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LALIN VISION
	 ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้มุง่มัน่สูก่ารเป็นองค์กรชัน้น�าในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยูอ่าศัย	ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน	บนรากฐาน
ของความใส่ใจในคุณภาพและความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าอย่างแท้จริง

LALIN MISSION
	 ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้เป็นองค์กรทีพั่ฒนาอสงัหารมิทรพัย์	ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน				บนท�าเลทีโ่ดดเด่น	ด้วยรปูลกัษณ์ท่ีทนัสมยั	และ
ในราคาที่คุ้มค่า	เพ่ือส่งมอบประสบการณ์และคุณภาพชีวิตแก่		ผู้อยู่อาศัยด้วยความตั้งใจท่ีดี	และใส่ใจในความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริง

LALIN CORE VALUE
L	A	L	I	N		คือ	ค่านิยมที่	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร	และสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจประกอบด้วย

L  Long Term Thinking	 	 คือ		การคิดในระยะยาว	มองถึงความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

A  Adaptation	 	 คือ	 การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลกระทบ

	 	 	 	 ต่อความส�าเร็จของธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ

L  Life Style	 	 คือ		การเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง	เพ่ือตอบสนองและส่งมอบวิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	และ 
	 	 	 	 สังคมที่ดี	มากกว่าการส่งมอบงานก่อสร้าง	ที่ประกอบด้วยเพียง	อิฐ	หิน	ปูน	ทราย

I  Innovation	 	 คือ		การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		 	
	 	 	 	 อาทิ		Tunnel	Form	และ	Pre	Cast	เป็นต้น

N  Networking	 	 คือ		การมีเครือข่าย	และพันธมิตรในการสร้างความส�าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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LALIN VISION
	 Lalin	Property	is	determined	to	become	a	leader	in	residential	real	estate	with	continuous	and	sustainable	growth	
based	on	quality	care	and	true	attention	to	the	living	requirements	of	customers.

LALIN MISSION
	 Lalin	Property	is	a	real	estate	development	company	that	meets	standard	quality	on	outstanding	venues	with	modern	
characteristics	at	value	prices	in	order	to	deliver	quality	living	experiences	to	occupants	with	good	determination	and	
true	attention	to	customer	requirements.	

LALIN CORE VALUES
	 L	A	L	I	N	represents	the	values	held	by	Lalin	Property	as	a	guideline	for	human	resources	development	and	business	
growth.	LALIN	is	composed	of	the	following:

L  Long Term Thinking	 means		 long-term	thinking	with	insight	into	the	business’	continued	survival	and	growth.

A  Adaptation	 means		 adaptability	to	surrounding	conditions	through	analysis	of	various	factors	 
	 	 	 	 	 affecting	business	success	on	a	regular	basis.

L  Life Style	 means		 true	customer	understanding	in	order	to	respond	to	and	deliver	a	good	 
	 	 	 	 	 way	of	life,	life-style	and	society	to	customers	through	construction	using	 
	 	 	 	 	 only	bricks,	rocks,	concrete	and	sand.

I  Innovation	 means		 the	development	of	new	innovations	for	the	purpose	of	increasing	competitive	 
	 	 	 	 	 capacity,	e.g.,	tunnel	form	and	precast	methods,	etc.

N  Networking	 means		 presence	of	networks	and	alliances	to	create	sustainable	business	success.
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	 ปี	2558	เป็นปีทีม่คีวามผนัผวนของเศรษฐกจิและการเงนิค่อนข้างมาก		เนือ่งจาก
มกีารเคลือ่นย้ายเงินทนุรนุแรง	และภาวะเศรษฐกิจทีแ่ท้จรงิชลอตวั			หวัจกัรเศรษฐกิจ
ของโลก	คอื	จนีได้ชลอตวัลง		เศรษฐกิจยุโรปและญ่ีปุน่ก็ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ	เพราะอยู่ใน
ช่วงเศรษฐกิจชลอตวั	ประเทศอเมรกิาดจูะฟ้ืนตวัดกีว่าประเทศอืน่ๆ		แต่ก็ยงัฟ้ืนตัวไม่
มาก	เป็นผลให้ราคา	commodities	ทั้งน�้ามัน	ราคาพืชเกษตรตกต�่ารุนแรงทั่วโลก

