วม 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560 , ปี 2561 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562

1. นายอนันต ์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออก 22 พฤษภาคม 2560)

4/5 - -

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้ง 11 สิงหาคม 2560)

11/11 12/12 12/12

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

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

5. นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง* กรรมการบริหาร 4/4 12/12 -

6. นายวัชริน กสิณฤกษ์** กรรมการบริหาร - - 11/11

7. นายอดุล ชูวณิชชานนท์*** กรรมการบริหาร - - 8/8

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี 11 12 12

* นายเฉลิม เกียรติธนะบ�ารุง เกษียณอายุจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
** นายวัชริน กสิณฤกษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
*** นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารซ่ึงรวมถึงกรรมการผู้จัดการ มีอ�านาจ

หน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินตามปกติธุรกิจ 
ของบริษัท ทั้งนี้ การอนุมัติรายการอื่นใดท่ีมีความขัดแย้งหรือมี 
ส่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

การมอบอ�านาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง 

นโยบาย แผนงาน และงบ ประมาณของบรษัิท รวมทัง้ควบคมุก�ากบัดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม 
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

ในการตัดสินใจในเร่ืองที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดซ้ือที่ดิน การ
พัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริหารจะ 
น�าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

ส�าหรับการมอบอ�านาจทางการเงินเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ตามปกติธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท 
ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล 
หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายวัชริน กสิณฤกษ์ หรือ 
นายอดุล ชูวณิชชานนท์ หรือ นายอาชวิณ อัศวโภคิน คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้อง
ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี 
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
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3.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา

กลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการท�างาน
โปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม 
ข้อบังคบับริษทั และมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท รวมถงึ ความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านหรอืทกัษะทีจ่�าเป็น  
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ 
ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจาก
โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการ 
และผูถื้อหุน้มส่ีวนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการทีมี่คณุสมบติัเหมาะสม  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ก�าหนด

(ก) การสรรหากรรมการอิสระ
บริษทัได้ก�าหนดนยิามของ “กรรมการอสิระ” ให้สอดคล้อง 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจงึก�าหนดให้ค�าว่า “กรรมการอสิระ” หมายความถงึ  
กรรมการที่ไม่ท�าหน้าที่จัดการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม  
เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ทีม่อี�านาจควบคมุ  
และเป็นผูซ้ึง่ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัในลกัษณะทีจ่ะท�า 
ให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่
มีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นบคุคลทีถ่อืหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธิ
ออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน  
ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืไม่ได้เป็นผูใ้ห้บรกิารด้านวิชาชพี
ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดง
ความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือ
ไม่เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 
หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้น 
จากสถานะหรอืต�าแหน่งทีอ่าจเกดิความขดัแย้งดงักล่าวแล้วเป็นเวลา 
2 ปีขึ้นไป

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเป็นการจ�ากัด
ความเป็นอสิระในการปฏิบตัหิน้าทีต่�าแหน่งกรรมการ ซึง่มจี�านวนเงิน 
หรือมีมูลค่าที่มีนัยส�าคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัท 
ในเครอื หรือบริษทัร่วม หรอืบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4) ไม่เป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิารระดบัสงู ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ 
บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ และไม่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ 
ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

5) ไม่ได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของ
กรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบั 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบรษัิทได้โดยอสิระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคุมของผูบ้รหิารหรอื
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ
บุคคลดังกล่าว

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น 

กรรมการ
1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือ 

หลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของหุ้นบริษัท 
ทัง้หมด และถอืหุน้จ�านวนดงักล่าวต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 12 เดือนจนถงึ
วันท่ีใช้สิทธ์ิ โดยสามารถเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึง 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษทั เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจะส่งต่อ 
ให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยบรษิทัจะแจ้ง
ก�าหนดเวลาในการเสนอช่ือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ผู้ถอืหุน้รายใหญ่เสนอชือ่บคุคลทีส่มควรได้รบัแต่งต้ัง 
เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็น 
ผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับ 

การเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
4.3) บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา  

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี  
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน 
ปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อก
จากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ก็ได้
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 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรอง
สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วน เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ  
ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้น�า ความสามารถด้านการ 
บริหาร และ มคีวามเข้าใจในธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีโดยจะน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาอนมัุต ิและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) จ�านวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 จ�านวนกรรมการทีม่าจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่มจี�านวน 6 ท่าน  

ประกอบด้วย นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู, นายนพร สนุทรจติต์เจรญิ, 
นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม, นายวัชริน กสิณฤกษ์, นายอดุล  
ชูวณิชชานนท์ และ นายอาชวิณ อัศวโภคิน

4.	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
การเสนอชือ่และการใช้สทิธอิอกเสยีงแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการ 

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด�าเนินการโดยฝ่ายจัดการ และต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม มหีน้าทีด่�าเนนิการเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บรษิทัได้ก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลูฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างบริษัทย่อย 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน โดย 
มีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล 
ทีส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทั รวมถงึ ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัเกบ็ 
ข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และ
รวบรวมข้อมูลมาจัดท�างบการเงินรวมให้ทันภายในก�าหนด

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทมีนโยบายท่ีชัดเจนเกีย่วกับเรือ่งการใช้อ�านาจหน้าทีใ่ห้ถกู 

ให้ควร ผ่านหลายช่องทางได้แก่ การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจรรยาบรรณ 
ของบริษัท ประกาศต่างๆ ที่มาจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การสือ่สารภายในองค์กร วฒันธรรมองค์กร 
เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

(ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์
 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร  โดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบบทบาทภาระหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย ์
ของบริษัท และรับทราบการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ 

ภายใน 3 วนัท�าการหลังจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรัพย์ 
ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก�าหนด และต้องส�าเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ
รวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซ่ึงก�าหนด
ไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

(ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย
 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องน�าส่ง 

รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนหรอืของบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องกนั  
ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย โดยจะต้องน�าส่งรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วัน 
หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารตามแบบรายงาน
ที่ก�าหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน 
หลังจากที่มีการเปล่ียนแปลงตามแบบรายงานที่ก�าหนด โดยจะ 
จัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งส�าเนา 
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็น 
ไปตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2561 

และปี 2562 บริษัทได้จ่าย ค่าสอบบัญชีให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด ดังนี้

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท 1,750,000 1,800,000

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2,830,000 3,120,000

รวม 4,580,000 4,920,000

6.2 ค่าบริการอืน่ (Non-audit Fee) ปี 2561-2562 บรษิทัจ่าย 
ค่าด�าเนินการสร้างกรอบแนวทางและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ให้กบับรษิทั อวีาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ�ากดั จ�านวน 2,675,000 
บาท

บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่
ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.และ
ได้หมุนเวียนไม่ให้เป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกันเกิน 7 รอบปีบัญชี โดยผู้ 
สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จะต้องมีการเว้น
วรรค 5 รอบปีบัญชี ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต.
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7.	 การปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี 
แบ่งเป็น 5 หมวด

(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 ก่อนวันประชุม
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น  

จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน  
รวมถึงการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการใช้สทิธิในเรือ่งต่างๆ  
ทีผู่ถ้อืหุน้ควรได้รับอย่างเท่าเทยีมกนั อนัได้แก่ การได้รบัข่าวสารข้อมลู
ของบรษิทัอย่างเพยีงพอ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุ 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  
รวมถงึสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ การใช้สทิธอิอกเสยีง
ในเรือ่งทีส่�าคญัต่างๆ รวมถงึการอนมุตัจ่ิายเงนิปันผล เป็นต้น โดยบรษิทั 
จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง คือ การ
ประชมุสามญัประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  
โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชมุในแต่ละวาระกาประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.lh.co.th  
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุแต่ละวาระอย่างเพยีงพอ ก่อน 
ได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจากบริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ 
ประชมุพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุ้น และเอกสาร
ประกอบการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
ก่อนวันประชุม โดยเอกสารท่ีจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย แบบ 
ลงทะเบียน ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2561 รายงานประจ�าปี 2561ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
รายละเอียดวาระการประชุม เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 
รายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าประชมุได้ บรษิทัได้จดัส่งหนังสือมอบ 
ฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด พร้อมประวัตกิรรมการอิสระ 
ทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลหน่ึงคนใด หรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทได้ก�าหนดไว้เป็นผู้รับมอบอ�านาจแทนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเรียกดูหนังสือเชิญ
ประชมุ เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้รายงานประจ�าปี  
ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านรหสัควิอาร์ (QR Code) ซึง่ปรากฎอยูใ่น 
แบบลงทะเบียนที่จัดส่งให้ หรือที่เปิดเผยบนเว็บไซต์

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก 

โดยเน้นเรือ่งการจดัสถานทีแ่ละเวลาทีใ่ช้ในการประชุมทีส่ะดวกต่อการ 
เดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัท
จึงได้ใช้ที่ท�าการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 4 อาคาร
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้
ทัง้รถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดนิ (MRT) เวลาในการประชมุ
ก็จัดให้มีการประชุมในวันท�างานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และได้จัดเจ้าหน้าที่อ�านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ 
เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการรับ 
ลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู ้ถือหุ ้นจากชื่อ นามสกุล หรือ 
เลขประจ�าตัวประชาชน ซึง่ท�าให้การรบัลงทะเบยีนเป็นไปอย่างรวดเรว็  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบลงคะแนน เพื่อออกเสียง 
ในแต่ละวาระ โดยในการนับคะแนน บริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
ในอ่านคะแนนจากบาร์โค้ดของใบลงคะแนนทีบ่รษัิทแจกให้แก่ผูถื้อหุน้ 
ซึ่งท�าให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้ถือหุ้น
สามารถเหน็คะแนนในแต่ละวาระได้ทนัทเีมือ่การลงคะแนนเสร็จสิน้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
บรษิทัเข้าร่วมประชุม ก่อนเริม่ด�าเนนิการประชมุ เลขานกุารทีป่ระชมุ
ได้อธบิายวธิกีารลงคะแนน การนบัคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน และ
การเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยประธานได้ตอบค�าถามและให้ข้อมูล
ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จัดสรรเวลาอภิปรายใน
แต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นครั้งที่ 1/2562 มีผู ้ถือหุ ้น

และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,527 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 
7,881,614,357 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65.96) เกินกว่าหนึ่งในสาม 
ของจ�านวนหุ ้นทั้งหมดจ�านวน 11,949,713,176 หุ ้น โดยมี 
นายนพร สุนทรจติต์เจรญิ เป็นประธานในท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์  
พิพัฒวงศ์เกษม เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 8 ท่าน ได้แก่
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1. นายนพร สนุทรจติต์เจรญิ ประธานกรรมการ ประธานทีป่ระชมุ

2. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์ กรรมการอสิระ,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายพภิพ วรีะพงษ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ

4. นายบณัฑิต พทิกัษ์สทิธิ์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ
บรหิารความเส่ียงและการพฒันา 
อย่างยัง่ยนื, กรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ

5. นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ  
(สายสนบัสนนุ) และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน

6. นายวชัรนิ กสณิฤกษ์  กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ  
(สายปฏบิตักิาร) และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. นายอาชวณิ อศัวโภคนิ กรรมการ

8. นายนนัทวฒัน์ พพิฒัวงศ์เกษม กรรมการ, เลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัท  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากส�านักงานอีวาย คือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุในวนันี ้เพ่ือตอบข้อซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ได้เชญิ 
ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระ เข้าร่วมสังเกตการณ ์
ในการประชมุ เพ่ือท�าหน้าทีด่แูลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้อง 
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ส�าหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลการ
ประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
ข้อซักถามและค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ มติที่ประชุมในแต่ละวาระ
อย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการ
ลงคะแนนเสยีง ภายในวนัถัดจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ให้ผูถ้อืหุน้ทราบ
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และได้จัดส่ง
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท : www.lh.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมคร้ังต่อไป  
หลงัจากนัน้กจ็ะน�าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่รบัรองในการประชุมผู้ถอืหุน้ 
คราวถัดไป

(ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความส�าคัญในการ

ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม เพือ่เป็นการ

ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ี 
ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังน้ัน บริษัทจึงมีมติ
ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น จะด�าเนินการตามล�าดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบ 
วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่าง 
เพียงพอก่อนการตัดสินใจ

2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งบริษัท 
ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการ 
พจิารณาบรรจวุาระเข้าเป็นวาระการประชมุอย่างชดัเจนเป็นการล่วงหน้า  
โดยคณะกรรมการอสิระของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองวาระ
ที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัจะบรรจเุป็นวาระการประชมุ
ในการประชุมต่อไป ส�าหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรษิทั บริษทัจะแจ้งให้ผูถ้อืหุ้นรบัทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุล
ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก�าหนด  
และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย เพื่อให้คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทด�าเนนิการตามกระบวนการ 
สรรหา กล่ันกรอง และคัดเลือกรายชือ่บคุคลทีผู้่ถอืหุน้เสนอ ก่อนน�าเสนอ 
ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป บคุคลใดทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป ส�าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
พร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร ่
ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ
การประชมุเพ่ิมเตมิ หรอืเสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
แต่อย่างใด

4. เสนอรายชือ่ของกรรมการอสิระทัง้หมด เพือ่เป็นทาง
เลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการ
อิสระท่านใดท่านหนึ่งได้ และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ 

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุก
ระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�าคัญๆ เพื่อ
ให้ผู้ถอืหุน้สามารถลงคะแนนได้ตามทีเ่หน็สมควร ซึง่จะมกีารเกบ็บตัร
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ลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อน�าผลคะแนนมารวมค�านวณ
กับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะ
ประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีหมดวาระ 
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

7. บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน
เพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและ 
ผู้บริหารมีบทบาทภาระหน้าท่ีที่ต้องน�าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครอง 
หลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ และรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซ้ือ ขาย  
โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย์  ทัง้นี ้รายละเอยีดของมาตรการดังกล่าว
ได้กล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

(ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่  

เช่น พนักงานและผู ้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง 
บคุคลภายนอก เช่น คูค้่า ภาครฐั ผูร่้วมทนุ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม  
เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับการ
คุ ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังบริษัทได้ก�าหนดกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้
เผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบรษัิท และจะไม่ท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ความส�าเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน 
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญของความส�าเร็จของบริษัท จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม ก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน และก�าหนด
ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค�านึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้ 
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการ 
ประเมินผลการปฏบัิตงิานโดยหวัหน้างาน  และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึง่ 
เป็นโบนสัให้พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทัอนัค�านงึถึงการ
เติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

สวัสดิการต่างๆ มีดังนี้
- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่

พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม ของกองทุนโดยสมัครใจ โดย
พนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2-7 ของเงินเดือน และ
บริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน ส�าหรับ

เงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต 
แห่งหนึง่ โดยปฏิบตัติามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตักิองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 

- การท�าประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรส 
และบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย

- การท�าประกันชีวิตกลุ ่มให้กับพนักงานในวงเงิน 
ทุนประกัน 500,000-1,500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
กรมธรรม์ประกันชีวิต 

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

- การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่
พนักงาน อาทิ

- การเบิกค่ารักษาพยาบาล
- การเบิกค่าทันตกรรม 
- การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี 
- การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและ

ครอบครัวพนักงาน
- เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส
- ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร
- ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมน�าเที่ยวประจ�าปี

ภายในฝ่ายที่พนักงานสังกัดอยู่
- ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปีภายในฝ่าย

ที่ตนสังกัด
- ส่งเสริมการออกก�าลังกาย โดยจัดกิจกรรมออก

ก�าลังกายให้พนักงานตอนเย็นหลังเลิกงาน
- แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง

- ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์

- โครงการอบรมพัฒนาจติ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และ
ความสขุในการท�างานด้วยสมาธ ิเป็นการอบรมพืน้ฐานของการสร้าง
สติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน ทั้งที่ท�างาน
และทีบ้่าน ซ่ึงจดัให้กบัพนกังานทกุคน ทุกระดบั และถอืเป็นหลกัสตูร
พื้นฐานเพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

- การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการเป็นประจ�าทุกปี

- การมอบทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท ให้กบัผูบ้รหิาร 
เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ
สงูสดุ

- การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล 
ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี และ 30ปี เป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่
บริษัทมาโดยตลอด
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บรษัิทได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร เพือ่เป็นตวัแทน 
ของพนกังานร่วมปรึกษาหารอืกบับริษทัเพือ่จดัสวสัดกิารให้แก่พนกังาน 
เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของ 
พนกังานให้บริษัททราบและร่วมปรกึษาหารอืให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจน 
ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน
บรษิทัให้ความส�าคญัในการดแูลรกัษา ปรบัปรุง พฒันา 

ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของพนักงาน 
และเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง 
วัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน มุ่งมั่นในการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคลให้มคีวามรูแ้ละสร้างจติส�านึกในด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน โดยการจัดการอบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่วิศวกรควบคุมงานและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้  
จิตส�านึก ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ส�านักงานใหญ่มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี การเข้าส�านักงาน
มีระบบสแกนนิ้วมื้อเข้าออกเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีพนักงาน
ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานจนถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่างๆ  

ของบุคลากรว่ามีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง  
ทัง้ได้ระลกึอยูเ่สมอว่าหนทางทีจ่ะบรรลใุห้ถงึซึง่เป้าหมายดงักล่าวนัน้  
ต้องเกิดขึน้จากการฝึกอบรมพฒันาพนกังานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง  
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน กล่าวคือ
บรษัิทได้เปิดโอกาสในการเรยีนรูแ้ละการพฒันาเพือ่ความเตบิโตของ
พนักงาน ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าท่ีของพนักงานท่ีจะต้องมีความรับ
ผิดชอบต่อความส�าเร็จ อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและ
พฒันาดงักล่าวด้วยความมุง่มัน่อย่างจรงิใจ  ทัง้นีเ้พือ่ให้การปฏบิตังิาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลได้ด�าเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้อง
กบัการบรหิารงานของบริษทั และให้บรรลผุลตามนโยบายทีก่�าหนดไว้  
บรษัิทจงึให้มกีารจดัตัง้หน่วยงาน “ส่วนงานศนูย์พฒันาบุคคล” ขึน้มา 
ท�าหน้าทีรั่บผดิชอบกจิกรรมต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการฝึกอบรมและพฒันา 
บุคคล และได้ก�าหนดแนวนโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนา
พนักงานไว้ดังนี้ คือ

1) บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือ
ทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับ 
การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามความจ�าเป็นในงาน (Job-Requirements)  
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งเพือ่ความก้าวหน้าในอาชพีการงาน ทัง้นี้
โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นส�าคัญ

2) บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรบคุคลเป็นการลงทนุในตัวบคุคล ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัยิง่ 
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการ
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�าคญัต่อการ
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 
การศกึษา และองค์การภายนอกในเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบังานด้านการฝึก 
อบรมและพฒันา เช่น การให้ความร่วมมอืด้านการขอเข้าศกึษาดงูาน  
การรับนักศึกษาฝึกงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร ท้ังน้ีเพื่อ 
เป็นการแสดงออกถงึความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท (Corporate Image)