	 เศรษฐกิจไทยเน้นรายได้หลกัการส่งออก	ท�าให้รบัผลกระทบไปด้วย	เพราะยอด
ส่งออกชลอตวัถึงขัน้ตดิลบ	ยังดท่ีีธุรกิจการท่องเทีย่วเตบิโตด	ี	และเศรษฐกิจภาคอืน่ๆ
พออยู่ได้		ท�าให้	GDP	ของประเทศไทยเติบโต	2.8%

	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยก็เจริญเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ	และอยู่ใน
ช่วงของการปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ	เศรษฐกิจภูมิภาคได้รับผลกระทบจากราคา
พืชเกษตรและภัยแล้ง	ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคชลอตัว	ธุรกิจอสังหาริทรัพย์ต่าง
จังหวัดก็ชลอตัวเช่นกัน		หน้ีครัวเรือนของประชาชนเพ่ืมข้ึนท่ัวกรุงเทพและภูมิภาค		
เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พอสมควร

	 บรษิทัฯ	ได้ขยายธุรกิจด้วยความระมดัระวัง	เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ		
ท�าให้ผลก�าไรลดลงไปประมาณ		8.2	%	แต่ก็ยังรกัษาสมดลุกิจการไว้ได้		โดยวางแผน
ด�าเนนิงานอย่างรดักุม		และคาดว่าจะค่อยๆดข้ึีนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อยๆฟ้ืนตัวต่อ
ไป		โดยการลงทนุ	mega	project	ต่างๆของรฐับาล	การลงทุนของภาคเอกชนของธุรกิจ
ทีต่่อเน่ือง	และรายได้จากการท่องเท่ียว	ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	และโครงการที่
ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีต่อไป

	 ในฐานะตัวแทนทีมงาน		ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้		ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจ	ในการทุ่มเทสู้กับอุปสรรคต่างๆ		และขอขอบคุณสถาบันการเงิน	 
suppliers	และผู้ลงทุน		ที่สนับสนุนงานของบริษัท	ด้วยดีเสมอมา

	 ไชยยันต์	ชาครกุล
	 ประธานกรรมการบริหาร

รายงานจากประธานกรรมการบริหาร
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	 2015	was	a	year	with	many	economic	and	financial	fluctuations	due	
to	severe	capital	movement	and	deceleration	of	the	actual	economy.	
The	world’s	economic	powerhouse,	China,	is	in	recession.	The	European	
and	Japanese	economies	are	slowly	recovering	during	this	economic	
recession.	America	appears	to	recover	better	than	other	countries	but	
not	much,	causing	severe	reductions	in	the	price	of	commodities,	oil	
and	agricultural	crops	worldwide.
	 Thailand’s	economy	is	primarily	focused	on	revenue	from	exports.		
This	has	also	affected	Thailand	with	negative	export	figures.	Good	
growth	in	the	tourism	industry	and	sufficient	growth	in	other	economic	
sectors	have	allowed	Thailand’s	GDP	to	grow	by	2.8	percent.
	 Thailand’s	real	estate	industry	has	also	seen	slow	growth	based	
on	economic	conditions	and	is	in	the	period	of	adaptation	to	economic	
conditions.	The	regional	economy	was	affected	by	agricultural	crop	
prices	and	droughts,	causing	the	regional	economy	to	fall	into	recession.	
This	includes	real-estate	businesses	in	other	provinces.	Household	
debts	rose	throughout	Bangkok	and	the	region,	posing	a	considerable	
obstacle	for	the	real-estate	industry.
	 The	company	has	expanded	its	business	with	caution	in	concurrence	
with	economic	conditions,	resulting	in	a	drop	by	approximately	8.2	
percent	in	profits	while	maintaining	business	equilibrium.	We	have	
made	operation	plans	with	care	and	expect	gradual	improvement	
according	to	recovering	economic	conditions	from	investment	in	various	
mega	projects	by	the	government.		We	have	also	continued	private	
sector	investments	for	business	and	tourism	income,	including	Special	
Economic	Zones	and	projects	granted	investment	support,	which	will	
drive	the	economy	next	year.
	 On	behalf	of	the	Lalin	Property	team,	I	would	like	to	thank	every	
team	member	for	committing	to	our	struggle	against	various	obstacles	
and	I	would	like	to	thank	financial	institutions,	suppliers	and	investors	

who	have	always	supported	the	company’s	work.

   (Chaiyan Chakarakul)

   Executive	Chairman

Report of Executive Chairman
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สังคมสมบูรณ์แบบ
 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

8



บ้านแนวคิดใหม่ ดีไซน์ทันสมัย
 ภายใต้บรรยากาศแสนร่มรื่น
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บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
Lalin Property Public Company Limited

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Company Information

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 :	 เลขที่	222/2	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	
	 	 	 เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240
	 	 	 โทรศัพท์	(662)	732-1041-5			
	 	 	 โทรสาร	(662)	377-9656
ประเภทธุรกิจ	 	 :	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
ทะเบียนเลขที่	 	 :		 0107545000233
HOME PAGE	 	 :		 www.lalinproperty.com
รอบระยะเวลาบัญชี	 	 :		 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน	 	 :		 925	ล้านบาท
ทุนช�าระแล้ว	 	 :		 825	ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	 	 :	 หุ้นละ	1	บาท
วันที่ก่อตั้ง	 	 :	 8	กันยายน	2531

ข้อมูลบริษัทย่อย	 	 :	 ไม่มี

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	

ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th		หรือเว็บไซต์ของบริษัท	”
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
Financial Highlights

รายการ 2556 2557 2558

สินทรัพย์	(ล้านบาท)	/	Assets	(Million	Baht)

										สินค้าคงเหลือ	(Inventories) 5,814.36 6,122.34 6,865.31

										สินทรัพย์รวม	(Total	Assets) 6,909.70 7,348.26 8,021.32

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)
Liabilities	&	Shareholders’	Equity	(Million	Baht)

										หนี้สินหมุนเวียน	(Current	Liabilities) 583.57 1,589.66 1,592.57

										หนี้สินไม่หมุนเวียน		(Non-Current	Liabilities) 2,032.21 1,245.31 1,746.16

										หนี้สินรวม	(Total	Liabilities) 2,615.78 2,834.97 3,338,74

										ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	(Paid	up	Share	Capital) 825.00 825.00 825.00

										ส่วนของผู้ถือหุ้น	(Shareholders’	Equity) 4,293.92 4,513.29 4,682.58

ผลการด�าเนินงาน	(ล้านบาท)	Operation’s	Result

										รายได้จากการขาย	(Sales) 2,322.81 2,365.60 2,084.18

										รายได้รวม	(Total	Revenue) 2,333.45 2,383.80 2,094.43

										ก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit) 915.39 912.03 816.13

										ก�าไรสุทธิ	(Net	Profit) 418.31 433.87 354.92

เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น	(บาท)		Per	Share	Figure	(Baht)	

										ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ		(Net	Profit	(Loss))	 0.51 0.53 0.43

										มูลค่าตามบัญชี	(Book	Value) 5.20 5.47 5.68

										มูลค่าที่ตราไว้	(Par	Value) 1.00 1.00 1.00

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน	(Liquidity	Ratio)

										อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio) 10.18 3.90 4.38

										อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(Quick	Ratio) 0.53 0.16 0.24

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร		(Profitability	Ratio)

										อัตราก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin) 39.41% 38.55% 39.16%

										อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(Operation	Profit	Margin) 24.15% 24.18% 22.11%

										อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin) 17.93% 18.22% 16.95%

										อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equities) 10.02% 9.85% 7.72%

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

										อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินทั้งหมด	(Return	on	Asset) 6.56% 6.09% 4.62%

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน		(Financial	Policy	Ratio)

										อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		(Debt	to	Equity	Ratio) 0.61 0.63 0.71

										อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(Interest	Coverage	Ratio) 14.81 19.46 35.59

จ�านวนหุ้นทีเ่รยีกช�าระแล้ว	(ล้านหุ้น)	Number	of	Outstanding	Shares	(Million	Shares) 825.00 825.00 825.00

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

11



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ชือ่-สกุล	/	ต�าแหน่ง อายุ	
(ปี) คุณวฒิุทางการศกึษา สดัส่วน

การถอืหุ้น

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บรษัิท ประเภทธรุกิจ

1.	นายทวศีกัด์ิ	วชัรรคัคาวงศ์
	 ประธานกรรมการ
	 (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)

69 -	 ประสบการณ์ด้านธุรกิจ
	 อสงัหารมิทรพัย์มากกว่า	30	ปี

28.30 2546	–	ปัจจบุนั
2531	-	2545

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
บจก.ลลลิ	แลนด์	แอนด์เฮ้าส์

พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

2. นายไชยยันต์	ชาครกุล
	 กรรมการ	และ
	 ประธานกรรมการบรหิาร
	 (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)