52 รายงานประจำาปี 2562

ส�าหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรก
ที่เริ่มท�างาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ  
กฎระเบยีบ โครงสร้างธรุกจิของบรษิทั วฒันธรรมขององค์กรในเบือ้งต้น  
สวสัดกิารและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษทั และพนกังานใหม่ทีเ่ข้ามา 
ในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก
กับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง 
การเรียนรู้การท�างานร่วมกันเป็นทีม

บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น  
ทัง้หลกัสตูรการอบรมภายในบรษิทั การเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถมาอบรมในบริษัท การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรม
ต่างๆ ภายนอกบริษัท รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทมีการ
ฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ย 16 ชั่วโมง/คน/ปี 

นอกจากกจิกรรมท่ีเสรมิสร้างความรูใ้ห้แก่พนกังานแล้ว  
คณะกรรมการบรษัิทต่างเลง็เหน็และให้ความส�าคญักับทกัษะทีจ่ะช่วย 
เพิม่ศกัยภาพการท�างานของบคุลากรให้สามารถท�างานได้มปีระสทิธิภาพ 
มากขึ้น หากบุคลากรในองค์กรสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ (Creative 
Thinking) จึงได้จัดกิจกรรมท่ีให้พนักงานในส�านักงานใหญ่ทุกฝ่าย
ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเชิญชวนเพื่อนๆ ในบริษัทมาใช้บริการห้อง 
สันทนาการ ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อ “Meet & Greet @ The Skape”

- คู่ค้า
บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ

เป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้า 
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการแข่งขนัระหว่างคูค้่าแต่ละรายอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ในการด�าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
เข้าประมูลงาน เสนอราคาจ้างเหมา ราคาสินค้า ด้วยความโปร่งใส 
ยตุธิรรม เปิดเผยและเป็นธรรมกับคูค้่าทกุราย มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ในการคดัเลอืกคูค้่าและคู่สญัญา โดยพจิารณาจากคณุสมบตั ิคณุภาพ
งาน ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะ 
ทางการเงินมั่นคง ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบ
งานตามก�าหนด เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ซ่ึงบรษิทัมกีารจดัท�า 
ข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการก�าหนดเงื่อนไข
ที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัทได้
ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า ช�าระค่าสินค้าและ
บริการตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ี บริษัทได้น�าระบบห่วงโซ่
อปุทานมาใช้ในการสัง่ซือ้สนิค้า เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ข้ึน อนัเป็น 
การลดค่าใช้จ่าย และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

- เจ้าหนี้ 
บรษิทัได้ปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อก�าหนดของสญัญาอย่าง

เคร่งครัด ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล  
หรือข้อเทจ็จริงอนัจะก่อให้เกดิความเสียหายแก่เจ้าหน้ี ซึง่เป็นการสร้าง 
ความเชือ่มัน่ให้แก่เจ้าหนีม้าโดยตลอด ทัง้นี ้สญัญากูย้มืเงนิส่วนใหญ่ 
ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจ�ากัดบางประการ เช่น อัตราส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถอืหุน้รายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบรษิทั การค�า้ประกนั
หน้ีสินหรือเข้ารับอาวัล ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 
การจ่ายเงนิปันผล การรวมหรอืควบบรษิทัเข้ากบั บรษิทัอืน่ การด�ารง
อัตราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบอย่าง 
เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการช�าระคืนเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนที ่
น�าไปจดจ�านองเพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากธนาคาร ในปีทีผ่่านมา  
บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน และไม่มี
เหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ

- ลูกค้า
บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาคุณภาพของสินค้าและ

บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา ความ 
ต้องการของลกูค้า และน�ามาปรบัปรงุแก้ไข เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่ 
และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งม่ันดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัลมากมายเรื่อยมาตั้งแต่อดีต ท้ังนี้  
สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในเรือ่ง “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” 
ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”

- คู่แข่ง
บริษัทเน้นประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมี 

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

- ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ 

ส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด โดยฝังอยู่ในกระบวนการท�างานหลักของ 
กิจการ ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากร 
อย่างเหมาะสม การควบคมุคณุภาพของสินค้า บรกิาร เวลาการส่งมอบ  
พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง มีการปฏิบัติ
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ตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เคร่งครัด ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมปีระสิทธภิาพ และมกีารจดัโครงการและการจดักจิกรรมต่างๆ  
เพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในเร่ือง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ “การดูแล 
สิ่งแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม” และ “นวัตกรรม
และการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการ 

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

 มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง
 บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการ

ก�าหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จ้ง เพือ่เปิด 
รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณถีกูละเมดิสทิธ ิจากการกระท�าผดิกฎหมาย หรอื
จรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ
ส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบของบคุคลในองค์กร ทัง้พนกังาน
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการ และ 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ในเวป็ไซต์ของบรษิทั และ รายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ ทัง้นีส้ามารถยืน่เรือ่งถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

 - E-mail : Auditcommittee@lh.co.th
 - ยืน่ทางไปรษณย์ี ถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

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

 ส�าหรับพนักงาน บริษัทจัดช่องทางติดต่อโดยตรงต่อ
หวัหน้าหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอื ฝ่ายจดัการ เพือ่แจ้งข้อ
ร้องเรยีน หรอืกรณีทีพ่บเหน็เรือ่งทีอ่าจเป็นการกระท�าผดิ หรอื ฝ่าฝืน
ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ และบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับ
เรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีน มาตรการคุม้ครองพนกังานทีเ่ป็นผูร้้องเรยีน  
การสบืสวนหาข้อเทจ็จรงิเพือ่ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยพจิารณา
ว่าเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรียนเข้าข่ายการกระท�าผดิหรอืไม่ อยูใ่นระดบั
ความผิดระดับใด เพื่อก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ   
โดยมีหน่วยงานหรอืทมีงานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และสรปุรายละเอยีด 
ของเร่ืองดงักล่าว เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาต่อไป

 บรษัิทได้ก�าหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดย 
ให้ความส�าคัญของการเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือ 
ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูล
เฉพาะส่วนที่จ�าเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยค�านึงถึง 
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู ้ให้ข้อมูล หรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และ
รายงานต่อคณะกรรมการ

(ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 1. บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัท
จงึได้เผยแพร่ข้อมลูทีส่�าคัญของบรษิทัทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลู 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผ่านทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย www.set.or.th และ website ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th  
ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์ก�าหนดไว้ นอกจากน้ีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีบริษัทได้
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มส่ีวนได้เสียแล้ว จะน�ามาเผยแพร่รวมไว้ 
ใน website ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

 2. งบการเงินทีน่�ามาเปิดเผยต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต้องผ่าน 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัก่อน

 3. คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มีรายงานความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของ 
ผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปีตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา

 4. บรษัิทได้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี  
และได้รายงานนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบโดย
สรุป ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และ 
website ของบรษิทั โดยเริม่ตัง้แต่รายงานประจ�าปี 2550 เป็นต้นมา

 5. บรษัิทได้เปิดเผยเกีย่วกับบทบาทและหน้าทีข่องคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และจ�านวนครัง้ทีก่รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจดัการ” และ 
“คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายงานของประธานคณะกรรมการ
แต่ละคณะเปิดเผยไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญในด้านความสัมพันธ์กับ 
ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุทัว่ไป และนกัวเิคราะห์ บริษทัจงึก�าหนดให้การเผยแพร่ 
ข้อมลูของบรษิทัแก่นกัลงทุน ทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และผู้ท่ีสนใจจะถอืหุน้
ในอนาคต เป็นอ�านาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ท�า
หน้าทีเ่ป็น Chief Investor Relations Officer พร้อมทัง้จดัให้มส่ีวนงาน 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นตวัแทนในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน 
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และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2230-8306 หรอื e-mail address: 
investor@lh.co.th  

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 – 2562 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท 
รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลและแจ้งสารสนเทศของ
บริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็น
จ�านวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. Road show ในประเทศ
และต่างประเทศ 6 9 13

2. Analyst Meeting 5 5 5

3. Company Visit 53 44 38

4. Conference Call 7 13 15

(จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัเป็นไปตามมตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารตามกฎหมาย และข้อบงัคับของบริษัท
โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และกรรมการทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนาน
ทีส่ดุ 3 คนต้องออกตามวาระ เพือ่ให้มกีารสรรหากรรมการใหม่ทกุปี
โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัมีจ�านวนทัง้สิน้ 
9 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน     4 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน     2 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ  จ�านวน     3 ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทในลักษณะที่จะท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็น
อิสระและมีคุณสมบัติตามค�านิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าว
ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการอิสระ”

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบรษัิท 
ท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
ของฝ่ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท�าหน้าท่ีบริหารงานในด้านต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด และการท�ารายงานต่างๆ ที่ไม่ใช่
การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ี 

ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversify) โดย
พจิารณาจากทักษะจ�าเป็น และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีย่งัขาดอยู่  
ดงัจะเหน็ได้จากโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจบุนั 
ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลายด้านความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์ 
อันเป็นประโยชน์ในประกอบกิจการของบริษัทและการถ่วงดุลของ
กรรมการที่เหมาะสม

 2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

4 คณะ เพื่อช่วยติดตามและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้ใกล้ชิด 
มากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ  
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
แต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

 3. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
3.1 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูม้คีวามรู ้มทีกัษะ และ

ประสบการณ์หลากหลาย สามารถใช้วจิารณญาณได้อย่างอสิระ และ
มคีวามเป็นผูน้�า ท�าหน้าทีก่�าหนดกลยทุธ์ ทศิทาง นโยบาย เป้าหมาย
และภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายใน
การด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการได้
พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินงาน 
ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งมีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ
การปฏบิตัสิอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบยีบ กฎหมายและข้อบงัคับ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนบรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม  
ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซือ่สตัย์สุจรติ ระมดัระวัง ค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษทั  
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
นอกจากนี ้เพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพ ประสิทธผิล โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ บรษิทัได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะ
กรรมการบริษัทด้วย

3.2 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้นโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนการน�าหลกัการ 
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิททาง
ธุรกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและ
ทบทวนหลักการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 
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เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของของมติ
คณะกรรมการส�าหรับเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าว 

3.4 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังนี้
บริษัทยึดม่ันในแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส  

สุจริต และเป็นธรรม ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน และก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนกังานปฏบิตัติามจรรยาบรรณส�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิทั ปฏิบตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัภายใต้กรอบ
กฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทับนพืน้ฐานของการมจีรรยาบรรณ
เยี่ยงมืออาชีพ โดยบริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณพนักงาน (Code of 
Conduct) เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lh.co.th และระบบฐานข้อมูล 
กลางของบริษัท มีการจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมให้ปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจดัให้มี 
การสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่
พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน  
เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

- การส่ือให ้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณพนักงานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- การจัดท�ากิจกรรมผ่านส่ือในระบบเครือข่าย 
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ ์ 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการในหน้าแรก 
(Welcome Page)

- การตดิตามการปฏิบัติผ่านการควบคุมการปฏิบัติ
งานของหวัหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน และ ผ่านกลไกการท�างาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการติดตามและประเมินผล

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
เป็นประจ�าทุกปี และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบในการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัภิายใต้งานตรวจสอบ  
โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบผลการตรวจสอบพร้อม 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรได้ท�าการประเมิน 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซ่ึงผลการประเมินไม่มีประเด็นชี้แจง
เพิ่มเติม

3.5 ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดเครื่องมือในการบริหาร 

จัดการ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ 
ผู ้ถือหุ ้น โดยบริษัทฯได้ก�าหนดมาตรการในการขจัดความขัด 
ทางผลประโยชน์ ดังนี้

มาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณารายการทีอ่าจมคีวาม 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต ้กรอบจริยธรรมที่ดี  โดย 
ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้
ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการส�าคัญได้แก่

1. รายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการท�ารายการกับบริษัท  
ห้ามกรรมการหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุมัติการท�ารายการ 
และให้มีการก�าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการท�า
รายการกับบุคคลภายนอก 

2. ในการก�าหนดราคา เพ่ือการป้องกนัความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตาม 
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยก�าหนด ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้มกีารน�าเสนอ 
รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. การเป ิดเผยข ้อมูลการท�ารายการท่ีอาจม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ 
รายการระหว่างกนัตามหลักเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต./ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดโดยเปิดเผยไว ้ใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัดังกล่าวไว้ในงบการเงนิ
ตามที่มาตรฐานบัญชีได้ก�าหนดไว้ด้วย

3.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการก�าหนดและ
ประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก�าหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเส่ียง นอกจากนี้ บริษัทได้
จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ 
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฎบตัร 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
โดยบรษัิทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดงันี้

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน  

และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ  
ด�าเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท  
ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทั้งการ
ประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยต้องมี
การปรบัปรงุกระบวนการให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ
อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื มหีน้าทีต่ดิตามการบรหิารความเสีย่งและเสนอความเหน็
ต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
และมีจิตส�านึกในเรื่องความเสี่ยง ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้  
(Knowledge Base) เพราะบรษิทัเชือ่ว่า ความเสีย่งสามารถบรรเทาลง 
หรือยอมรับได้ เมือ่ผูบ้รหิารหรือเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนงานรู้เท่าทันความ
เสยีหายทีจ่ะตามมา ดงันัน้ บรษัิทจึงมุง่พฒันาฐานข้อมูลทัง้ภายในและ 
ภายนอกองค์กร ด้วยการลงทุนด้านไอทีและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้งาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
บริษทัได้แจ้งก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการให้ 

กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทกุปี เพือ่ช่วยให้กรรมการสามารถจดัสรร 
เวลาเข้าร่วมประชุม และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม รายละเอียด
วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�าการก่อน 
วนัประชมุ โดยได้เปิดเผยจ�านวนคร้ังทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าประชมุ
ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

 5. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั
บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการ

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

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ
ทั้งคณะและรายบุคคล

เลขานกุารบรษิทั จะน�าส่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทกุคนประเมินผลการปฏิบตัิ
งานประจ�าปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการ
แต่ละคนประเมนิเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมนิกลบัมายงั
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการ
แต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น ในปี 2562 ได้มี
การประเมนิผลงานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่8/2562  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็น 
ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ  
85 = ดมีาก ช่วงร้อยละ 75 – 85 = ด ี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 18 ธันวาคม 
2562 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. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการ

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

 7. ค่าตอบแทน
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  

และกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ไว้อย่างเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบบรษิทั และมีคณะกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง และเสนอให้ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึง่ค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนมุตั ิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วทกุปี  บรษิทัได้เปิดเผยค่าตอบแทน 
เป็นรายบคุคลและจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าประชมุ ภายใต้เรือ่ง 
“โครงสร้างการจดัการ” หวัข้อ“ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร”

 8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา 

กรรมการ โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็น
ประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา 
กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมงานสัมมนาและเป็นวิทยากรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ หัวข้อ

นายนพร สนุทรจติต์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

วัน 5 ตุลาคม 2562 วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฎิบัติ รุ่นที่ 5”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 
- 4 มิถุนายน 2562 และ 
วนัที ่1 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร DCP รุ่นที่ 275/2019
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอดุล ชูวณิชชานนท์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 
- 20 สงิหาคม 2562 และ 
วนัที ่16 กนัยายน 2562

หลักสูตร DCP รุ่นที่ 280/2019  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บรษัิทมีนโยบายพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขัน
ตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและ
รบัฟังบรรยายธรรม นอกจากนี ้ บริษทัได้ส่งผู้บรหิารเข้าศกึษาโครงการทีเ่ป็นหลกัสตูรระยะยาว ได้แก่ หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ ระดับปรญิญาโท  
Executive MBA จ�านวน 5 คน
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 9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

กรรมการใหม่ จงึจดัให้มกีารแนะน�าแนวทางการด�าเนนิงานในภาพรวม 
ของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีท�างานและโครงสร้างการถือหุ้น
ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ เช่น โครงสร้างการท�างานภายในบรษิทั  
ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจของ 
คณะกรรมการบริษัท คูม่อืกรรมการบรษิทัจดทะเบียน นโยบายการก�ากบั 
ดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ  รวมถงึ การจดัให้มกีารพบปะกับประธานกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิทั เพือ่รบัทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 10. การประชมุกนัเองระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย ในปี 2562 มกีารประชุม 1 คร้ัง  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 11. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ 
กับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าทีส่มบรูณ์ 
ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท และมีความเป็นอิสระต่อ
การเสนอแนะแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าทีข่องบริษทัเข้าร่วม ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อซักถาม
ถึงความเป็นอิสระในการท�างาน ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่อง
ระบบการควบคุมภายใน

 12. การจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
บริษัทสามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการได้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทสามารถเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการได้รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด
ในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การก�ากับดูแล”) ตลอดจนการให้
ความส�าคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่า
กระบวนการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม จะยก 
ระดับผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็น
หัวใจส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท 
จงึได้จดัให้มนีโยบายเก่ียวกับการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณ 
ทางธรุกิจของบรษัิททีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร กระบวนการท�างานหลัก 
ของกิจการได้ค�านึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

1.	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
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�าหนดแนวปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึงสิทธิ และ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างท่ัวถึงไว้ในจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ส�าหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย”

 
2.	การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บรษัิทมนีโยบายการต่อต้านการทจุรติและห้ามจ่ายสนิบน 
โดยก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆ ที่จูงใจให้
ปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัใินทางทีม่ชิอบ หรอือาจท�าให้บรษิทัเสยี
ประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่น�าทรัพย์สินของ
องค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรอืพวกพ้อง หรอืละเว้น
การกระท�าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่องตน  

ซึง่บรษิทัได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธรุกิจให้พนกังานได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ บริษัทได ้
มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการ
ให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

แนวปฏิบตัใินการก�ากบัดแูลและควบคุมความเสีย่งจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

- มาตรการป้องกัน ผ่านการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับ
การบริหารและควบคุม โครงสร้างบริษัทเสริมสร้างให้องค์กรมีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการด�าเนิน
ธุรกิจ ใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ มีการถ่วงดุลการใช้อ�านาจและ 
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการท�างานและ 
สายการบงัคับบัญชาทีชั่ดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจดัโครงสร้างองค์กร 
ที่ วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไก 
การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง  
มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม  
โดยจัดให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ  
เช่น อินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- จัดท�าจรรยาบรรณผู ้บริหารและพนักงาน ที่ เป ็น 
ลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการ
สื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง อินทราเน็ต และ เว็บไซต์
ของบริษัท รวมถึง วางแผนการติดตามและประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม

- กระบวนการในการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ 
การทุจริตภายในบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับ
คณะกรรมการ การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 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

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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- หน่วยงานตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามระเบยีบขัน้ตอนของระบบงาน การปฏบิติัตามจรรยาบรรณ 
ที่ก�าหนด ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง 
สญัญาณเตอืนภยัต่างๆ ประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน ในการป้องกนั ตดิตาม และตรวจพบ ความเสีย่งจากการทจุรติ
คอร์รปัชนั โดยรายงานผลการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

- ผ่านกลไกการท�างานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทดสอบและประเมินความเสี่ยง 
จากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอผลการ
ประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