67 -	 บัญชี บัณ ฑิต 	 ( เ กี ย ร ติ นิ ยม ดี )	
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

-	 M.S.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย	รุน่ท่ี	8

-	 Senior	Executive		Program	4	Sasin	
GIBA	Chulalongkorn	University	and	
The	Wharton	School	University	
of	Pennsyvania	and	“Kellogg”	
Graduate		School	of	Management		
North-Western	University

-	 หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมกับเอกชน	(วปรอ.)	รุ่นที่	
14	วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร

-		Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	65	–	IOD

-		หลกัสูตรวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
รุน่ท่ี	7

25.27 2546	–	ปัจจบุนั
2531	-	2545

กรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการผูจ้ดัการ

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
บจก.ลลลิ	แลนด์	แอนด์เฮ้าส์

พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์

3.	นายสวุรรณ	แทนสถติย์
	 กรรมการ	กรรมการอสิระ	และ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

71 -	 ปรญิญาโท	M.Sc.	in	Commerce	
				University	of	SANTO	TOMAS
-	 ปรญิญาตร	ี(BBA)	
	 ทางด้านบรหิารการจดัการ	
	 University	of	East	–	Philippines
-	 Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	63	–	IOD

- 2549	–	ปัจจบุนั

2541	–	2549

กรรมการ
รองผูจ้ดัการใหญ่
รองผูจ้ดัการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

สถาบนัการเงนิ

สถาบนัการเงนิ

4.	นายนิพทัธ์	จิตรประสงค์
	 กรรมการ	กรรมการอสิระ	และ
	 กรรมการตรวจสอบ

72 -		Cer t i fica te 	 in 	 Rea l 	 Es ta te	
Management	University	at	Hawaii

-		ปรญิญาโท	บรหิารธุรกิจ	International	
Trade	and	Finance,	Gothenburg	
School	of	Economics	and	Business	
Administration,	Sweden”

-	ปรญิญาตร	ีพาณิชยศาสตร์		(เกียรตนิิยม
ดีมาก)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-		หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมกับเอกชน	(วปรอ.)	รุ่นที่	
7	วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร

-		หลกัสูตรวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
รุน่ท่ี	2

-		Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	85	–	IOD

- 2556	-	ปัจจบุนั

2538	–	2555

ท่ีปรกึษาโครงการธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์
ผูอ้�านวยการโครงการ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

สถาบนัการศกึษา

สถาบนัการศกึษา

5.	คุณสาธิต			ชาญเชาวน์กุล
	 กรรมการ	กรรมการอสิระ	และ
	 กรรมการตรวจสอบ

68 -	 ปรญิญาโท	บรหิารธุรกิจ	(MBA)
			มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 ป ริญญาโท 	 M .Sc . 	 ( Tex t i l e	
Technology),	University	of	Leeds,	
U.K.

-	 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต	(อุตสาหการ
โรงงาน)		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	 หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร
ภาครัฐร่วมกับเอกชน	(วปรอ.)	รุ่นที่	
14	วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร

-	 Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	83	–	IOD

-	 หลกัสูตรวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
รุน่ท่ี	5

- 2547	–	2551

2546	–	2547

2544	-	2546

เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริม
การลงทนุ
รองเลขาธิการ
ส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการ	
ลงทนุ
รองปลดักระทรวง	
อตุสาหกรรม

ส�านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

ส�านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงอตุสาหกรรม

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ
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Board of Directors and Management

Name/Position Age 
 (Yr) Education

Share 
Holder 
(%)

Working	Experience

Period Position Company Business

1.	Taveesak	Watcharakawong
	 Chairman
	 (Authorized	Director)

69 -	Over	30	years	experience	
 in	Real	Estate	Business

28.30 2003	–	Present
1988	-	2002

Chairman
Chairman

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.
Lalin	Land	&	House	Co.,Ltd.