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

- กรณีพบเหตุการกระท�าผิด ข้อมูลจากการตรวจสอบ  
เรื่องร้องเรียน และมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการ 
กระท�าผดิจรงิ การสอบสวนการกระท�าทจุรติและคอร์รปัชัน จะจดัต้ัง 
คณะบุคคลสอบสวนพิเศษชั่วคราวขึ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูก
กล่าวหา และให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ให้เบาะแส

- น�ากรณีที่พบเหตุการกระท�าผิดมาใช้เป็นกรณีศึกษา 
เพือ่หาแนวทางเชงิป้องกนั และวธิตีรวจสอบให้พบเหตแุห่งการกระท�า 
ดงักล่าว รวมถงึ ให้ความรูพ้นกังานระดบัหวัหน้างานเพือ่ป้องกนัการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งแนวทางปฏิบัติส�าหรับ 
มาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน 
ในวนัแรกที่เริ่มท�างานและโดยผ่านการ Orientation พนักงานใหม่ 
ในปี 2558 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมภายในบริษัทให้แก่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายปฏิบัติการ ผู้บริหารสายสนับสนุน 
ผู ้จัดการฝ่ายอาวุโส และ ผู ้จัดการฝ่าย เก่ียวกับเคร่ืองมือและ 
วิธีการใช้เคร่ืองมือในการติดตามความเสี่ยง เพื่อให้ผู ้บริหาร 
รวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถน�าไปใช้ในการติดตามและประเมิน
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน ได้ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ยดึถอืหลกั
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�านึงถึงความเสมอภาค 
เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษา และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระท�าการใดๆ อันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล 

แนวปฏิบัติ
1) ก�ากับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

กบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน อาท ิการใช้แรงงานเดก็ การคมุคาม
ทางเพศ

2) การดูแลพนักงานและความเป็นอยู ่ของพนักงาน  
โดยก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน การจัดให้มี
สวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพ
ร่างกาย สุขอนามัย ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการท�างาน 
การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมและปลอดภัย  
รวมถงึสอดส่องดูแลกรณมีกีารกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กิดขึน้ในบริษทั

3) การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน  
โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะหรอืการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคลจะต้องได้รบัการยนิยอม
จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 

4) การก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสม
และเป็นธรรม

5) เปิดโอกาสด้านการจ้างงานบคุคลรวมไปถงึจ้างงานคน
พิการอย่างเท่าเทียมกัน

6) ปฏิบตัต่ิอพนกังาน ผู้มส่ีวนได้เสียทกุคนด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

7) การก�าหนดข้อปฏิบตัสิ�าหรบัพนกังานของบรษิทั ในการ 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือ
องค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษิทัตระหนกัอยูเ่สมอว่า พนกังานเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั 

ของความส�าเร็จของบริษัท จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ในด้านต่างๆ อาทิ

1) การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน  
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิ
มนุษยชน”
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2) การก�าหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค�านึงถึง 
หลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม 
ความรูค้วามสามารถ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยหวัหน้างาน  
และแบ่งผล ตอบแทนส่วนหนึง่ให้พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทั

3) การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ การจัดให ้
มนีโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัท่ีดขีองพนกังาน และการส่งเสริม 
ให้มสีภาพแวดล้อมการท�างานทีด่ ีโดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในเร่ือง “การก�ากับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย- 
พนักงาน”

4) การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน 
ในทุกระดับชั้น

5) บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็น
ตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการ 
ให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางท่ีจะถ่ายทอดความต้องการด้าน 
สวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให ้
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการท่ีบริษัทจัดให้
แก่พนักงาน

5.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และ 

บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟัง 
ข้อเสนอแนะหรือข้อคดิเหน็จากลกูค้า เพือ่รบัทราบปัญหา ความต้องการ 
ของลูกค้า และน�ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น 
และความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รบัรางวัล แบรนด์ทีน่่าเช่ือถือมากท่ีสดุ (Trusted  
Brand) ถึง 8 ปีติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2549-2556 รางวัลนี้มีถึงปี 2556) 
จากผลส�ารวจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest เป็นรางวัลที่
วดัความพงึพอใจของผู้บรโิภคทัง้ในเอเชยีและประเทศไทย ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า 
(4) การเข้าใจความต้องการของผูบ้รโิภค (5) ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 
(6) ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็นแบรนด์
หน่ึงเดยีวทีไ่ด้ Platinum Award ในสาขาอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากน้ี  
ในปี 2555 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รับ 
รางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2012 ในกลุ่ม 
สินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลน้ีจัดขึ้นเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 75 ปี ของการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด ซ่ึงได้ด�าเนินโครงการ
วจัิยเรือ่ง “การพัฒนาเครือ่งมือประเมนิคณุค่า แบรนด์ผลิตภณัฑ์เพ่ือ
จัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดแบรนด์สินค้า 
และจดัอันดบัแบรนด์สนิค้าทีแ่ขง็แกร่งและมพีลงัทีส่ดุในประเทศไทย
ประจ�าปี 2555 (The Most Powerful Brand of Thailand 2012)

บริษัทส่งมอบบ้านที่สร้างเสร็จก่อนขาย พร้อมตกแต่ง  
จดัสวน ในสภาพโครงการทีส่มบรูณ์พร้อมเข้าอยู ่เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้เหน็ 
บ้านหลังจริง บนแปลงที่ดินจริงก่อนซื้อ ได้เลือกบ้านหลังท่ีชอบ 
ก่อนตัดสินใจ ไม่มีความเสี่ยงในการซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านอย่างท่ี
หวังไว้

ประโยชน์ของผู้บริโภคในการซื้อบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
1) บ้านสบายสร้างเสรจ็ก่อนขายช่วยให้ลกูค้าก�าหนดการ

ย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน 
2) ลูกค้าได้เห็นบ้านหลังจริง บนแปลงจริงก่อนซื้อเปรียบ

เทียบกับราคาที่ขาย
3) จัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวน 

ส่วนกลาง มีสโมสร พร้อมใช้บริการได้เมื่อเข้าอยู่
4) การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการ 

หลังการขาย เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน และการตรวจเช็ค
บ้านในประกัน

5) บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับ 
ลกูบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ call center 1198 
ประกอบด้วย การร้องเรยีนเรือ่งบ้านและคอนโด, Home Tips, การแจ้ง 
ซ่อม Online เพื่ออ�านวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่อง
ซ่อมแซมบ้าน การตรวจเชค็บ้านในประกนั โดยสามารถส่งรายการได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง และลกูบ้านสามารถตดิตามสถานะเรือ่งซ่อมได้ทนัที 
รวมถึง หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง

ผลจากการทีบ่รษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อผูบ้รโิภค และมุง่มัน่
ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ท�าให้ในปี 2562 ทางบริษัทแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลส�าคัญ

- รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากงาน MONEY & BANKING  
AWARDS 2019 จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยพิจารณา
จากผลประกอบการในปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่ม
อตุสาหกรรม รางวลัเกยีรตยิศ MONEY & BANKING  AWARDS 2019 
จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และ
บรษิทัจดทะเบยีนท่ีมผีลงานยอดเยีย่ม โดยแบ่งตามกลุ่มอตุสาหกรรม 
8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ 

- รางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate 
Brands 2019” ในโอกาสที ่บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รบัรางวลัสดุยอดแบรนด์องค์กรไทยทีม่มีลูค่าสูงสุดในหมวดพัฒนา 
อสังหารมิทรพัย์ โดยมมีลูค่าแบรนด์สูงถงึ 64,811 ล้านบาท (หกหมืน่
สีพ่นัแปดร้อยสบิเอด็ล้านบาท) นบัเป็นปีที ่10 ของการประกาศรางวลั 
มีจ�านวน 15 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 
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เพยีงหนึง่แบรนด์เท่านัน้    ทีม่มีลูค่าแบรนด์องค์กรสงูสดุในแต่ละหมวด  
เช่น หมวดธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพาณิชย์ โดย 
หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in  
Branding and Marketing (MBM) คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s 
Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มี
มูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประจ�าปี 2562 
เพือ่ขยายองค์ความรูเ้รือ่งคณุค่าแบรนด์องค์กร สูก่ารสร้างความยัง่ยืน
ของธรุกจิทัง้ในไทยและภมูภิาคอาเซียน โดยเครือ่งมอืวดัมลูค่าแบรนด์
องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) 
เป็นการน�าตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจ�าปี ซ่ึงเป็นข้อมูล 
ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมา 
ค�านวณ โดยสตูรการประเมนิมลูค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็น
สูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี  
ท�าให้สามารถวดัมลูค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตวัเลขทางการเงนิ

- รางวัล Outstanding Company Performance 
Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 
ล้านบาท โดยพจิารณาจากข้อมลูผลประกอบการและการก�ากบัดแูล 
กจิการทีด่ ีจากงาน SET Awards 2019 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความยอดเยี่ยม
และดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการด�าเนินงานในปี 2561

6.	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญและส่ง 

ผลกระทบต่อคณุภาพชวิีตของสิง่มชีีวิตมากขึน้เรือ่ยๆ บรษิทัมคีวามตัง้ใจ 
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้าน 
สิง่แวดล้อม ผ่านการพฒันานวตักรรมทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อม และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า เพ่ือสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ให้แก่ชุมชน พนักงาน ตลอดจนลูกบ้านในโครงการ ท้ังน้ี บริษัทได้
ออกแบบและผลิตสินค้าที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “LH 
SMART แนวคิดเพื่อชีวิตท่ีดีกว่า” โดยการเลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพ
และเอือ้ต่อการประหยดัพลังงาน ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
มกีารน�าเทคโนโลยแีละระบบมาใช้เพือ่การถ่ายเทอากาศภายในบ้าน 
โดยได้น�าเทคโนโลยรีะบบ “AirPlus ระบบควบคมุและจดัการถ่ายเท
อากาศท�าให้บ้านหายใจได้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทได้เปิดใช้ระบบผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจาก Solar roof อย่างเป็นทางการบนหลังคาอาคารสโมสร  
3 โครงการ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลากลางวัน 

(On-grid) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  
25 - 40 เปอร์เซ็นต์ และได้ต่อยอดด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการ 
เลือกใช้ All-in-one Solar Street Light เป็นหลอดไฟส่องสว่าง 
พร้อมแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในตัว เพื่อใช้ส�าหรับส่องสว่าง 
ให้แก่ถนนภายในโครงการหมูบ้่าน ช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า  
ลดการเดินสายไฟบนถนน และส่องสว่างให้ความปลอดภัยแก่
โครงการมากยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มติดตั้งใช้งานแล้วที่โครงการ VIVE 
บางนา

บรษิทัได้ด�าเนนิการศกึษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศ 
ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และปฏิบัติตาม
แนวทางลดผลกระทบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
อย่างเคร่งครัด ด�าเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

บริษัทมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�านึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมและ 
ให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน  
การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัคุม้ค่า และการค�านงึถงึความรบัผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรม
และการฝึกอบรมทีพ่นกังานมส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง การรณรงค์ด้าน 
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิและปลกูฝังเข้าไปในชวีติ 
การท�างานประจ�าวนั เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษ 
รีไซเคิล การน�าแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให ้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ รณรงค์การประหยัดน�้า-ไฟ เป็นต้น และในปี 
2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์ลดปริมาณขยะพลาสติก 
ภายใต้โครงการ THINK GREEN FOR A BETTER LIVING ผ่านการ
ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- การเลิกใช้บรรจภัุณฑ์พลาสตกิ โดยปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑ์ 
ของน�้าดื่มที่แจกให้ลูกค้าที่ส�านักงานใหญ่และโครงการ เป็นแบบ
กล่องน�้าดื่มกระดาษแทน รวมทั้งรณรงค์ให้น�ากล่องน�้าดื่มที่ใช้แล้ว 
ไปรีไซเคิล และน�ากลับมาใช้ซ�า้

- การเลิกใช้แก้วพลาสติกในองค์กร โดยการให้พนักงาน
น�าภาชนะมาเติมเครื่องดื่มที่บริษัทจัดไว้บริการเอง

- จดัท�าโครงการ “LH Recycle Plastic Uniform” เป็น
โครงการผลิตเสื้อยูนิฟอร์มจากขวดน�า้พลาสติก ซึ่งเสื้อ 1 ตัว ใช้ขวด
พลาสติกรีไซเคิล จ�านวน 12 ขวด เป็นการลดจ�านวนขยะพลาสติก 
ในสังคม และส่งเสริมการน�ากลับมาใช้ใหม่ 

- การจัดท�าและแจกถุงผ้า Shopping Bag ให้แก่
พนกังานและลูกค้าตามโครงการ เพือ่น�าไปใช้แทนถงุพลาสตกิในการ
จับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

- การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการหลงัคาเขยีว โดย
มลูนธิอิาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ด้วยการน�ากล่องกระดาษน�า้ดืม่ที ่
ใช้แล้ว ไปรไีซเคิลเพือ่ผลิตเป็นหลังคาบ้านหรอือาคาร (Green Roof) 
ส�าหรับผู้ขาดแคลนและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ



บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 63

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการที่คณะกรรมการ
บริษัทได้เล็งเห็นและให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
จึงได้ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
วางแนวทางและกรอบในการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนื โดยพิจารณาเหน็
ชอบให้ว่าจ้าง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นที ่
ปรึกษาและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
รวมทั้งวางแผนการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
แนวทางในการด�าเนินงานตามกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของบริษัท ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบรรลุสู่ความส�าเร็จในการ
ด�าเนินธุรกิจ

7.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และชุมชนมาโดยตลอด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ
จัดกิจกรรมเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัท
มีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- กจิกรรมเพือ่สงัคม “โครงการเตมิฝัน ปันน�า้ใจ ครัง้ที ่5”
บริษัทจัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน�้าใจ ครั้งที่ 

5” โดยได้มอบสิ่งของที่จ�าเป็นและทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก ซึ่งเป็นมูลนิธิส�าหรับ 
เด็กตาบอดและพิการซ�้าซ้อน ท้ังน้ีโครงการน้ีได้จัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีท่ี 5 เพ่ือเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

- กิจกรรมจิตอาสา “โครงการด�าน�้า รักษ์ทะเล อาสา
ปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย”

บริษัทจัดกิจกรรม โดยพนักงานกลุ่มโครงการ 2 รวม
จ�านวน 44 คน ร่วมกับธนาคารจิตอาสา ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ 
โดยการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ  
(สสส.) ร่วมกันสร้างความสุขเพื่อสังคมไทย ด้วยการแบ่งปันเวลามา
เป็นอาสาสมคัร ท�ากจิกรรมจติอาสาช่วยกันท�าความสะอาดชายหาด 
ในโครงการ “ด�าน�้า รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย” ที่
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

8.	นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม	CSR
จากการทดลองตดิตัง้และใช้งานระบบ Home Automation  

ในปีทีผ่่านมา กบับ้านพกัอาศยัจ�านวนมากกว่า 1,000 หลงั โดยในปีนีเ้อง  
บรษัิทได้เพ่ิมการตดิตัง้ระบบ Home Automation ในแบบบ้านใหม่ๆ  
เพิม่เตมิอกี ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดีย่ว ทาวน์โฮม และบ้านแฝด ซึง่ระบบฯ
ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการ
ประหยัดพลังงานให้แก่ผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งใช้งาน
สะดวกผ่าน Application “Home Touch by L&H” ที่สามารถ
ดาวน์โหลดและติดตั้งบน Smart device ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนั้น ส�าหรับโครงการแนวสูงอย่าง The Bangkok 
ทองหล่อ ได้น�าระบบ  Auto Parking (ระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ) 
มาใช้ เพื่อรองรับการจอดรถยนต์ จ�านวน 194 คัน ซึ่งได้เปิดใช้งาน
อย่างเป็นทางการในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยระบบ Auto Parking นี้ 
เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่จ�ากัดอย่างพื้นที่บริเวณทองหล่อ ท�าให้ช่วยลด 
ปริมาณการก่อสร้างถนนโรงจอดรถภายในอาคารจอดรถ และลด 
ปรมิาณทางลาดขึน้ลงในท่ีจอดรถได้อย่างมาก เพิม่ความสะดวกสบาย 
ให้แก่ลูกบ้านในการเรยีกรถโดยลิฟต์ ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO

2 
และ 

ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของลูกบ้านอีกด้วย นอกจากน้ี
โครงการยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ EV charger ส�าหรับเติมพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่รถยนต์ไฟฟ้าในโครงการจ�านวน 3 จุด เป็นระบบ Normal 
charge ช่วยส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก

ด้านส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ีบรษิทัได้เปิดตวั Application  
“I-Design” ที่ช่วยเหลือในด้านการตกแต่งบ้าน ผ่าน Smart device 
ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และสามารถดาวน์โหลดได้อย่างเป็น
สาธารณะ ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสามารถติดตั้งได้ทั้ง
บน Smart phone ระบบ Android และ IOS โดย Application 
นี้เองช่วยให้การตกแต่งบ้านเป็นเรื่องง่าย เป็นไอเดียในการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ พร้อมสามารถดูภาพ 3 มิติได้แบบ Real-time ทั้งโหมด
ภาพ 360 องศา และโหมด VR (Virtual Reality) และช่วยประมาณ
ราคาการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์โดยคร่าวให้อีกด้วย 

ส�าหรับการส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภายในองค์กรเองได้จัด Training ให้มีการเรียนรู้และฝึกใช้งาน 
ทั้งระบบ Smart Home และ Application ต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยเร่ิมจากพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริการ 
ซึ่งจะเป็นส่วนงานที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าเป็นล�าดับต่อไป
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(บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability 
Development) ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมทั้งสิ้น  
2 คร้ัง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทุกท่านได้ร่วมประชุมทุกคร้ัง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยัง่ยนืได้เชิญฝ่ายบรหิารเข้าร่วมประชมุ 
ด้วยตามความเหมาะสม ทั้งน้ี สามารถสรุปสาระส�าคัญของการ 
ด�าเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring)  
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ ทั้งประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กรประจ�าปี 
(Corporate Risks) และประเด็นความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนใหม่ (Emerging  
Risks) ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
(Risk Response Plan) ของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk 
Owner) ครอบคลุมความเสี่ยงส�าคัญทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 2) ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)  
3) ด้านการเงิน (Financial Risk) และ 4) ด้านข้อบังคับและกฏหมาย 
(Compliance Risk)

2. ตดิตามก�ากบัปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญั (Key Risk Factors) 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและกลยุทธ์ 
โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก�าหนด
ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนข้อแนะน�าที่ส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

3. พจิารณาและอนมุตักิารจดัท�ากรอบการพฒันาด้านความยัง่ยนื 
(Sustainability Framework) เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการ (ESG : Environment, Social & Governance)  
โดยครอบคลุม 1) โครงสร ้างการก�ากับดูแล (Governance  
Structure) 2) ทิศทางเชิงกลยุทธ ์ (Strategic Direction)  
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่มีสาระส�าคัญขององค์กร (Materiality 
Matters) และ 3) ก�าหนดเป้าหมายและใช้ติดตามความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืน

จากการด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมั่นใจว่า การบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง 
และด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัหลักและแนวทางปฏิบตัิ 
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อความ

มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการทบทวน 
และตดิตามอยูเ่ป็นประจ�า เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดความสญูเสยี 
จากการด�าเนนิธรุกิจในสภาวะทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทัง้จาก 
ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก กฎเกณฑ์ข้อบังคบัทีม่าจากภาครฐัหรอื 
แม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
ธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะให้
ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของ
บริษัท ต้องค�านึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ให้ครอบคลมุทกุด้าน อาท ิด้านการบรหิารและการจดัการทรพัยากร
ของบริษัท ด้านบัญชี-การเงิน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
และด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง และหรือ 
ข้อพพิาทจากการละเมดิ และกระท�าผดิต่อบริษทัหรอืต่อบคุคลทีส่าม
อนัน�าไปสูก่ารฟ้องร้องทัง้ทางแพ่งและทางอาญา บรษิทัฯ  ได้ด�าเนนิการ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านการจดัผงัองค์กร การออกแบบผงัองค์กรให้สอดคล้อง 
กบัลักษณะงาน พร้อมทัง้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีไ่ว้อย่างชดัเจน  
เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและรวดเรว็ต่อการปฏิบตังิานภายใต้ข้อจ�ากดั 
ที่เป็นสากล เช่น การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก�ากับ
ดแูลด้านนโยบายและรบัผดิชอบต่อบคุคลทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบับรษัิท 
คณะผูบ้รหิารรบัผดิชอบต่อผลการด�าเนนิธรุกจิตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน รบัผดิชอบต่อภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายต่างๆ ที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติ
การและสายสนบัสนนุ ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้อย่างเหมาะสมและเพยีงพอต่อ
การด�าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการจัดการท่ีดีเกี่ยวกับควบคุมดูแล
และการถ่วงดลุอ�านาจกันเองระหว่างผูป้ฏบิตังิานของแต่ละคณะ และ
หรือแต่ละฝ่ายก็ตาม รวมถึง การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได ้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ท�าหน้าที่ดูแล 
ตดิตาม และพจิารณาความเหมาะสมอย่างเพยีงพอหรอืไม่ ของระบบ 
การควบคุมภายใน เนื่องจากสภาวการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท�าให้ต้องมีการประเมินอยู่เป็นประจ�าทุกปี และให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
และผู้ตรวจสอบภายใน อยู่เป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อ 
ติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่ง 
ได้รับค�าชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที ่
18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานเบื้องต้นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในประจ�าปี 2562 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งได้น�ากรอบแนวทางของการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ 
ประเมินของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคมุ ระบบสารสนเทศ
และการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตามประเมนิผล ตามทีก่�าหนด
โดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึง่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจ
สอบที่น�าเสนอมา

ในระดบัหน่วยงานหรอืฝ่าย บรษิทัได้น�าระบบการประเมนิ 
การควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  
ซึ่งกระท�าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  
13 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงขึ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และ 
ผู้บรหิารระดบัสูงในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และได้ปรบัเปลีย่นชือ่ 
เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ท�า 
หน้าที่และรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพิ่มเติม  
เนื่องจากคณะกรรมการได้เล็งเห็นและให้ความส�าคัญในเรื่องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติ คือ มิติด้านส่ิงแวดล้อม  
มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะท�างานได้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับของ 
องค์กร ครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร  
ความเส่ียงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้าน
การลงทนุ และความเสีย่งด้านข้อบงัคบัและกฎหมาย โดยได้ประเมนิ  
วิเคราะห์ และจัดล�าดับความเสี่ยง ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การ 
บริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการจัดการกับ 
ความเสี่ยงในระดับสูงเป็นล�าดับแรก ซึ่งได้ด�าเนินการตามกลยุทธ์ 
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน และในปี 2562 ได้ด�าเนินการจัดการความเสี่ยงระดับกลาง
และความเสี่ยงระดับต�่าที่เหลืออยู่ จนทุกความเสี่ยงในระดับองค์กร
ของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมบริษัทมี 
การวางระบบการตดิตามและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งอย่าง
สม�่าเสมอ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยผู้บริหารมีกระบวนการ
ติดตามความเสี่ยงผ่านเครื่องมือติดตามความเส่ียง (Risk Monitor 
Tools) ในรูปแบบ Computer Based บนระบบ EIS ของบรษิทัตัง้แต่
ตลุาคม 2559 โดยระบบจะถกูปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทกุเดอืน 
และมรีะบบแจ้งเตอืนแก่เจ้าของความเสีย่ง เมือ่ความเสีย่งนัน้มค่ีาสูง
กว่าเกณฑ์ทีบ่ริษัทยอมรบัได้ และบริษทัได้ก�าหนดให้มกีารประชมุเพือ่
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

นอกจากนี ้เนือ่งจากคณะกรรมการได้เลง็เหน็และให้ความ
ส�าคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน วางแนวทางและกรอบในการ
ด�าเนินงานอย่างยัง่ยนื รวมถงึพิจารณาเหน็ชอบให้ว่าจ้าง บรษิทั อวีาย  
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด เป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาระบบ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื และวางแผนการจดัท�ารายงานการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานตามกระบวนการการพฒันา
อย่างย่ังยนืของบรษัิท ซึง่ถือเป็นกลไกส�าคญัในการบรรลสุูค่วามส�าเร็จ
ในการด�าเนินธุรกิจ

4. ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
องค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว ผ่านกลไกที่เรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเช่ือมโยง 
ได้แก่ การฝึกอบรม การปลกูฝังจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทั 
การถ่ายทอดจติส�านกึทีด่จีากบนลงสูล่่าง การจดัให้มกีารปฏบิตัธิรรม
อย่างต่อเนือ่งทัง้พนกังานและครอบครวัของพนกังาน ความเอือ้อาทร
ที่มีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยบริษัทมีความเชื่อว่าไม่มีระบบใดดีที่สุด 
ตลอดเวลา เท่ากับการมีบุคลากรที่คิดดี ท�าดี และมีจิตส�านึกสูง 
ต่ออ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย ซึง่สิง่เหล่านี้
จะด�ารงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบและ 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยา
บรรณทีด่ ีซึง่ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท 
(Chief Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช  
ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช มีคุณสมบัติ 
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจ
ในธุรกิจ รวมถึงระบบงานต่างๆของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทัง้นี ้การพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย  
เลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขาย
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

โดยธุรกิจหลักเป็นการสร้างบ้านเพื่อขาย ในปี 2543 บริษัทได้เริ่มน�า
นโยบายสร้างบ้านก่อนขายมาใช้แทนการสร้างบ้านเมือ่ลกูค้ามาจองซือ้  
(หรือที่เรียกว่าบ้านสั่งสร้าง) การสร้างบ้านก่อนขายของบริษัท 
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในปี 2544 – 2545 อย่างต่อเนื่อง และในช่วงปี 
2546 จนถึงปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจสร้างบ้านก่อนขายทั้งหมด
ยกเว้นอาคารชุดพักอาศัยและทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ INDY ที่บริษัท 
ได้เปลี่ยนนโยบายจากการสร้างก่อนการขายมาเป็นการขายก่อน 
การสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา จากการที่บริษัท 
ได้เปลี่ยนนโยบายจากเดิมท่ีส่วนใหญ่เป็นบ้านสั่งสร้างมาเป็น 
การสร้างบ้านก่อนการขาย ส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินทุนล่วงหน้า 
ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากไม่ได้รับเงิน
จากลูกค้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้ง
ปัจจยัทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัในระยะข้างหน้า ได้แก่ 
(1) ราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นตามภาระต้นทุนวัสดุก่อสร้างและราคา
ทีด่นิทีป่รบัตัวสงูขึน้ (2) แนวโน้มการเจรญิเตบิโตของภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อและ 
การตัดสินใจซื้อที่อยู ่อาศัยของกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท  
บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีส่ร้างบ้านก่อนขายเสรจ็แล้วไม่สามารถ 
ขายบ้านที่สร้างเสร็จได้ อันจะส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนสินค้า
คงเหลือในปริมาณสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ 
ความสามารถในการหาก�าไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่า
จะสามารถขายบ้านท่ีสร้างเสร็จได้และไม่มีภาระต้นทุนที่อยู่อาศัย 
ที่สร้างเสร็จคงเหลือในปริมาณสูงเนื่องจาก

(1) บริษัทได ้มีการศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคโดยส�ารวจ 
ความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้าชมโครงการในด้านงบประมาณราคา 
ที่พักอาศัย แบบท่ีพักอาศัย ขนาดที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งใช้ข้อมูล 
การขายโครงการในอดีตในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างบ้านและสามารถขายบ้านก่อนขายได้ 

(2) ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื้อบ้านที่สร้างเสร็จ 
ก่อนขายเนือ่งจากมัน่ใจได้ว่าจะได้รบัส่งมอบได้ตามสญัญา เนือ่งจาก
ในช่วงทีเ่กดิภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในช่วงปี 2540 - 2541 ผูป้ระกอบการ 
หลายรายไม่สามารถสร้างบ้านและส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา 

(3) บริษัทเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่  
และอยูใ่นตลาดมานานเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี จงึมคีวามได้เปรยีบ 
ทั้งในด้านข้อมูลทางการตลาดและความเข้าใจในความต้องการ 
ของลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย จึงสามารถพัฒนาท่ีพักอาศัยได้ตรง 
ความต้องการของลกูค้า ส่งผลให้โครงการทีพ่กัอาศยัของบรษัิทภายใต้ 

ตราสัญลักษณ์ “แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ได้รับการยอมรับจากลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านคุณภาพและท�าเลที่ตั้ง 

(4) แม้ว่าปัจจุบนัจะมปัีจจยัเส่ียงต่อการตดัสินใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั
ของผูบ้รโิภค แต่กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบรษิทัยงัคงมคีวามต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคคาดหวังว่า 
จะได้รับบริการหลังการขายที่ดี

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัสดุแรงงานในการก่อสร้าง 

และต้นทุนวัสดุในการก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาวะธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ทีผู่ป้ระกอบการหลายรายพฒันาโครงการใหม่เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ความต้องการวสัดแุละแรงงานในการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจน�าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ
และแรงงานในการก่อสร้าง และส่งผลให้ราคาของวัสดุก่อสร้าง 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในปี 2562 ดชันรีวมราคาวสัดกุ่อสร้างโดยเฉลีย่ปรบัตวั 
ลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 1.30 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ
ขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการก่อสร้าง และต้นทุนวัสดุในการ 
ก่อสร้างอาจปรบัตวัเพิม่ขึน้ได้ในอนาคตจากงานก่อสร้างทีจ่ะเพิม่สงูขึน้  
ทั้งน้ี อาจส่งผลให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการของบริษัท และ
ต้นทุนการก่อสร้างโครงการของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพคล่องและความสามารถในการหาก�าไรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมโีครงการทีด่�าเนนิการอยูจ่�านวน 78 โครงการ จงึท�าให้มอี�านาจ
ต่อรองกับผู้รับเหมาและผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างสูง และเนื่องจาก 
บริษัทได้ใช้นโยบายสร้างบ้านก่อนขายแทนการสร้างเมื่อลูกค้า 
มาจองซ้ือ (ยกเว้นโครงการคอนโดมเินยีม และทาวน์เฮ้าส์ แบรนด์ INDY  
ที่บริษัทเปิดให้ลูกค้าจองก่อนการสร้าง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 
เป็นต้นมา) ซึ่งนโยบายสร้างบ้านก่อนขายท�าให้บริษัทและผู้รับเหมา
สามารถวางแผนการก่อสร้างและส่ังซ้ือวัสดุได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการ
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัสดุ และยังสามารถควบคุมต้นทุนและ
ระยะเวลาก่อสร้างได้ค่อนข้างแน่นอน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(1)	ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยม ี

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ จ�านวน 6,037 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.3 ของสินทรัพย์รวม (รายละเอียดตาม การวิเคราะห์และ
ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ) โดยเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุน 
ในตราสารทุนที่ส�าคัญประกอบด้วย 

1. Starmalls Inc. เงินลงทุนในฟิลิปปินส์  
จ�านวน 2,579 ล้านบาท 
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2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์  
778 ล้านบาท 

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์  
จ�านวน 392 ล้านบาท 

4. บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
จ�านวน 178 ล้านบาท 

5. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าแอลเอชช้อปปิ้ง 
เซ็นเตอร์ จ�านวน 804 ล้านบาท 

6. กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่า แอลเอช โฮเทล 
จ�านวน 1,390 ล้านบาท 

 และมีเงินลงทุนอื่น ที่บริษัทได้ตั้งส�ารองไว้จ�านวน 111 
ล้านบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุนซึ่ง
จะส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนลดลง 

ทั้งนี้  นโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทนั้นให ้
ความส�าคัญกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที ่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้ ง ธุรกิจที่น ่าสนใจ 
และพิจารณาแล้วว่าน่าจะมีผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยการ 
ตัดสินใจลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนระยะยาวบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อ 
การด้อยค่าดังกล่าวในบัญชี ก�าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดของลงทุน 
ในบริษัทอื่นแสดงไว้ในงบดุลจ�านวน 111 ล้านบาท

(2)	ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาว

แก่บริษัทย่อยจ�านวน 5 บริษัท จ�านวนเงินรวม เงินต้นและดอกเบี้ย
ค้างจ่าย 12,580.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ปลอดหลักทรัพย์ค�้าประกัน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่
บริษัท Land and Houses U.S.A. Inc. (LH USA) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยทีบ่รษัิทถอืหุน้ 100% โดยให้กูย้มืเงนิจ�านวน 296.8 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจ�านวน 9,264 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.4-4.5 ต่อปี และจะช�าระคืนให้บริษัทเมื่อได้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่
ซื้อมาได้แล้ว หรือเมื่อกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้

บริษัทย่อยอื่นๆ กู้ยืมเงินบริษัทเพื่อจัดท�าโครงการบ้านจัดสรร 
บริษัทจะได้รับเงินคืนเมื่อทางบริษัทได้ด�าเนินการโครงการและโอน
บ้านให้แก่ลูกค้าแล้ว 

บริษัทจึงมีความเสี่ยงท่ีอาจสูญเสียเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
แต่บริษัทย่อยได้น�าเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถขายได้ 
ส่วนบรษิทัย่อย LH USA กูเ้งนิจากบรษิทัเพือ่ลงทนุซือ้อะพาร์ตเมนต์ 
ให้เช่า 4 แห่ง ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 3 แห่ง และรัฐโอเรกอน 1 แห่ง 
ซึ่งจะให้ผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทในอนาคต โดย LH USA  
มกีารจดัท�าแผนการขายอะพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งเมือ่ได้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม 

บริษัทย่อย
สัดส่วนการถือหุ้น

โดยบริษัท	 
(ร้อยละ)

เงินให้กู้ยืมแก่ 
บริษัทย่อย	 
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

Land and Houses U.S.A. Inc. 100.00 9,264.0 3.4 - 4.5

บริษัท แอลเอช แอสเซท จ�ากัด 99.99 2,441.1 3.5

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จ�ากัด 99.99 729.7 3.5

บริษัท สยามธานีพร๊อบเพอร์ตี้ จ�ากัด 99.99 115.8 3.5

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ�ากัด 99.99 30.1 3.5

รวม 12,580.7

นอกจากนี ้ บรษิทัมนีโยบายทีใ่ห้ความส�าคัญต่อการด�าเนนิงาน
ของบริษัทย่อย ได้แก่ การส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ การก�าหนด 
นโยบายและควบคมุดูแลการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัย่อยอย่างใกล้ชิด  
รวมทัง้ดแูลและตดิตามการช�าระคนืหนีแ้ละดอกเบีย้ให้แก่บรษัิทตาม 
ก�าหนด บรษิทัจงึคาดว่าไม่น่าจะมปัีญหาการช�าระคนืหนีข้องบรษิทัย่อย 
และไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

(3)	ความเสี่ยงจากการฟ้องร้อง
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมคีดทีีถ่กูฟ้องร้องทีส่�าคญัคอื
1. นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและลูกบ้านได้ฟ้องร้องบริษัทฯ 

เก่ียวกับการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการโดยเรียกค่าเสียหาย
จ�านวน 517 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้
จ�านวน 461 ล้านบาท ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นฎีกา

2. มีคดีความอ่ืนๆ ที่บริษัทฯ เป็นจ�าเลย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวม
เท่ากับ 155 ล้านบาท 

คดีทั้งหมดดังกล่าวมีทุนทรัพย์รวม 672 ล้านบาท บริษัทฯ  
ได้ตั้งส�ารองไว้แล้วจ�านวน 461 ล้านบาท ซึ่งความเสียหายสูงสุด 
ที่จะเกิดกับบริษัทฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 672 ล้านบาท
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รายการระหว่างกัน
1.	รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้ (โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพิ่มเติม)

บคุคล/นติบิคุคล
ความสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2562)
ลักษณะรายการ

มูลค่า  
(ล้านบาท) ความเห็น 

คณะกรรมการตรวจสอบ
2560 2561 2562

บมจ.ควอลิตี้  
คอนสตรัคชั่น  
โปรดัคส์
(Q-CON)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Q-CON 
ในสัดส่วนร้อยละ 21.16 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่  
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

- บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก Q-CON 
- ซื้อสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า

- เงินปันผลรับ

19
3
-

23
6
3

37
7
5

- เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตามปกติ
ของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคล
ภายนอก

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

บมจ.โฮม โปรดักส์ 
เซ็นเตอร์(HMPRO)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HMPRO 
ในสัดส่วนร้อยละ 30.23 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

- มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่  
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อวัสดุตกแต่ง
บ้านจาก HMPRO
- ซื้อสินค้า
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น ๆ 

- เงินปันผลรับ

37
-
4

1,113

29
-
-

1,312

65
1
8

1,471

- เงื่อนไขและราคาซื้อสินค้าเป็นตาม ปกติ
ของธุรกิจที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคล
ภายนอก

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

กองทุนรวม
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
ควอลิตี้เฮ้าส์ 
(QHPF)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH  
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 

- QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QHPF  
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 

- บรษัิทและ QH มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน  
ได้แก่ นายนพร สุนทร จิตต์เจริญ  
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่า
อาคารจาก QHPF เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่
- ค่าเช่าและบริการจ่าย
- เงินมัดจ�า

- เงินปันผลรับ

68
15
25

72
16
26

74
16
27

- ค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าตาม ปกติของ
ธุรกิจโดยเป็นราคาใกล้ เคียงกับราคาเช่า
ที่ QHPF ให้เช่ากับลูกค้ารายอื่น 

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

ธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ 
(LH Bank)

บลจ.  
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
(LH Fund)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป(LHFG)  
ร้อยละ 21.88 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ใน LH Bank และ LH Fund 

- บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 
ของบริษัท ถือหุ้นใน LHFG ในสัดส่วน
ร้อยละ 13.74

- น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ มารดาของ
นายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นใน LHFG 
ในสัดส่วนร้อยละ 10.43

- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่  
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

- บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์, 
กระแสรายวัน,ฝากประจ�า และ
ใบรับเงินฝากประจ�ากับ LH Bank 
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