Property	Development
Property	Development

2.	Chaiyan	Chakarakul
	 Director	and	
	 Executive	Chairman
	 (Authorized	Director)

67 - Bachelor	Degree	in	Commerce	
(honour)	Thammasart	University
- M.S.Thammasart	University	
 Real	Estate	Management,	
 Chulalongkorn	University	#	8	
- Senior	Executive	Program	4	Sasin	
GIBA	Chulalongkorn	University	and	
The		Wharton	School	University	of	
Pennsyvania	and	“Kellogg”	- 
Graduate		School	of	Management	
North-Western	University	
- The	National	Defence	for	joint	state-
private	sectors	course,	class	14
-	DCP	Class	65	-	IOD
- Capital	Market	Academy	(CMA),	
Class	7

25.27 2003	–	Present
1998	-	2002

Managing	Director
Managing	Director

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.
Lalin	Land	&	House	Co.,Ltd.

Property	Development
Property	Development

3.	Suvarn	Tansathit
	 Independent	Director	
	 and	Chairman	of	The
	 Audit	Committee	

71 - (M.SC)	in	Commerce
 University	of	SANTO	TOMAS
- BBA	(management)	
 University	of	East	Philippine
- DCP	Class	63	-	IOD

- 2006	–	Present

1998	–	2006

Director	/	Senior	
Executive	Vice	
President
SEVP	-	Special	
Asset	Management

Bangkok	Bank	Public	Co.,	Ltd.

Bangkok	Bank	Public	Co.,	Ltd.

Financial	Institution

Financial	Institution

4.	Niputh	Jitprasonk
 Independent	Director	and	Member
 of	Audit	Committee

72 - Certificate	in	Real	Estate	
 Manage-ment	University	at	Hawaii
- M.B.A.	International	Trade	and	
Finance,	Gothenburg	School	
of	Economics	 and	Business	
Administration,	Sweden
- Bachelor	of	Arts,	(Honour	First	
Class)	Faculty	of	Commerce	and	
Accountancy,	Thammasat	University
- The	National	Defence	for	joint	state-
private	sectors	course,	class	7
- Capital	Market	Academy	(CMA),	
Class	2
- DCP	Class	85	–	IOD

- 2013	–	Present

1995	–	2012

Consultant	of	Real	
Estate	Management	
Program
Director	 of	 Real	
Estate	Management	
Program

Thammasat	University

Thammasat	University

Educational	Institution

Educational	Institution

5.	Satit		Chanjavanakul
 Independent	Director	and	Member	
 of	Audit	Committee

68 -	M.B.A.	Thammasat	University	
-	M.Sc.	(Textile	Technology),	
 University	of	Leeds,	U.K.
-	Bachelor	of	Engineering	
 (Industrial	Engineering),	
 Chulalongkorn	University
-	The	National	Defence	for	joint	
 state-private	sectors	course,	
 class	14
-	DCP	Class	83	-	IOD
-	Capital	Market	Academy	(CMA),	
Class	5

- 2004	–	2008

2003	–	2004

2001	-	2003

Secretary	General,	
Board	of	Investment	
(BOI),	
Deputy	Secretary	
General,	Board	of	
Investment	(BOI)	
Deputy	Permanent	
Secretary,		Ministry	
of	Industry

Board	of	Investment	(BOI)

Board	of	Investment	(BOI)

Ministry	of	Industry

Government

Government

Government

6.	Nat	Sangarsongkogk
 Director	and	Deputy	Managing	
 Director
 (Authorized	Director)

56 - M.B.A.	Rangsit	University
-	Real	Estate	Management,	
 Chulalongkorn	University	#	11
- DCP	Class	67	-	IOD

0.04 2012	-	Present

2003	–	2012

2000	–	2002

1989	–	2000

Deputy	
Managing	Director
Assistant	
Managing	Director	
Senior	Project	
Management	
Manager
Project	Management	
Manager

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Land	&	House	Co.,Ltd.

Lalin	Land	&	House	Co.,Ltd.

Property	Development

Property	Development	

Property	Development

 
Property	Development
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ชือ่-สกุล	/	ต�าแหน่ง อายุ	
(ปี) คุณวฒิุทางการศกึษา สดัส่วน

การถอืหุ้น

ประสบการณ์ท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง บรษัิท ประเภทธรุกิจ

6.	นายณฐั	สง่าสงเคราะห์
	 กรรมการ	และ
	 รองกรรมการผูจ้ดัการ
	 (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)

56 -	 MBA	มหาวทิยาลัยรงัสิต
-		ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย	รุน่ท่ี	11

-		Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	67	-	IOD

0.04 2555	–	ปัจจบุนั

2546	–	2555

2543	–	2545

2532	–	2543

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ
ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ
ผูจ้ดัการอาวุโส		
ฝ่ายบริหารงาน
โครงการ
ผูจ้ดัการ	
ฝ่ายบริหารงาน
โครงการ

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บจก.ลลลิ	แลนด์	แอนด์เฮ้าส์

บจก.ลลลิ	แลนด์	แอนด์เฮ้าส์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

7.	นายชรูชัฏ์	ชาครกุล
	 กรรมการ	และ
	 รองกรรมการผูจ้ดัการ
	 (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)

38 -		ปรญิญาโท			M.B.A.	American	
	 University	U.S.A.
-		ปรญิญาโท			M.S.	(Economic)	
	 University	of	Illinois	–	Urbana	
	 Champaign	U.S.A.
-		ปริญญาตรี 	 วิศวกรรมศาสตร ์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

-		Director	Certification	Program	(DCP)	
รุน่	161	-	IOD

-		หลักสูตร	“ผู้น�ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย	(ปนป)	รุน่	3		-	สถาบนั
พระปกเกล้าฯ	(ปนป)

6.36 2557	–	ปัจจบุนั
2555	–	2557

2553	–	2555

2552	–	2553

2551	–	2552

2549	–	2551

2548	-	2549

รองกรรมการผูจ้ดัการ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

ผูอ้�านวยการ	SBU2	
และผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด
ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด
Assistance	
Vice	President	
Analyst	–	
Investment	Banking
Analyst	–	
Investment	Banking

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.บรุ๊คเคอร์	กรุ๊ป

บลจ.พัฒนสนิ	(มหาชน)

บลจ.ภทัร	(มหาชน)

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์
พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

สถาบนัการเงิน

สถาบนัการเงิน

สถาบนัการเงิน

8.	นายวิษณ	ุศริขิจรกิจ
	 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ

44 -				M.B.A	(การเงนิ)	–	Indiana	University	
of	Pennsylvania

-			ปรญิญาตร	ีบรหิารรฐักิจ	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- 2558	–	ปัจจบุนั
2550	–	2558

2543	-	2550

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
General		Manager

Branch	Controller

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
Thyssenkrupp	Elevator	
(Thailand)	Co.,Ltd.
Siemens	Limited	
(Thailand)	Co.,Ltd.		

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์
ขายส่งอปุกรณ์ขนส่ง

ตดิต้ังไฟฟ้า

9.	นายวันชยั	อรญัวุฒิกุล
	 ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ

49 -			ปรญิญาโท	บรหิารธุรกิจ	(MBA)
				มศว.ประสานมติร
-			ปรญิญาตร	ีวิสวกรรมโยธา
			สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

-			Mini	MRE	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- 2558	–	ปัจจบุนั
2556	–	2558

2554	–	2556

2551	–	2554

2547	–	2551

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ผูอ้�านวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
ผูจ้ดัการโครงการ
อาวุโส
ผูจ้ดัการโครงการ
อาวุโส
ผูอ้�านวยการโครงการ

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
บจก.ทีซซี	ีแลนด์

บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท

บมจ.เคเทคคอนสตรัคชัน่

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์
พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

ก่อสร้าง

10.นายเสร	ีสนิธุอัสว์
		 ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงิน
				และ	เลขานุการบรษิทั

38 -		ปรญิญาโท	บรหิารธุรกิจ	(MBA)
			จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-			ปรญิญาตร	ีบรหิารธุรกิจ	(BBA)
				มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- 	 Cer t i fica te 	 in 	 Rea l 	 Es ta te	
Management	 Univers i ty	 of	
California,	Riverside	Extension	
U.S.A.

-			Company	Secretary	Program	(CSP)	
รุน่	50	-	IOD

- 2558	–	ปัจจบุนั

2551	–	2558
2549	–	2550

2546	–	2548
2542	-	2544

ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการเงิน
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน
ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ฝ่ายการเงิน
Trader
Internal	Auditor

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์
พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

วัสดกุ่อสร้าง
สถาบนัการเงิน

11.นางขนิษฐา	ธรรมวิเศษ
			 		ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

52	 -		ปรญิญาตร	ีการบัญช	ี
	 มหาวิทยาลยักรงุเทพ
-		Mini	MBA	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- 2546	–	ปัจจบุนั