- เงินปันผลรับ

- เงินลงทุนในกองทุน

2,311

27
1

371

500

5,191

36
5

301

500

3,366

53
2

371

-

- รายการเงินฝากดงักล่าวเป็นรายการฝากเงิน 
ตามปกตขิองบริษทั โดยได้รบัอัตราดอกเบีย้ 
ในอตัราเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้อง 
ได้รับจาก LH Bank และไม่มีข้อผูกมัด 
ในการฝากเงินแต่อย่างใด

- เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

- ผลตอบแทนเหมือนผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
(QH)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH  
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 

- บรษัิทและ QH มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน  
ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ  
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- เงินปันผลรับ 401 562 562 - เป็นเงินปันผลที่ได้รับตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นในอัตราเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่น
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บคุคล/นติบิคุคล
ความสัมพันธ์

(ณ 31 ธ.ค. 2562)
ลักษณะรายการ

มูลค่า  
(ล้านบาท) ความเห็น 

คณะกรรมการตรวจสอบ
2560 2561 2562

บจ. สยามรีเทล 
ดีเวลลอปเม้นท์ 
(SRD) กับ  
บจ.แอลเอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล 
(LHMH)

- นายอนันต์  อัศวโภคิน ถือหุ้นใน LH  
ร้อยละ 23.93 ในขณะเดียวกันก็เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรง 
ร้อยละ 27 และถือหุน้ทางอ้อมร้อยละ 13

- LHMH เป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99

- LHMH รบัจ้างเป็นทีป่รกึษาและบรหิาร 
จัดการด้านการตลาดและการขาย 
ให้กบั SRD เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่  
1 มนีาคม 2559 ถงึ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35 ล้านบาท  
และมีการต่อสัญญาอีก 3 ปี ตั้งแต่  
1 มนีาคม 2560 ถงึ  29 กมุภาพนัธ์ 2563 
เป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกนิ 200 ล้านบาท  
มีการท�าบนัทกึข้อตกลงแนบท้ายสญัญา 
เพิม่เติม ซึง่มีผลต้ังแต่วนัท่ี 1 มถินุายน  
2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี 
มลูค่าเพิม่เตมิจากสญัญาเดมิ รวมเป็น 
มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ล้านบาท

- LHMH รบัจ้างเป็นทีป่รกึษาเพ่ือปรบัปรงุ 
พื้นที่และบริหารจัดการด้านการขาย 
ในส่วนของพืน้ท่ีร้านค้าทีมี่การปรบัปรงุ 
ให้กับ SRD เป็นระยะ เวลา 1 ปี 8 เดอืน  
ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2561 ถงึ 29 กมุภาพันธ์  
2563 เป็นมลูค่าทัง้ส้ินไม่เกนิ 50 ล้านบาท
- รายได้ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริหารทรัพยากรบุคคล
- ลูกหนี้อื่น

47
-

16

69
1
9

98
1

21

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เมือ่วนัที ่29 กมุภาพนัธ์  2559 เหน็ว่าเป็นการ 
เข้าท�ารายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2560 เหน็ว่าเป็นการ 
เข้าท�ารายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เมือ่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 เหน็ว่าเป็นการ 
เข้าท�ารายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เมือ่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 เหน็ว่าเป็นการ 
เข้าท�ารายการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

กองทุนรวม
สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
ควอลิตี้เฮ้าส์ 
(QHPF) กับ  
บจ. แอลเอช มอลล์
แอนด์ โฮเทล 
(LHMH) 

- LHMH เป็นบริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH  
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 

- QH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QHPF  
ในสัดส่วนร้อยละ 25.66 

- LH และ QH มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน 
ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ  
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- LHMH รับจ้างบริหารพื้นที่ค้าปลีก  
Life Center ให้กับ QHPF เป็นระยะ
เวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560  
ถึง 31 ธันวาคม 2562

- LHMH รับจ้างบริหารบุคคลใน Life 
Center ให้กับ QHPF เป็นระยะเวลา 
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 
31 ธันวาคม 2562
- รายได้ค่าบริหารอสังหาริมทรัพย์
- รายได้ค่าบริหารทรัพยากรบุคคล
- ลูกหนี้อื่น

3
-
1

4
-
1

4
3
2

- เงื่อนไขและราคาเป็นตามปกติของธุรกิจ
ที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก

บจ.คาซ่า วิลล์ - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QH  
ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ซึ่งถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99 ในบจ.คาซ่า วิลล์

- บรษัิทและ QH มีกรรมการร่วมกนั 3 ท่าน  
ได้แก่ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ  
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ 
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

- บริษัทซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างจาก 
บจ.คาซ่า วิลล์ โฉนดที่ดินเลขที่ 
8064 เลขที่ดิน 33 หน้าส�ารวจ 231 
เนื้อที่ 550 ตร.ว. ตั้งอยู่ที่ ต.บางเลน 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

- - 11 - ราคาซือ้ขายท่ีดนิเป็นราคาปกตเิทยีบเคยีง 
ได้กับราคาท่ีซือ้ขายกันในบรเิวณข้างเคยีง
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2. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	 ระหว่างกัน

การท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็นและมีความ 
สมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ว่าเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ท�ากับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่าย 
ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

3.	มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการ
	 ระหว่างกัน

การท�ารายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษิทัทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ 
และผ่านการอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณ ีคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง 
หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4.	นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกนั
บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ  
ให้เป ็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ ในราคาตลาด 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  
ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�า
รายการด้วย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัท 
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ให ้ความเห็นเกี่ยวกับ 
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ันๆ ในกรณีที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู ้เชี่ยวชาญอิสระหรือ 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได ้รับการตรวจสอบจาก 
ผู ้สอบบัญชีของบริษัท ยกเว้นธุรกรรมดังต่อไปน้ีท่ีฝ่ายจัดการ 
สามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมได้ คือ

4.1 เป็นการท�ารายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
พงึกระท�ากบัคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรอง 
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4.2 เป็นการท�ารายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน  
ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับ 
บริษัทเป็นการทั่วไป มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
โดยเฉพาะ

5.	เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นใน
	 บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ	10

กรณี บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG)
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ผู้ถอืหุน้ LHFG ซึง่ถือหุน้ 100% 

ในธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank) ประกอบด้วย
(1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (LH) ถือ

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

ในสัดส่วนร้อยละ 13.74
(3) คุณเพยีงใจ หาญพาณชิย์ ถอืหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10.43 
(4) CTBC BANK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.62
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.33
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์  

ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ QH เนื่องจากเป็น 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัศวโภคิน โดยกลุ่ม 
คุณอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 
30.73 ( ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562) 

การทีคุ่ณเพียงใจ หาญพาณชิย์ ถอืหุ้นทางอ้อมใน LH Bank 
ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH Bank เป็นบริษัทร่วมของ 
LH และ QH เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 
13.74 นั้น โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การด�ารง
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544  
ตามที่ระบุในข้อ 6 ความว่า “บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย 
ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ใน 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจ�าเป็น และ 
ทีม่าของการก�าหนดโครงสร้างการถอืหุน้ดงักล่าว สบืเนือ่งจาก LHFG 
ได้ยืน่ค�าขอจดัตัง้ธนาคารพาณชิย์ในนาม LH Bank และตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการ 
ขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 
ข้อ 4.6 ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นค�าขอจัดตั้งธนาคาร
พาณิชย์ไว้ว่า “ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาเป็น 
ผู้ถือหุ ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับ
นี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่
ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับค�าขอที่ยื่น แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก 
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หมายความว่า ผู้มีอ�านาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย  และกระทรวงการคลัง 
โดยคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่  
29 เมษายน 2557 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน  
LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.20

โครงสร ้างการถือหุ ้นที่อาจก่อให ้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่า
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง  
LH Bank ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว  
ซึ่งสัดส ่วนการถือหุ ้นของคุณเพียงใจ จะลดลงตามแผนการ 
เพิ่มทุนเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนและข้อผูกพันที่มีต่อธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
หลักของ LH Bank ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุท่ีจะท�าให้
มีการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ LH และ 
QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้น 
ดังกล่าวไม่ท�าให้ LH และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่องความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยเรื่อง 
การด�ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
(ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ี บจ. 462/2548 เร่ือง  
ตอบข้อหารือเรื่อง การด�ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่  
9 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่ 

(ก) ลกัษณะการประกอบธรุกจิของ LH Bank ซึง่ประกอบธรุกจิ 
ธนาคารพาณิชย์ ไม่เป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจหลักของ 
LH และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

(ข) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้น
ทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5  
ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการคลัง

(ค) คณุเพยีงใจ หาญพาณชิย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ของ LH Bank 

(ง) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
จ�านวน 4 ท่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างคณะกรรมการต้องมี
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาเรือ่งการขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

เม่ือวันที่ 27 ก.ค.2560 CTBC Bank Company Limited  
ธนาคารสญัชาตไิต้หวนั ได้เข้าซือ้หุน้ใน LHFG จ�านวน 7,545 ล้านหุน้  
ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,599 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 35.62 ของทุนช�าระแล้ว ท�าให้สัดส่วนการถือหุ ้นของ 
บริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 21.88 และท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น 
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ลดลงเหลือร้อยละ 10.43
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(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม 
ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  
รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตราฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
รวมถงึ ใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีส่มเหตสุมผล 
ในการจัดท�างบการเงินน้ี ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญช ี
ได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิเและแสดงความเหน็ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและพัฒนา 
บรรษทัภบิาล จรรยาบรรณ ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสีย่ง 
และระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้องครบถ้วนและ
เพียงพอที่จะด�ารงไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้ทราบ 
จุดอ่อนและป้องกันความเสี่ยงจากการด�าเนินงานได้อย่างทันถ่วงที  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบและประเมิน

ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณาธุรกรรมที่เป็นรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฎหมาย และ เปิดเผยข้อมูล
ถกูต้องครบถ้วน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบั 
เรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีแล้ว 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าระบบการควมคมุภายใน 
โดยรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผล ได้ว่างบการเงินรวม 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
ส�าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ด้านกฎหมาย บัญชี การเงินและ 
การจัดการ และทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 ได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบัติหน ้าที่ตามที่ ได ้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบของบริษัทฯ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การมีระบบ 
การตรวจสอบภายในทีด่ ีและเพ่ือให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชี  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายจัดการอื่นๆ เข้าร่วมหารือในประเด็นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้ง ส�าหรับการประชุมในครั้งที่ 5 เป็นการประชุม 
เฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือฝ่ายใดๆ ของบริษัทฯ  
เข้าร่วมประชุมด้วย เป็นการรับฟังสภาพการท�างานของผู้สอบบัญชี 
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รบัทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทีส่�าคัญ  
และรบัทราบมาตรฐานการบญัชทีีม่กีารปรบัปรงุใหม่ เพือ่น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษัิท ให้รบัทราบหรอืทบทวนในประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชี 
เสนอแนะมา

สรุปสาระส�าคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้
1. สอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ ทั้งราย

ไตรมาสและประจ�าปี เพ่ือเป็นประโยชน์กับนกัลงทนุหรอืผูใ้ช้งบการเงนิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมลูทางการเงนิ 

ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่นเดียวกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  5 / 6

คุณพิภพ วีระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ  6 / 6

คุณบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ  6 / 6

2. สอบทานและตดิตามอย่างต่อเนือ่งเก่ียวกับระบบการควบคมุ 
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู ้ตรวจสอบบัญชี  
และฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ รายงานให้ทราบอย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อให ้มีการจัดการอย ่างเพียงพอและทันต ่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความบกพร่องด้านการ 
ควบคุมภายในอย่างเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น 
ผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯและฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมกบัพิจารณา
อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจ�าปี 2563 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน

3. สอบทานและติดตามคดีความส�าคัญๆ ของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับเสนอแนะให้บริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ใด ทีน่�าไปสู่การขดัต่อ 
กฎระเบยีบของทางราชการและหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างมนียัส�าคญั 

4. สอบทานรายการเก่ียวโยง มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ส�าหรบัธรุกรรมทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ เพือ่ดแูลให้มกีารปฏิบตัติามข้อก�าหนดของทางการ
และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยค�านึงถึงประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ปฏิบัติได้ 
ถกูต้องตามเกณฑ์ทีท่างการก�าหนดไว้ กล่าวคอื ธรุกรรมทีเ่ป็นรายการ
เกี่ยวโยงได้ปฏิบัติเป็นปกติ เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก
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ขอแสดงความนับถือ

 
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

5. คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ  
ชื่อเสียง ผลงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม ในปีนี้ได้น�าเสนอ 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

6. เน้นให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู ่เหนือเกณฑ์ปกติทั่วไป พร้อมกับ 
เสนอแนะให้มุง่การพฒันาธุรกจิแบบย่ังยืน่ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมของธรุกจิ รวมถงึการเสนอแนะให้บรษิทัฯ ยกระดบัการต่อต้าน 
การทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้าน
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมรับฟังแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงและความคืบหน้าการจัดท�าแผนพัฒนาการความยั่งยืน 
ของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื โดยทราบว่า บรษิทัฯ มกีระบวนการตดิตามอย่างเหมาะสม 
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีแนวทางการจัดการ
กับความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างสม�่าเสมอ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

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

คณะกรรมการตรวจสอบได ้ ใช ้ความรู ้ความสามารถ  
ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ  
มีการตระหนักถึงผลประโยชน์ของ ผู ้ถือหุ ้นและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่วางไว้ และขอเรียนว่าคณะกรรมการ 
ไม่พบข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระส�าคัญ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
(ก)	ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงาน
ปี 2560 2561 และ 2562 บริษทัมรีายได้จากการขายเท่ากบั 

31,724.30, 30,513.64 และ 25,151.36 ล้านบาทตามล�าดบั เนือ่งจาก
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ และ
สงครามการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา ท�าให้ยอดขายลดลงจ�านวน 
1,210.66 และ 5,362.28 ล้านบาทในปี 2561 และ 2562 ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2561 จากการตัดสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัได้ชะลอตวัลง 
จากมาตรการจ�ากัดสินเชื่อของรัฐ ส่งผลการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัย
ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท 
ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขาย 
ลดลงจาก 31,724.30 ล้านบาทใน ปี 2560 เป็น 30,513.64 ล้านบาท  
ในปี 2561 ลดลง 1,210.66 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.82  
ปี 2562 ยอดขาย 25,151.36 ล้านบาท ลดลง 5,362.28 ล้านบาท  
คดิเป็นลดลงร้อยละ 17.57

ก�าไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ก�าไรขั้นต้นของปี 2562 ลดลงจ�านวน 2,309.62 ล้านบาท  
มาจากยอดขายทีล่ดลง และอตัราก�าไรข้ันต้นทีล่ดลงจากร้อยละ 35.07  
เป็นร้อยละ 32.38 มาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 80  

ของรายได้รวมมาจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ โดยปี 2560 2561 และปี 2562 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 81.79 83.72 และ 75.51 ของรายได้รวมตามล�าดบั รองลงมา 
เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบรกิาร ซ่ึงปี 2560 2561 และปี 2562 คดิเป็น 
สดัส่วนร้อยละ 8.24 10.24 และ 14.73 ของรายได้รวมตามล�าดบั 

ปี 2560 นอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ  
ค่าเช่า บรษิทัมกี�าไรจากการขายสทิธกิารเช่าในโรงแรม แกรนด์ เซน็เตอร์ 
ราชด�าร ิให้แก่กองทุนทรสัต์เพ่ือการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
แอล เอช โฮเทล จ�านวน 2,080 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.36 
ของรายได้รวม และบันทึกการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ
ษทัฯ ใน บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชยีลกรุป๊ (LHBANK) จากการเข้าซ้ือหุน้ 
เพิม่ทนุใน LHBANK ของ CTBC Bank จ�านวนร้อยละ 35.36 ของทนุช�าระ 
แล้วหลงัการเพ่ิมทนุของ LHBANK ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท เป็นก�าไร
จากการเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมจ�านวน 1,135  
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ก�าไรขั้นต้น 12,006.73 12,011.51 9,701.89
อัตราก�าไรขั้นต้น 34.38% 35.07% 32.28%

ปี 2561 บรษิทับนัทกึก�าไรจากการอะพาร์ตเม้นท์ให้เช่าแห่งหนึง่ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในราคาขาย 140 ล้านเหรียญสหัฐอเมริกา  
มีก�าไรประมาณ 41 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมริกา คิดเป็น 1,335.49 ล้านบาท  
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.66 ของรายได้รวม

ปี 2562 บริษัทบันทึกก�าไรจากการขายโรงแรมแกรนด์ 
เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 ในราคา 4,155 ล้านบาท และมีก�าไร
จ�านวน 2,418.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของรายได้รวม

รายได้จากการขาย : 
ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และ

คอนโดมิเนียม รับรู ้เป็นรายได้เมื่อท�าการโอนกรรมสิทธิแก่ผู ้ซื้อ 
เรยีบร้อยแล้ว รายได้จากการขายส่วนใหญ่ในปี 2560 2561 และปี 2562  
มาจากการขายบ้านเดี่ยวร้อยละ 59.5 ร้อยละ 68.7 และร้อยละ  
75.8 ตามล�าดับ แม้ว่าบรษิทัและบริษทัย่อยมนีโยบายให้ความส�าคญั 
ในการก่อสร้างบ้านเดีย่วเพ่ือจ�าหน่าย ขณะเดยีวกนับรษิทัและบรษิทัย่อย 
ก็ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายประเภท 
ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมเินยีม เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากคอนโดมีเนียมมีความต้องการ 
ทีผ่นัผวนไปตามภาวะเศรษฐกจิและการแข่งขนั บรษิทัจงึต้องพจิารณา
การเปิดขายโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะในขณะนัน้

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ในปี 2560 2561 และ  
ปี 2562 เป็นดังนี้

ปี 2560 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 31,724.30 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 4,351.92 ล้านบาท คดิเป็น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากความเช่ือม่ัน และก�าลังซ้ือที่เพ่ิมขึ้น 
ต่อเนื่องจากในปี 2559

ปี 2561 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 30,513.64 ล้านบาท  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 1,210.68 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 3.8 จากความเชื่อมั่น และก�าลังซื้อที่ลดลง

ปี 2562 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 25,151.36 ล้านบาท  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 5,362.28 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 17.57 จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอันเน่ืองมาจากสงคราม
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ :
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ มีสัดส่วนสูงขึ้น 

ต่อเนื่องในปี 2560 2561 และปี 2561 ดังนี้
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รายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการท่ีบรษิทั
ได้ลงทนุในสทิธิการเช่า และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุมากข้ึน

ปี 2560 บรษิทัมรีายได้จากค่าเช่า 3,197.31 ล้านบาท คดิเป็น 
ร้อยละ 8.24 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 661.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07

ปี 2561 บรษิทัมรีายได้จากค่าเช่า 3,733.32 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 10.24 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 536.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76

ปี 2562 บรษิทัมรีายได้จากค่าเช่า 4,906.52 ล้านบาท คดิเป็น
ร้อยละ 14.73 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 1,173.20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.43

บริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 737.24 680.04 703.32

บมจ. ควอลติีค้อนสตรคัช่ัน โปรดคัส์ 1.16 12.12 38.02

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,477.26 1,696.82 1,867.48

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์และสทิธเิรยีกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 56.53 66.28 56.81

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 864.72 949.23 716.88

รวม 3,136.91 3,404.49 3,382.51

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 173.38 267.58 (21.98)

คิดเป็นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 5.85 8.53 (0.65)

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

รายได้อื่น : 
ประกอบด้วยก�าไรจากการขายเงินลงทุน ก�าไรจากการกลับ

รายการด้อยค่าเงินลงทุน ก�าไรจากการโอนกลับผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของโครงการ ดอกเบีย้รบั ค่าบรกิารสาธารณปูโภค เงนิปันผล
รับ และรายได้อื่นๆ โดยรายได้อื่นของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2560 รายได้อื่น จ�านวน 3,864.17 ล้านบาท ประกอบด้วย  
ก�าไรจากการขายทรัพย์สินจ�านวน 2,080.00 ล้านบาท รายได้
ค่าบริการสาธารณูปโภค จ�านวน 278.61 ล้านบาท เงินปันผลรับ
จ�านวน 152.74 ล้านบาท ก�าไรจากการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้
ของบริษัทร่วม บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG) จ�านวน 
1,135.22 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จ�านวน 217.82 
ล้านบาท

ปี 2561 รายได้อ่ืน จ�านวน 2,200.18 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,663.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.06 
ประกอบด้วยก�าไรจากการขายทรัพย์สินจ�านวน 1,335.49 ล้านบาท  

(ซ่ึงมาจากการขายอะพาร์ตเม้นต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกาในราคา 
140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา มีก�าไรจากการขายประมาณ  
41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค  
จ�านวน 327.27 ล้านบาท เงินปันผลรับจ�านวน 227.89 ล้านบาท 
ก�าไรจากการขายโครงการจ�านวน 115.73 ล้านบาท ดอกเบีย้รบัและ
รายได้อื่นๆ จ�านวน 193.80 ล้านบาท

ปี 2562 รายได้อื่น จ�านวน 3,249.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,049.29 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 47.69 ประกอบด้วยก�าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์จ�านวน 
2,418.31 ล้านบาท (ซ่ึงมาจากการขายโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์  
สุขุมวิท 55 ให้แก่กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ในราคา 4,155 ล้านบาท) รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค จ�านวน 
349.50 ล้านบาท เงินปันผลรับจ�านวน 230.50 ล้านบาท ดอกเบี้ย
รับและรายได้อื่นๆ จ�านวน 251.16 ล้านบาท

2560 2561 2562

รายได้ค่าเช่า 3,197.31 3,733.32 4,906.52

คิดเป็นร้อยละของรายได้รวม 8.24 10.24 14.73

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 661.18 536.31 1,173.20

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.07 16.77 31.43

อัตราก�าไรขั้นต้น 23.66 24.03 31.49

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม : 
ปี 2560 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เท่ากบั 3,136.91 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 
173.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.85 

ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เท่ากบั 3,404.49 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 
267.58 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53

ปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เท่ากับ 3,382.51 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 21.98 ล้านบาท

ตารางส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม ของปี 2560, 2561 และ 2562
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ก�าไรขั้นต้น : 
ปี 2560 อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 34.38 โดยก�าไรขั้นต้น

ของรายได้จากการขายของบรษิทัอยูท่ีร้่อยละ 35.46 และ อตัราก�าไร
ขั้นต้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอยู่ที่ร้อยละ 23.66

ปี 2561 อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 35.07 โดยก�าไรขั้นต้น
ของรายได้จากการขายของบรษิทัอยูท่ีร้่อยละ 36.42 และ อตัราก�าไร
ขั้นต้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอยู่ที่ร้อยละ 24.03

ปี 2562 อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 32.28 โดยก�าไรขั้นต้น
ของรายได้จากการขายของบรษิทัอยูท่ีร้่อยละ 32.43 และ อตัราก�าไร
ขั้นต้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอยู่ที่ร้อยละ 31.49

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : 
ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,802.28 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 7.23 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 743.35 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 36.10 เป็นการเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินจากคดีความ
จ�านวน 735.63 ล้านบาท 

ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,681.09 ล้านบาท  
หักด้วยการโอนกลับประมาณการหนี้สิน จ�านวน 273.22 ล้านบาท  
คงเหลือค่าใช้จ่ายในการบริหารสุทธิ จ�านวน 2,407.86 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 6.61 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ�านวน 394.42 ล้านบาท คดิเป็น 
ลดลงร้อยละ 14.07 จากการกลับรายการประมาณการหน้ีสิน 
จากคดีความที่เคยตั้งไว้

ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน 2,367.72 ล้านบาท 
หักด้วยการโอนกลับประมาณการหนี้สิน จ�านวน 352.70 ล้านบาท 
คงเหลือค่าใช้จ่ายในการบริหารสุทธิ จ�านวน 2,015.02 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 6.05 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 392.84 ล้านบาท  
คิดเป็นลดลงร้อยละ 16.31 เกิดข้ึนจากประมาณการหนี้สินจากคดี
ความทีล่ดลง จ�านวน 195 ล้านบาท เงนิเดอืนปละผลตอบแทนลดลง 
จ�านวน 123 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย : 
ค่าใช้จ่ายในการขายทีไ่ม่รวมภาษธีรุกจิเฉพาะและค่าธรรมเนยีมโอน
ปี 2560 มค่ีาใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 987.45 ล้านบาท คดิเป็น 

สดัส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 2.55 มค่ีาใช้จ่ายในการขายสงูกว่าช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนจ�านวน 67.32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32

ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 1,095.55 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 3.01 มีค่าใช้จ่ายในการขายสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 108.10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.95

ปี 2562 มค่ีาใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 728.32 ล้านบาท คดิเป็น 
สัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 2.19 มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 367.23 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 

ร้อยละ 33.52 ซ่ึงเป็นผลมาจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางบญัชี 
ฉบบัที ่15 มาใช้ จงึได้น�าค่าส่งเสรมิการขายทีเ่ดมิแสดงไว้ในค่าใช้จ่าย 
ในการขายจ�านวน 378 ล้านบาทไปแสดงหกัจากรายได้จากการขายแทน

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน :
ปี 2560 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนมีจ�านวน 

1,221.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 3.15 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 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

ส�าหรับปี 2562 ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 
มีจ�านวน 974.71 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ร้อยละ 2.93 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจ�านวน 191.89 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 16.45 ตามยอดรายได้ที่ลดลงในปี 2562

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล : 
ปี 2560 บรษิทัมกี�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้

นิติบุคคล 10,548.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,438.89 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2561 บรษิทัมกี�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล 9,537.98 ล้านบาท ลดลง 1,010.07 ล้านบาท คิดเป็น 
ลดลงร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2562 บรษิทัมกี�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล 9,219.41 ล้านบาท ลดลง 318.57 ล้านบาท คิดเป็น 
ลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล : 
ปี 2560 บรษัิทมีก�าไรก่อนภาษีเงนิได้นติบุิคคล 13,043.71 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้ 2,344.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 21.91 เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2561 บรษัิทมีก�าไรก่อนภาษีเงนิได้นติบุิคคล 12,211.89 ล้านบาท  
ลดลง 831.82 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.38 เม่ือเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี 2562 บรษัิทมีก�าไรก่อนภาษีเงนิได้นติบุิคคล 11,766.48 ล้านบาท  
ลดลง 445.41 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.65 เม่ือเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ก�าไรสุทธิ : 
ปี 2560 บรษิทัมกี�าไรสุทธจิ�านวน 10,463.22 ล้านบาท เพิม่ขึน้  

1,845.25 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.41
ปี 2561 บรษิทัมกี�าไรสุทธจิ�านวน 10,475.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้  

12.21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12
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อัตราการจ่ายเงินปันผล 
(%)

จ�านวนเงินปันผล
(ล้านบาท) วันที่จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่ายส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2559

89.23 4,123
3,575

09 กันยายน 2559
24 พฤษภาคม 2560

เงินปันผลจ่ายส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2560

85.65 4,780
4,182

06 กันยายน 2560
22 พฤษภาคม 2561

เงินปันผลจ่ายส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2561

85.53 4,780
4,182

11 กันยายน 2561
21 พฤษภาคม 2562

เงินปันผลจ่ายส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2562

83.44 3,585
4,780

11 กันยายน 2562
22 พฤษภาคม 2563

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรกของปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท) เป็นจ�านวนเงนิ  
4,780 ล้านบาท โดยมกี�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่6 กนัยายน 2560 
และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
เรือ่งการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2560 ในอตัรา  
0.75 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มอีกจ�านวน 0.35  
บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 4,182 ล้านบาท โดยมกี�าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที ่22 พฤษภาคม 2561 คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิ 
ปันผลปี 2560 ในสัดส่วนร้อยละ 85.65 ของก�าไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรกของปี 2561 
ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท) เป็นจ�านวนเงนิ  
4,780 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2561  
และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
เรือ่งการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2561 ในอตัรา  
0.75 บาทต่อหุน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่อกีจ�านวน 0.35 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4,182 ล้านบาท โดยมีก�าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2562 คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิ 
ปันผลปี 2561 ในสัดส่วนร้อยละ 85.53 ของก�าไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงิน 

ปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 10,024.90 ล้านบาท  
ลดลง 450.53 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.30

จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาถึง 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรขั้นต้นของบริษัทในปี  
2560 2561 และปี 2562 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 34.38 
35.07 และ 32.43 ตามล�าดับ และมีอัตราก�าไรสุทธิในปี 2560  
2561 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 26.98 28.74 และ 30.10 ตามล�าดบั 

ก�าไรต่อหุ้น : 
จ�านวนหุ้นในปี 2560 2561 และ ปี 2562 มีจ�านวนหุ้นเท่ากับ 

11,950 ล้านหุ้น ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บริษัทมี 
ก�าไรต่อหุน้ ในปี 2560 2561 และ ปี 2562 จ�านวน 0.88 0.88 และ  
0.84 บาทต่อหุ้น ตามล�าดับ 

เงินปันผลจ่าย : จากผลการด�าเนินงาน บริษัทได้พิจารณา 
จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับ ปี 2560 2561 และ
ปี 2562 ดังนี้ 

ปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรกของปี 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจ�านวนเงิน  
3,585 ล้านบาท โดยมกี�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 กนัยายน 2562  
และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติอนุมัติเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
เรือ่งการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2562 ในอตัรา  
0.70 บาทต่อหุน้ คงเหลือเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่อกีจ�านวน 0.40 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4,780 ล้านบาท โดยมีก�าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 คดิเป็นอตัราการจ่ายเงิน 
ปันผลปี 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 83.44 ของก�าไรสุทธิ

(ข)	ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ สิน้ ปี 2560 ปี 2561 

และ ปี 2562 จ�านวน 109,491.50 ล้านบาท 111,480.89 ล้านบาท และ 
113,139.05 ล้านบาทตามล�าดบั เน่ืองจากบรษิทัประกอบธรุกิจพฒันา 
อสงัหารมิทรพัย์ โดยการสร้างบ้านก่อนขายและมกีารทยอยเปิดโครงการใหม่
อย่างต่อเนือ่ง สนิทรพัย์ทีส่�าคญัจงึอยูใ่นรปูสินค้าคงเหลอืซึง่ประกอบด้วย  
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง นอกจากนั้น สินทรัพย์ที่ส�าคัญของ
บรษิทัในล�าดบัต่อไปได้แก่ เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบริษัทร่วม และ
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ รายละเอยีดของสนิทรพัย์ของบรษัิท ดงันี้

สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 2561 และปี 2562 จ�านวน 
48,197.92 ล้านบาท 48,243.27 ล้านบาท และ 53,373.60 ล้านบาท  
คดิเป็นสัดส่วนต่อสินทรพัย์รวม ร้อยละ 44.02 43.27 และร้อยละ 47.18 
ตามล�าดับ บรษิทัได้แยกแสดงรายการทีด่นิทีย่งัไม่ได้มกีารพฒันาของ



80 รายงานประจำาปี 2562

บรษิทัและบริษทัย่อยรวมทัง้ค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้อง ณ สิน้ปี 2560 2561  
และปี 2562 เท่ากบั 2,508.21 1,337.20 และ 1,337.20 ล้านบาท  
ตามล�าดับ เป็นที่ดินรอการพัฒนา โดยแสดงไว้ในส่วนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน และจะแสดงรายการดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือเมื่อ
เริ่มท�าการพัฒนา

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ สิ้นปี 2560 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ 

บริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บมจ. แอลเอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป 8,444.89 8,697.40 9,015.46
บมจ. คอวลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ 379.42 391.70 423.71
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 6,252.42 6,639.18 7,009.22
กองทนุรวมอสงัหาริทรพัย์และสทิธิเรยีกร้อง แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 442.19 419.34 383.30
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 7,058.91 7,425.35 7,573.69
รวม 22,577.83 23,572.97 24,405.38
คิดเป็นร้อยละของทรัพย์สินรวม 20.62 21.15 21.57

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาว ณ สิ้นปี 2560 2561 และ ปี 2562  
มีจ�านวน 7,156.48 5,707.52 ล้านบาท และ 6,036.84 คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 6.54, 5.12 และ 5.34 ตามล�าดับ 

ปี 2560 บริษัทมเีงินลงทนุระยะยาวจ�านวน 7,156.48 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 1,644.41 ล้านบาท จากการซือ้หน่วยลงทนุ 
ในประเทศเพิ่มขึ้น 559.60 และการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น 
1,084.80 ล้านบาท 

ปี 2561 บริษัทมเีงินลงทนุระยะยาวจ�านวน 5,707.52 ล้านบาท  
ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 1,448.96 ล้านบาท จากการซื้อหน่วยลงทุน 
ในประเทศเพิ่มขึ้น 307.78 และหักด้วยค่าเผื่อการปรับมูลค่าลดลง 
1,756.74 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงในมูลค่าของหุ้น 
Vistamalls Inc. ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ปี 2562 บริษัทมเีงินลงทนุระยะยาวจ�านวน 6,036.84 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน 329.32 ล้านบาท จากมลูค่าเงนิลงทนุเพิม่ขึน้ 
จากปี 2561

ที่ดินรอการพัฒนา ณ สิ้น ปี 2560 2561 และ ปี 2562  
มีจ�านวน 2,508.21 ล้านบาท 1,337.20 และ 1,337.20 ล้านบาท  
คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรัพย์รวมร้อยละ 2.29 1.20 และ 1.18 ตามล�าดบั 

มลูีกหนีก้ารค้าสุทธ ิ162.55 ล้านบาท, 228.57 ล้านบาท และ 223.84 
ล้านบาท ตามล�าดับ มาจากธุรกิจให้เช่าและบริการ 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วม ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562

ปี 2560 ที่ดินรอการพัฒนามีจ�านวนรวม 2,508.21 ล้านบาท 
หลังหักส�ารองเผ่ือด้อยค่าจ�านวน 720.13 ล้านบาท โดยบริษัทฯ  
ได้โอนทีด่นิรอการพฒันาซึง่มมีลูค่าสุทธติามบญัชจี�านวน 691 ล้านบาท  
ไปเป็นสินค้าคงเหลือในระหว่างปี 2560

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

ปี 2562 ที่ดินรอการพัฒนามีจ�านวนรวม 1,337.20 ล้านบาท 
หลังหักส�ารองเผื่อด้อยค่าจ�านวน 720.13 ล้านบาท เท่ากับปี 2561

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ได้จดัให้ผูป้ระเมนิราคาอสิระท�าการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนของบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อย โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบมลูค่าตลาด (Market Comparison  
Apptoach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก�าหนดมูลค่าทรัพย์สิน  
โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระได้ประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของทีดิ่นรอการพฒันา 
ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค�้าประกัน 1,860 689 689

ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ปี 2560 2561 และปี 2562 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนจ�านวน 17,397.42 14,406.73 และ 13,264.21 ล้านบาท 
ตามล�าดับ 

ปี 2560 LH USA ได้เข้าซื้ออะพาร์ตเม้นท์แห่งหน่ึงใน
แคลิฟอร์เนียในราคาประมาณ 118.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(ประมาณ 3,950ล้านบาท) 

ปี 2561 LH USA ได้ขายอะพาร์ตเมนท์ให้เช่าในแคลฟิอร์เนยี 
สหรัฐอเมรกิา ในราคา 140 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา มกี�าไรจากการขาย 
จ�านวนประมาณ 41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และได้รับรู้รายได้ 
ดังกล่าวในงวดปีปัจจุบันจ�านวน 1,335.49 ล้านบาท

ปี 2562 ไม่มรีายการซ้ือหรอืขายอสังหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน
ในสหรัฐอเมริกา
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ - - -

โรงแรม แกรนด์เซน็เตอร์ พอยต์ สุขุมวทิ 55 1,584.53 1,530.38 -

โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ และศนูย์การค้าเทอร์มนิอล 21 พทัยา 2,014.91 4,436.41 4,246.38

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 42.00 445.17 869.53

ที่ดินเปล่า 24.09 240.64 613.87

รวม 3,665.53 6,652.60 5,729.78

ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

รายได้ค่าเช่า 672 715 645

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรง 600 647 575

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

มูลค่ายุติธรรม 18,058 14,508 13,482

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

- ในปี 2560 2561 และ 2562 รายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทางตรงที่เกิดจากโครงการอะพาร์ตเมนท์ให้เช่าของ  
LH USA ที่รับรู้ในส่วนของก�าไรขาดทุน มีดังนี้

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาตามตารางข้างล่าง

สิทธิการเช่า
ปี 2560 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิการเช่าจ�านวน 3,665.53 6,652.60 และ 5,729.78 ล้านบาท ตามล�าดับ  

โดยประกอบด้วยสิทธิการเช่าดังนี้ 

ปี 2560 บริษัทได้ท�าสัญญาให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และ
สญัญาขายสงัหาริมทรพัย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์เซน็เตอร์ พอยต์  
ราชด�าริ ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช โฮเทล มค่ีาตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิรวม 3,749 ล้านบาท มี
ก�าไรจ�านวน 2,080 ล้านบาท และได้น�าสทิธกิารเช่าโครงการ โรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สขุุมวทิ 55 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
พัทยา และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา น�าไปค�้าประกันเงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ราคาสุทธิ 568.95 863.09 687.75

เพิม่ขึน้ (ลดลง) (5.14) 294.14 175.34

(ล้านบาท)

โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าดังนี้

ปี 2561 บริษัทได้ตกลงให้ค�ารับรองกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 
(“LHHOTEL”) เก่ียวกบัระยะเวลาของการด�ารงสดัส่วนการถอืหุน้ใน 
LHHOTEL โดยบรษิทัแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ากดั และด�ารง
ระยะเวลาเช่าช่วงอสังหารมิทรพัย์ของ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์  
ราชด�าริ และ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยบริษัท แอล แอนด์ เอช 
โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด

ปี 2562 บริษัทได้ขายโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 
55 ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในราคา 4,155 
ล้านบาท
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คุณภาพของสินทรัพย์
(1)	สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวดังนี้

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

สินค้าคงเหลือสุทธิ 48,197.92 48,243.27 53,373.60

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (727.80) 45.35 5,130.33

คิดเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม 44.02 43.27 47.18

(ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 43 – 47 ของสินทรัพย์รวม

(2)	เงนิลงทนุระยะยาว	ณ	31	ธนัวาคม	ปี	2562

หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป รวม

ตราสารทุน 4,749.98 204.41 4,954.39

บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,192.95 - 1,192.95

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เงินลงทุน - (110.50) (110.50)

รวม 5,942.93 93.91 6,036.84

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

สภาพคล่อง
เงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน บริษัทได้ใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท โดยพิจารณาลงทุนในโครงการ  

ที่อยู่อาศัย เช่น จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจรวมทั้งได้น�าไปช�าระคืนหนี้สิน  
บรษัิทมนีโยบายบริหารเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดให้เหมาะสม ตามสภาวะการด�าเนินธุรกิจ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,409.07 8,652.33 1,203.72

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (340.38) 2,082.87 5,869.83

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,828.29) (8,582.61) (9,752.09)

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น 2,182.44 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 
7,409.07 ล้านบาท ลดลงจากกิจกรรมการลงทุน 340.38 ล้านบาท 
ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,828.29 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินเป็นลบ 57.96 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น 2,348.79 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 
8,652.33 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากกจิกรรมการลงทนุ 2,082.87 ล้านบาท  
ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,582.61 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินเป็นบวก 196.20 ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลดลง 2,577.77 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 
1,203.72 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากกจิกรรมการลงทนุ 5,869.83 ล้านบาท  
ลดลงจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,752.09 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงค่างบการเงินเป็นบวก 100.77 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ปี 2560 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เพิ่มข้ึน

จ�านวน 7,409.07 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจาก ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จ�านวน 13,043.71 ล้านบาท หักส่วนแบ่งก�าไรจาก 
การขายสิทธิการเช่า จ�านวน 2,080.09 ล้านบาท และก�าไรจาก 
การเปลีย่นแปลงส่วนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วมจ�านวน 1,135.22 ล้านบาท  
ซึ่งไม่ใช่ก�าไรจากการด�าเนินงาน และจ่ายช�าระภาษีเงินได้จ�านวน 
1,755.25 ล้านบาท

ปี 2561 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เพิ่มข้ึน
จ�านวน 8,652.33 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจาก ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จ�านวน 12,211.89 ล้านบาท หักส่วนแบ่งก�าไรจาก 
การการลงทุนบริษัทร่วม 3,404.49 ล้านบาท และก�าไรจาก 
การจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุจ�านวน 1,335.49 ล้านบาท  
ซึ่งไม่ใช่ก�าไรจากการด�าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือลดลง
จ�านวน 1,333.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและประมาณ
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การหนี้สินจ�านวน 1,119.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่ใช ่
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจ�านวน 693.5 ล้านบาท และจ่ายช�าระ
ภาษีเงินได้จ�านวน 1,709.17 ล้านบาท

ปี 2562 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน เพิ่มข้ึน
จ�านวน 1,203.72 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจาก ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จ�านวน 11,766.49 ล้านบาท หักส่วนแบ่งก�าไรจาก 
การลงทุนบริษัทร ่วม 3,382.51 ล ้านบาท และก�าไรจาก 
การจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์จ�านวน 2,418.31 ล้านบาท ซ่ึงไม่ใช ่
ก�าไรจากการด�าเนินงาน ลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�านวน 
4,572.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากค่าเสือ่มราคา 739.11 ล้านบาท และ 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบี้ยจ่ายท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานจ�านวน  
819.69 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายช�าระภาษีเงินได้จ�านวน 
1,464.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ปี 2560 ลดลงจ�านวน 340.36 ล้านบาท ท่ีส�าคัญเพิ่มข้ึน 

จากการการขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุและสทิธกิารเช่าจ�านวน  
3,749.30 ล้านบาท เงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจ�านวน 1,967.13 ล้านบาท  
ลดลงจากการลงทนุในอสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุจ�านวน 4,420.14  
ล้านบาท ลงทนุในสทิธกิารเช่าและสนิทรพัย์อืน่จ�านวน 1,395.28 ล้านบาท  
และซื้อเงินลงทุนระยาวเพิ่มจ�านวน 559.59 ล้านบาท

ปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,082.87 ล้านบาท ที่ส�าคัญเพิ่มขึ้น 
จากการการขายอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ จ�านวน 4,436.79 ล้านบาท  
เงินปันผลจากบริษัทร่วมจ�านวน 2,266.92 ล้านบาท และลดลง 
จากการลงทุนเพิ่มสิทธิการเช่าโรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ และ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ�านวน 3,799.51 ล้านบาท และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน 581.37 ล้านบาท

ปี 2562 เพิ่มขึ้นจ�านวน 5,869.83 ล้านบาท ที่ส�าคัญเพิ่มขึ้น 
จากการการขายอสงัหารมิทรพัย์ โรงแรมแกรนด์เซน็เตอร์พอยต์ สุขมุวทิ 
55 จ�านวน 4,155 ล้านบาท เงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจ�านวน 2,501.73 
ล้านบาท และเงินปันผลจากบริษัทย่อยจ�านวน 230.50 ล้านบาท  
และลดลงจากการลงทนุในสิทธกิารเช่าเพิม่เตมิจ�านวน 951.58 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ปี 2560 ลดลงจ�านวน 4,828.29 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจาก

การจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,326.13 ล้านบาท คืนหุ้นกู้และดอกเบี้ย
จ�านวน 9,329.16 ล้านบาท ได้รับเงินสุทธิจากการออกหุ้นกู้ 
ในประเทศจ�านวน 13,000 ล้านบาท 

ปี 2561 ลดลงจ�านวน 8,582.61 ล้านบาท ทีส่�าคญัเน่ืองจากการจ่าย
เงนิปันผลจ�านวน 8,961.19 ล้านบาท คนืหุ้นกู้จ�านวน 13,000 ล้านบาท 
และเงินกูจ้�านวน 6,078.38 ล้านบาท มีการจ่ายดอกเบีย้จ�านวน 1,314.11  
ล้านบาท ได้รบัเงนิจากการออกหุน้กู้ในประเทศจ�านวน 12,200 ล้านบาท 
และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จ�านวน 7,966.99 ล้านบาท

ปี 2562 ลดลงจ�านวน 9,752.09 ล้านบาท ที่ส�าคัญเนื่องจาก 
การจ่ายเงินปันผลจ�านวน 7,766.42 ล้านบาท คนืหุน้กูจ้�านวน 14,250  

ล้านบาทและเงินกู้จ�านวน 139 ล้านบาท มีการจ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 
1,350.14 ล้านบาท ได้รบัเงินจากการออกหุน้กู้ในประเทศจ�านวน 13,000 
ล้านบาท และเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ จ�านวน 855 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่องส�าหรับ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 

เท่ากับ 2.32, 2.55 และ 2.65 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าว เท่ากบั 0.23 เท่า 0.36 เท่า และ 0.21 เท่า  
ตามล�าดับ 

ปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.32 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.23 เท่า อตัราส่วน
สภาพคล่องลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 4,300.98 ล้านบาท  
ส�าหรบัอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวได้ปรบัตวั 
ดีข้ึนเท่ากับ 0.23 เท่า โดยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 
2,183.43 ล้านบาท และเงินกู้ยืม และหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี เพิม่ขึน้ 5,064.43 ล้านบาท ท�าให้อัตราสภาพคล่อง
หมุนเร็วได้ปรับสูงขึ้นจาก ปี 2559 

ปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.55 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.36 เท่า อตัราส่วน
สภาพคล่องเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทรัพย์สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ�านวน 
2,348.35 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 1,275.54 ล้านบาท  
ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับ  
0.36 เท่า ได้ปรับตัวดีขึ้น จากเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 
2,348.79 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบก�าหนด
ช�าระภายใน 1 ปี ลดลง 1,865.0 ล้านบาท ท�าให้อัตราสภาพคล่อง
หมุนเร็วได้ปรับสูงขึ้นจาก ปี 2560 

ปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.65 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเรว็ในระยะเวลาดงักล่าวเท่ากบั 0.21 เท่า อตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 0.36 เป็น 0.21 เท่า เนื่องจากเงินสด 
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงจากปีก่อนจ�านวน 2,577.76 ล้านบาท  
และเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจ�านวน 630.63 ล้านบาท

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 
ปี 2560 อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้เท่ากับ 6.1 เท่า  

โดยมีระยะเวลาช�าระหนี้ 59 วัน 
ปี 2561 อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้เท่ากับ 5.5 เท่า  

โดยมีระยะเวลาช�าระหนี้ 66 วัน
ปี 2562 อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้เท่ากับ 4.5 เท่า  

โดยมีระยะเวลาช�าระหนี้ 80 วัน

รายจ่ายลงทุน
ในระยะทีผ่่านมา บริษัทลงทนุเพิม่ในทีด่นิท่ีมีศักยภาพในระดบั

ราคาทีเ่หมาะสมเพือ่น�ามาพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัซ่ึงเป็นธุรกจิหลกั
ของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ปี 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
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340.36 ล้านบาท ทีส่�าคญัคอื เงนิรบัจากการขายสทิธิการเช่า โรงแรม  
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าร ิจ�านวนประมาณ 3,749.30 ล้านบาท  
และรับเงินปันผลจากบริษัทร่วมจ�านวน 1,967.13 ล้านบาท ลดลง
จากการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดย LH USA  
ซี่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้ออะพาร์ตเมนท์ให้เช่าแห่งหน่ึงในเมือง 
แคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ราคาทุนประมาณ 118.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3,950 ล้านบาท) รวมทั้งการปรับปรุง 
อะพาร์ตเม้นท์แห่งอืน่เป็นเงนิรวม 4,420.14 ล้านบาท และจ่ายซือ้สทิธ ิ
การเช่าอาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์อืน่จ�านวน 1,395.28 ล้านบาท  
และซื้อเงินลงทุนระยะยาวจ�านวน 559.59 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
2,082.87 ล้านบาท ที่ส�าคัญคือ เงินรับจากการขายอะพาร์ตเม้นท ์
ให้เช่าแห่งหนึง่ในสหรฐัอเมรกิา ราคาขาย 140 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา  
(ประมาณ 4,436.79 ล้านบาท) และซือ้สทิธิการเช่า, อสงัหารมิทรพัย์
เพือ่การลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์อืน่จ�านวน 4,380.88 
ล้านบาท และรับเงนิปันผลจากบรษิทัร่วมจ�านวน 2,266.92 ล้านบาท

ปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 
5,869.83 ล้านบาท ที่ส�าคัญคือ เงินรับจากการขายโรงแรมแกรนด ์
เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 ในราคา 4,155 ล้านบาท และรับเงิน 
ปันผลจ�านวน 2,732.23 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560, ปี 2561 

และปี 2562 เท่ากับ 1.15 เท่า, 1.20 เท่า และ 1.13 เท่า ตามล�าดับ 
ปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ

บริษัท จ�านวน 50,808.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,857.32 ล้านบาท  
มาจากก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงาน 10,463.22 ล้านบาท และลดลง
จากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 8,326.13 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจาก
องค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 803.59 ล้านบาท

ปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บริษัท จ�านวน 50,751.72 ล้านบาท ลดลง 57.15 ล้านบาท มาจาก 
ก�าไรสุทธจิากการด�าเนนิงาน 10,475.43 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายเงนิ 
ปันผลจ�านวน 8,961.19 ล้านบาท และจากค่าเผื่อปรับมูลค่าของ 
เงินลงทนุซึง่สว่นใหญ่มาจาก Starmll Inc. ที่ฟิลิปปินส ์ลดลงจ�านวน 
1,940.24 ล้านบาท

ปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
บรษิทั จ�านวน 53,182.87 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 2,431.15 ล้านบาท  
มาจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 10,024.90 ล้านบาท ลดลง 
จากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 7,766.42 ล้านบาท

หนี้สิน
หนีส้นิรวมของบรษิทั สิน้ปี 2560 2561 และปี 2562 มจี�านวนรวม  

58,682.63 ล้านบาท 60,729.17 ล้านบาท และ 59,956.18 ล้านบาท  
ตามล�าดับ ณ ส้ินปี 2562 หนี้สินที่ส�าคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืม
ระยะสั้นและระยะยาวจ�านวน 10,691.59 ล้านบาท หุ้นกู้จ�านวน 
39,200.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจ�านวน 3,805.94 ล้านบาท และ
หนีส้นิอืน่จ�านวน 6,258.65 ล้านบาท ทีผ่่านมาบริษัท และบรษิทัย่อย
ได้ช�าระหนี้คืนได้ตามก�าหนด

ตารางรายละเอียดหน้ีสินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562

บริษัท ประเภทหนี้สิน สกุลเงิน จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย หลักประกนั ระยะเวลาครบก�าหนด

LH เงินเบิกเกินบัญชี บาท - MOR ไม่มี เมื่อทวงถาม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน บาท 470.0 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 3/2558-3 บาท 1,000.0 คงที่ 2.99 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด วันที่ 8 ตุลาคม 2563

หุ้นกู้ในประเทศ 1/2560 บาท 6,000.0 คงที่ 2.48 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด วันที่ 28 เมษายน 2563

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

หุ้นกู้ในประเทศ 1/2562 บาท 6,000.0 คงที่ 2.62 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด วันที่ 26 เมษายน 2565

หุ้นกู้ในประเทศ 2/2562 บาท 7,000.0 คงที่ 2.12 % ไม่มี เมื่อครบก�าหนด วันที่ 15 ตุลาคม 2565

LHM เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 450.0 MLR-2.25 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ ช�าระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ 
หรือภายใน 5 ปี นบัแต่วันเบกิเงินกูง้วดแรก

LH เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 4,000.0 2.3 % ที่ดิน ภายในเดือนเมษายน 2565

LHMH เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 2,950.0 MLR-2.75 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ งวดแรก มีนาคม 2563- ธันวาคม 2572

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 5.0 MLR-2.75 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ งวดแรก มีนาคม 2568- ธันวาคม 2575



บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน  
จ�านวน 3,030 ล้านบาท (ปี 2561 = 810 ล้านบาท)

(ค)	 ปัจจัยและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ประมาณการหน้ีสนิทีจ่ะเกดิขึน้จ�านวน 1,053.20 ล้านบาท รายละเอียดดงันี้ 

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างจ�านวน 5,385 ล้านบาท และภาระผูกพัน 
ที่ต้องท�าการพัฒนาสาธารณูปโภครวม จ�านวน 1,389 ล้านบาท 

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างเพื่อปลูกสร้างอาคารให้เช่าดังนี้

ก) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - LHP

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562

ค่าซ่อมบ้านหลังการขาย 91.7 95.6

คดีความฟ้องร้อง 852.3 461.5

เงนิสมทบกองทนุนติบิคุคลหมูบ้่าน 291.2 293.6

ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 131.4 159.9

ผลเสียหายจากโครงการ 31.8 -

อื่นๆ 15.0 42.6

รวม 1,413.4 1,053.2

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

7 มิถุนายน 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) 

ปีที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ล้านบาท 
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562: ช�าระแล้วรวม 16 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) นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 LHP มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าดูแลรักษาความ
ปลอดภัยเดือนละ 16,740 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายุสัญญาเช่า LHP ได้บันทึกหนี้สินภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินข้างต้นแล้วในงบการเงินรวมด้วยมูลค่า
ปัจจุบัน เน่ืองจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ ให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

บริษัท ประเภทหนี้สิน สกุลเงิน จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย หลักประกนั ระยะเวลาครบก�าหนด

LHUSA เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 1,007.0 3% หรือ 5% 
year Swap 

Rate 
{Bloomberg} 

+1.29%  
แล้วแต่อย่างใด

มากกว่า

อะพาร์ตเมนท์ให้เช่าของโครงการ ช�าระคืนทั้งจ�านวนภายใน 5 ปี  
นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

เงินกู้ยืมระยะยาว บาท 1,809.0 3.83% อะพาร์ตเมนท์ให้เช่าของโครงการ ช�าระคืนทั้งจ�านวนภายใน 5 ปี  
นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก

รวมหนี้สิน บาท 49,891.0

LH = บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ LHMH=บจ.แอล เอช มอลล์แอนด์โฮเทล LH-USA= Land and Houses U.S.A.,Inc.
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ข) สัญญาเช่าที่ดิน - LHP

ง) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราค่าเช่า

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จ่ายค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราดังนี้
ปีที่ 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท  
   (ณ 31 ธันวาคม 2562:ช�าระแล้วรวม 15 ล้านบาท)
ปีที่ 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ล้านบาท
ปีที่ 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ล้านบาท

ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ล้านบาท

* อายสัุญญาเช่านบัจากวนัที ่1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) นอกจากน้ี LHMH มภีาระผกูพนัค่าตอบแทนการเข้าท�าสญัญาปีละ 5 ล้านบาท ซึง่ต้องจ่ายช�าระในปีทีส่อง
และปีทีส่ามของระยะเวลาการก่อสร้าง ท้ังนี ้LHMH ได้บันทกึหนีสิ้นภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีดิ่นข้างต้นแล้วในงบการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบุนั เนือ่งจากค่าเช่าดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึง่
ของค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จากการขายทรพัย์สินของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สขุุมวิท 55 ให้แก่ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ตามทีก่ล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนดังนี้
ปีที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ล้านบาท (ช�าระแล้วทั้งจ�านวน)
ปีที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท  
   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: ช�าระแล้วรวม 20 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

* อายุสัญญาเช่านับต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHP เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต ่
วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดย LHP ตกลงจะช�าระค่าหน้าดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

4 สิงหาคม 2558 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 71 ล้านบาท
   ณ 31 ธันวาคม 2562: ช�าระแล้วรวม 24 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

LHP ได้บนัทึกหนีส้นิภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าทีด่นิข้างต้นแล้วในงบการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบุนั เนือ่งจากค่าเช่าดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึง่ 
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21  
ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ค) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
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วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

1 สิงหาคม 2560 40 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 15 ล้านบาท
   (ณ 31 ธันวาคม 2562: ช�าระแล้วรวม 5 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

วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

18 มกราคม 2561 33 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็นรายปีในอัตราดังนี้

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

จ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

ฉ) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
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วันที่ท�าสัญญา อายุสัญญา อัตราค่าเช่า

15 สิงหาคม 2562 30 ปี* ค่าเช่าที่ดินจ่ายรายเดือนดังนี้

ปีที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 25 ล้านบาท

ปีที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 28 ล้านบาท

ปีที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 32 ล้านบาท

ปีที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 36 ล้านบาท

ปีที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 40 ล้านบาท

ปีที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 45 ล้านบาท

ปีที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 50 ล้านบาท

ปีที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 56 ล้านบาท

ปีที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 63 ล้านบาท

ปีที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 70 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 
จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ช) สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH

4. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพัน 
เกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ต้องจ่ายค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้แก่กองทุนและ/หรือกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายส�าหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังนี้ 

กองทุน และ/หรือกองทรัสต์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-2

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต วันที่ 1 กรกฎาคม 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 สุขุมวิท 55 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ่ายช�าระ:

 ภายใน 1 ปี 588 599 690

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 356 809 791

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน 3,917 1,481 2,522

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีโครงการที่ติดภาระจ�ายอมประมาณ 126 ไร่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจ�ายอมดังกล่าว
ได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว

7. ภาระจ�ายอมเก่ียวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการที่เก่ียวข้อง 
กับการเช่าพื้นที่ในอาคารโดยสัญญามีอายุ 3 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและ 
สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

8. หนังสือค�้าประกันธนาคาร  วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยคงเหลือ ดังนี้

9. บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) ให้กับบริษัทย่อยส�าหรับเงินกู้ยืม 
จากธนาคารและการออกหนังสือค�า้ประกันโดยธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยสองแห่ง 
ดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างตามสัดส่วนการค�้าประกันของบริษัทฯ ที่ก�าหนดในค�ารับรองที่ให้กับธนาคารจ�านวน 3,425 ล้านบาท 

การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
หุ้นกู้ของบริษัทที่ออกก่อนครั้งที่ 2/2561 จะค�านวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่านั้น ซึ่งค�านวณได้ ดังนี้

หุ้นกู้ของบริษัทท่ีออกตั้งแต่ครั้งท่ี 2/2561 จะค�านวณจากหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิเท่านั้น (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วย 
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ซึ่งค�านวณได้ ดังนี้

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษัทฯ ยังคงด�ารงหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกินข้อก�าหนดสิทธิ 
ของหุ้นกู้ดังกล่าว

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562

จ่ายช�าระ:

 ภายใน 1 ปี 56 56 61

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 82 63 21

2560 2561 2562

หนังสือค�้าประกันการจัดหาและบ�ารุงสาธารณูปโภค 2,998 4,183 4,474

หนังสือค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า 62 68 70

รวม 3,060 4,251 4,544

รายการ 31/12/60 31/12/61 31/12/62

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 48,994.24 50,680.15 49,902.77

ส่วนของผู้ถือหุ้น 50,808.87 50,751.72 53,182.87

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.96 1.00 0.94

รายการ 31/12/60 31/12/61 31/12/62

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ  
(หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)

- 42,847.74 45,278.73

ส่วนของผู้ถือหุ้น - 50,751.72 53,152.87

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - 0.84 0.85
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สรุปปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิทัร่วม เนือ่งจากบริษทัฯ  
มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 
24,405.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.57 ของสินทรัพย์รวม และ
มีส่วนแบ่งก�าไรคิดเป็นร้อยละ 33.74 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ  
หากบริษทัร่วมมปัีญหาในการด�าเนนิงานกจ็ะส่งผลต่อการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วม 
ที่มีการท�าธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นการกระจายความเส่ียง
ในการลงทุนของบริษัทฯ

2. คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องและบริษัทฯ ได้ตั้งส�ารอง 
ไว้แล้วมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 นติบิคุคลหมูบ้่านจัดสรรและลกูบ้านได้ฟ้องร้องบรษิทัฯ  
เก่ียวกับการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการโดยเรียกค่าเสียหาย

จ�านวน 517 ล้านบาท ศาลชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาให้บริษัทชดใช้
ค่าเสียหายจ�านวน 27 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาศาลอุทธรณ์
พพิากษาแก้ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้นโดยให้บรษิทัชดใช้ค่าเสยีหาย
จ�านวน 13.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่
วันที่ 18 มกราคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ ขณะนี้คด ี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทได้ตั้งประมาณการหน้ีสินดังกล่าวไว้จ�านวน 461 ล้านบาท 
ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นฎีกา

2.2 มีคดีความอื่นๆ ท่ีบริษัทฯ เป็นจ�าเลยเก่ียวกับ 
การเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากการท�าผิดสัญญา ซึ่งมีทุนทรัพย์ 
รวมเท่ากับ 155 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้บันทึกส�ารอง 
ค่าเผ่ือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความทั้งหมดรวมจ�านวน  
461 ล้านบาท
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   ( ) 

  31  2562

( : )

    

31  2562 31  2561 31  2562 31  2561

7, 8 4,554,038,426       7,131,803,745      2,843,299,639       5,654,174,052      

7, 9 70,000,000           700,631,873         -                         500,390,225        

10 223,840,281         228,566,983         40,923,739           55,486,747          

 

   - 7 15,955,648           57,525,235          308,219               3,249,644,110      

11 53,373,604,645     48,243,272,560     47,540,347,382     45,900,335,451    

849,375,670         670,808,951         643,359,307         658,493,998        

 119,932,241         54,773,816          115,865,372         51,352,439          

12 147,617,009         -                        147,617,009         -                        

1,155,465,126       636,653,651         850,030,479         261,824,640        

60,509,829,046     57,724,036,814     52,181,751,146     56,331,701,662    

13 10,757,427           10,183,077          -                         -                        

 14 -                         -                        7,191,500,855       6,347,638,016      

15 24,405,367,138     23,572,973,722     24,405,367,138     23,572,973,722    

16 6,036,836,264       5,707,515,378      3,749,218,098       3,751,742,936      

 

   - 7 536,153,050         560,000,000         12,580,847,917     9,611,141,982      

17 1,337,202,379       1,337,202,379      1,207,659,650       1,207,659,650      

18 13,264,213,163     14,406,733,039     211,753,242         211,432,242        

  19 687,746,709         863,089,739         342,194,010         330,118,536        

 20 5,729,781,936       6,652,600,775      -                         -                        

21 41,272,508           45,285,647          15,203,042           16,645,397          

32 558,954,051         583,200,620         469,036,786         551,718,320        

7 20,933,886           18,066,596          12,375,037           12,381,215          

52,629,218,511     53,756,850,972     50,185,155,775     45,613,452,016    

113,139,047,557    111,480,887,786   102,366,906,921    101,945,153,678   
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   ( ) 

 ( )

  31  2562

( : )

    

31  2562 31  2561 31  2562 31  2561

22 470,000,000       609,000,000       -                      -                      

7, 23 3,805,940,003     3,701,206,513    2,517,792,631    2,670,676,465    

437,014,918       566,318,403       345,293,874       385,972,394      

 - 7 -                      -                      15,048,888        42,073,932        

4,094,722          3,960,753          -                      -                      

24 1,203,186,999     24,166,213        -                      -                      

25 14,000,000,000   14,250,000,000   14,000,000,000   14,250,000,000  

494,927,812       581,787,318       383,211,568       496,860,779      

26 1,053,130,065     1,413,378,565    1,015,918,533    1,386,305,370    

30.2 1,106,308,487     1,200,707,160    1,054,483,792    1,124,818,786    

263,869,064       280,021,790       151,473,937       185,438,708      

22,838,472,070   22,630,546,715   19,483,223,223   20,542,146,434  

 - 

   7,375,005          11,889,737        -                      -                      

 - 7 -                      -                      840,000,000       840,000,000      

 - 

   24 9,018,398,000     9,581,151,861    4,000,000,000    4,000,000,000    

 - 25 25,200,000,000   26,200,000,000   25,200,000,000   26,200,000,000  

27 527,693,187       508,830,621       380,376,240       380,347,923      

32 1,817,413,443     1,412,899,122    -                      -                      

546,829,454       383,848,859       -                      -                      

37,117,709,089   38,098,620,200   30,420,376,240   31,420,347,923  

59,956,181,159   60,729,166,915   49,903,599,463   51,962,494,357  
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   ( ) 

 ( )

  31  2562

( : )

    

31  2562 31  2561 31  2562 31  2561

   

       12,031,105,828   1 12,031,105,828   12,031,105,828   12,031,105,828   12,031,105,828  

   

       11,949,713,176   1 11,949,713,176   11,949,713,176   11,949,713,176   11,949,713,176  

15,452,854,216   15,452,854,216   15,452,854,216   15,452,854,216  

1,227,782,536     1,227,782,536    1,227,782,536    1,227,782,536    

    - 29 1,203,110,583     1,203,110,583    1,203,110,583    1,203,110,583    

    21,646,884,245   19,291,704,641   21,646,884,245   19,291,704,641  

982,962,702       857,494,169       982,962,702       857,494,169      

52,463,307,458   49,982,659,321   52,463,307,458   49,982,659,321  

14.4 719,558,940       769,061,550       -                      -                      

53,182,866,398   50,751,720,871   52,463,307,458   49,982,659,321  

113,139,047,557 111,480,887,786 102,366,906,921 101,945,153,678 
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   ( ) 

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

25,151,365,430    30,513,634,992    24,267,047,752    29,419,473,191    

2,970,202,418      2,543,526,203      -                        -                        

1,639,995,592      924,685,073        -                        -                        

   230,495,630        227,890,654        100,208,042        103,337,349        

   75,826,612          74,024,076          523,809,105        490,652,328        

    349,501,114        327,271,726        317,495,009        295,512,490        

   296,324,681        265,111,448        -                        -                        

   -                        115,725,476        -                        115,725,476        

   7, 18, 20 2,418,305,871      1,335,486,720      -                        -                        

    175,331,984        119,783,061        67,908,573          87,537,035          

30 33,307,349,332    36,447,139,429    25,276,468,481    30,512,237,869    

16,994,755,090    19,399,302,936    16,363,430,663    18,625,091,004    

2,134,907,118      1,921,168,629      -                        -                        

1,037,856,138      745,359,429        -                        -                        

188,483,800        169,615,688        -                        -                        

728,319,807        1,095,551,452      514,079,377        929,144,354        

974,705,276        1,166,594,420      932,519,610        1,120,233,215      

2,367,718,427      2,681,088,275      1,820,742,144      2,111,822,892      

(352,701,533)       (273,227,842)       (352,701,533)       (273,227,842)       

    1,354,061            3,709,175            1,291,107            990,610              

   12,526,670          -                        7,243,048            -                        

24,087,924,854    26,909,162,162    19,286,604,416    22,514,054,233    

   9,219,424,478      9,537,977,267      5,989,864,065      7,998,183,636      

14.2 -                        -                        2,396,407,771      1,113,345,863      

15.2 3,382,510,038      3,404,492,732      3,382,510,038      3,404,492,732      

12,601,934,516    12,942,469,999    11,768,781,874    12,516,022,231    

(835,448,009)       (730,576,921)       (679,671,629)       (547,509,796)       

11,766,486,507    12,211,893,078    11,089,110,245    11,968,512,435    

32 (1,718,793,588)     (1,707,529,506)     (1,064,203,886)     (1,493,083,930)     

10,047,692,919    10,504,363,572    10,024,906,359    10,475,428,505    
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   ( ) 

 ( )

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

10,024,906,359    10,475,428,505 10,024,906,359 10,475,428,505

14.4 22,786,560          28,935,067

10,047,692,919    10,504,363,572

33

 

0.84                   0.88 0.84 0.88
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   ( ) 

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

10,047,692,919    10,504,363,572    10,024,906,359    10,475,428,505    

:

 ( ) 

   - 28 263,456,709        (1,405,389,686)     (2,019,870)           (1,535,741,289)     

   (89,601,891)         (22,542,335)         -                        -                        

14.2 -                        -                        175,874,621        107,809,234        

 15.2 (15,370,060)         (144,363,639)       (15,370,060)         (144,363,639)       

158,484,758        (1,572,295,660)     158,484,691        (1,572,295,694)     

   - 27 -                        (29,724,961)         -                        (19,376,056)         

14.2 -                        -                        -                        (8,153,483)           

15.2 (33,016,158)         1,942,557            (33,016,158)         1,942,557            

(33,016,158)         (27,782,404)         (33,016,158)         (25,586,982)         

125,468,600        (1,600,078,064)     125,468,533        (1,597,882,676)     

10,173,161,519    8,904,285,508      10,150,374,892    8,877,545,829      

10,150,374,892    8,877,545,829      10,150,374,892    8,877,545,829      

22,786,627          26,739,679          

10,173,161,519    8,904,285,508      
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   ( ) 

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

11,766,486,507      12,211,893,078      11,089,110,245      11,968,512,435      

    ( ) 

   15,425,844,928      17,879,399,715      14,876,539,861      17,182,381,543      

   739,105,417          615,745,931          68,271,395           60,642,048           

   -                      -                      (2,396,407,771)       (1,113,345,863)       

   (3,382,510,038)       (3,404,492,732)       (3,382,510,038)       (3,404,492,732)       

    1,354,061            3,709,175            1,291,107            990,610              

   4,166,980            61,508,758           -                      44,830,514           

   -                      (115,725,476)         -                      (115,725,476)         

   (2,418,305,871)       (1,335,486,720)       -                      -                      

    ( ) 48,442,775           8,639,126            7,301,280            (5,149,880)            

    ( ) (333,768,359)         (231,067,184)         (333,768,359)         (231,067,184)         

    ( ) 77,320,132           (16,267,949)          75,581,235           (17,496,148)          

   32,309,473           122,111,622          30,288,515           120,402,872          

   117,048,008          111,799,860          115,496,821          111,207,238          

   -                      109,402,870          -                      109,402,870          

   51,134,610           160,488,130          32,300,361           122,616,177          

     1,441,135            254,649              -                      -                      

   (75,826,612)          (74,024,076)          (523,809,105)         (490,652,328)         

   (230,495,630)         (227,890,654)         (100,208,042)         (103,337,349)         

   819,694,152          693,526,206          663,917,771          538,612,711          

   22,643,441,668      26,573,524,329      20,223,395,276      24,778,332,058      

 ( )

   630,631,873          (200,601,749)         500,390,225          (360,101)              

   4,821,223            (66,317,561)          14,657,529           (26,571,444)          

   (19,998,306,602)      (16,546,309,659)      (16,005,055,207)      (15,322,301,032)      

   (4,166,980)            -                      -                      -                      

    (199,274,261)         362,905,983          (75,769,753)          111,912,683          

   (2,867,290)            (432,653)              6,178                 (825,543)              

 ( )

   122,684,200          616,028,619          (183,931,726)         475,256,828          

   (129,303,485)         55,104,717           (40,678,520)          (59,803,194)          

   (367,959,084)         (573,789,798)         (366,534,743)         (621,139,119)         

   (32,272,044)          (42,672,150)          (32,272,044)          (40,578,950)          

   295,590              184,066,183          -                      -                      

2,667,724,808        10,361,506,261      4,034,207,215        9,293,922,186        

(1,464,002,079)       (1,709,173,038)       (1,114,813,366)       (1,574,765,312)       

1,203,722,729        8,652,333,223        2,919,393,849        7,719,156,874        
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   ( ) 

 ( )

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

(574,350)              (110,209)              -                      -                      

 ( ) 20,000,000           (611,083,551)         (24,000,000)          (1,903,000,000)       

 -                      -                      89,400,000           4,052,211,830        

-                      -                      -                      212,500              

-                      (307,774,740)         -                      (307,774,740)         

-                      -                      1,728,419,553        232,499,070          

2,501,730,403        2,266,921,076        2,501,730,403        2,266,921,076        

230,495,630          227,890,654          100,208,042          103,337,349          

-                      393,908,000          -                      393,908,000          

-                      4,436,789,391        -                      -                      

4,155,000,000        -                      -                      -                      

 6,417,678            2,167,144            4,719,400            2,129,200            

(171,665,666)         (581,367,531)         (321,000)              (1,384,313)            

  (951,579,728)         (3,799,507,903)       (83,843,598)          (61,207,202)          

80,007,133           55,042,608           142,300,459          497,168,834          

5,869,831,100        2,082,874,939        4,458,613,259        5,275,021,604        

 ( ) (139,000,000)         609,000,000          -                      -                      

(4,954,677)            (4,897,818)            -                      -                      

 ( ) -                      -                      (30,000,000)          710,000,000          

(14,250,000,000)      (13,000,000,000)      (14,250,000,000)      (13,000,000,000)      

13,000,000,000      12,200,000,000      13,000,000,000      12,200,000,000      

(24,290,022)          (6,078,379,342)       -                      (3,075,180,000)       

855,000,000          7,966,988,000        -                      4,000,000,000        

(1,350,136,049)       (1,314,112,570)       (1,142,462,932)       (1,086,107,098)       

-                      (13,993)               -                      -                      

(72,289,237)          (9,730)                -                      -                      

(7,766,418,589)       (8,961,187,092)       (7,766,418,589)       (8,961,187,092)       

(9,752,088,574)       (8,582,612,545)       (10,188,881,521)      (9,212,474,190)       

   100,769,426          196,200,087          -                      -                      

 ( ) (2,577,765,319)       2,348,795,704        (2,810,874,413)       3,781,704,288        

  7,131,803,745        4,783,008,041        5,654,174,052        1,872,469,764        

   (  8) 4,554,038,426        7,131,803,745        2,843,299,639        5,654,174,052        
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   ( ) 

 ( )

 31  2562

( : )

2562 2561 2562 2561

    

      166,253,310 212,996,739 7,158,748 6,081,062

    ( ) -                      1,171,003,667        -                      1,171,003,667        

   557,864,149 539,952,276 511,490,322 529,817,654

   43,068 40,445,801 -                      -                      

   

      -                      -                      3,240,000,000        -                      

    ( ) 

       - 263,456,709 (1,405,389,686)       (2,019,870)            (1,535,741,289)       

   -                      37,156,201           -                      24,220,071           

   

      (86,335,737)          (22,542,335)          -                      -                      

   -                      -                      175,874,621 99,655,751

    (48,386,218)          (142,421,082)         (48,386,218)          (142,421,082)         
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จำ�นวนบ้�นจดทะเบียนเพ่ิมในกรุงเทพมห�นคร  
และปริมณฑล ระหว่�งปี 2558 - 2562

ประเภท 2558 2559 2560 2561 2562

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม จ�าแนกตามประเภทการด�าเนินการ
สร้างเอง 22,375 21,915 20,206 19,999 20,243
จัดสรร 101,455 104,628 94,297 110,836 91,414

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่มทั้งหมด 123,830 126,543 114,503 130,835 111,657

บ้านจดทะเบียนเพิม่ - ประเภทสร้างเอง - จ�าแนกตามประเภทท่ีอยู่อาศยั   
บ้านเดี่ยว 19,591 19,156 17,964 17,507 18,279
บ้านแฝด 95 119 142 107 123
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 2,689 2,640 2,100 2,385 1,841
แฟลตและอาคารชุด - - - - -

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทสร้างเอง   22,375 21,915 20,206 19,999 20,243

บ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร - จ�าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว 11,837 12,736 12,183 15,563 14,161
บ้านแฝด 2,366 1,895 2,533 2,101 2,564
ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 19,624 17,111 16,262 20,051 21,526
แฟลตและอาคารชุด 67,628 72,886 63,319 73,121 53,163

รวมบ้านจดทะเบียนเพิ่ม - ประเภทจัดสรร 101,455 104,628 94,297 110,836 91,414

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : บ้านจดทะเบียนเพิ่ม เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด

บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วย : หลัง 
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บุคคลอ้างอิงอื่น

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
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 กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ 1 
ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
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
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 กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ 0 2642 2712-14 โทรสาร 0 2642 2711
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สรุปตำ�แหน่งของร�ยก�รท่ีกำ�หนดต�มแบบ 56-2
ในร�ยง�นประจำ�ปี 2562

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.lh.co.th

รายการท่ีปรากฏในหนังสือรายงานประจ�าปีเล่มนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556  
เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
โดยใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

หน้�

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2-3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3. ปัจจัยความเสี่ยง 67-68

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น 1, 4, 9-23, 32-40, 64, 74-75, 189

5. ผู้ถือหุ้น 24

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 25

7. โครงสร้างการจัดการ 26-31

8. การก�ากับดูแลกิจการ 42-58

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 59-63

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 65-66

11. รายการระหว่างกัน 69-72

12. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 5-7

13. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 76-90
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