2531	-	2545

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี

บมจ.ลลลิ	พร็อพเพอร์ตี้

บจก.ลลลิ	แลนด์	แอนด์เฮ้าส์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น	

ณ	1	ม.ค.2558
ซื้อ/รับโอน	
ระหว่างปี

ขาย/
โอนออก	
ระหว่างปี

จ�านวนหุ้น	
ณ	31	ธ.ค.2558

1.	นายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ 233,502,750 0 0 233,502,750
2.	นายไชยยันต์	ชาครกุล กรรมการ	และ	ประธานกรรมการบริหาร 283,502,750 0 75,000,000 208,502,750
3.	นายสุวรรณ	แทนสถิตย์ กรรมการ	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ 0 0 0 0
4.	นายนิพัทธ์	จิตรประสงค์ กรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 0 0 0 0
5.	คุณสาธิต			ชาญเชาวน์กุล กรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 0 0 0 0
6.	นายณัฐ	สง่าสงเคราะห์ กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 325,000 0 0 325,000
7.	นายชูรัชฏ์	ชาครกุล กรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2,500,000 50,000,000 0 52,500,000
8.	นายวิษณุ	ศิริขจรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 0 0 0 0
9.	นายวันชัย	อรัญวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 0 0 0 0
10.	นายเสรี	สินธุอัสว์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	และ	เลขานุการบริษัท 0 0 0 0
11.	นางขนิษฐา	ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 0 0 0 0
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Name/Position Age 
 (Yr) Education

Share 
Holder 
(%)

Working	Experience

Period Position Company Business

7.	Churat	Chakarakul
 Director	and	
 Deputy	Managing	Director
 (Authorized	Director)

38 - M.B.A.	American	University	U.S.A.
- M.S.	(Economic)	University	of	
 Illinois	–	Urbana	Champaign	U.S.A.
- Bache lo r 	 o f 	 Eng inee r i ng ,	
Chulalongkorn	University
- DCP	Class	161	-	IOD
-	New	generation	leader	in	
		Democracy	Program		Class	3	–		
King	Prajadhipok	Institute’s	Society

0.30 2014	-	Present
2012	-	2014

2010	–	2012

2009	–	2010

2008	–	2009

2006	–	2008

2005	-	2006

Deputy	Managing	
Director
Assistant	
Managing	Director	
SBU2	Director	&	
Corporate	Marketing	
Department	
Manager
Assistant	
Marketing	Manager
Assistance	
Vice	President	
Analyst	–	
Investment	Banking
Analyst	–	
Investment	Banking

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

The	Brooker	Group	
Public	Co.,Ltd.
Capital	Nomura	Securities	
Public	Co.,Ltd.
Phatra	Securities	Public	Co.,Ltd.

Property	Development

Property	Development

Property	Development

Financial	Institution

Financial	Institution

Financial	Institution

8.	Wisanu	Sirikajornkij
	 	Assistant	Managing	Director

44 -			M.B.A	(Finance)	–	Indiana	
				University	of	Pennsylvania
-		Bachelor	of	Political	Science	-		
				Thammasat	University

- 2015	-	Present

2007	–	2015
2543	-	2550

Assistant	Managing	
Director
General		Manager
Branch	Controller

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Thyssenkrupp	Elevator	
(Thailand)	Co.,Ltd.

Siemens	Limited	
(Thailand)	Co.,Ltd.	

Property	Development

wholesale	distribution
of	transportation	
equipment
Electric	Installations

9.	Wanchai		Aranvutikul
	 	Assistant	Managing	Director

49 -		M.B.A.	-	Srinakharinwirot	University	
-		Bachelor	of	Civil	Engineering,	
			King	Mongkut’s	University	of	
			Technology	North	Bangkok
-	Mini	MRE	-	Thammasat	University

- 2015	-	Present

2013	-	2015

2012	–	2013

2007	–	2012

2003	–	2007

Assistant	Managing
	Director
Senior	Project	
Construction	Director
Senior	Project	
Manager
Senior	Project	
Manager
Project	Director

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

TCC	Land	Co.,Ltd.

Pruksa	Real	Estate	Public
Co.,Ltd
Ktech	Construction	Public	
Co.,Ltd

Property	Development

Property	Development

Property	Development

Property	Development

Construction	

10.	Seri	Sintuas
     Finance	Director	and	Company’s	
							Executive	Secretary

38 - M.B.A.	-	Chulalongkorn	University
- B.B.A.	-	Thammasat	University
 Certificate	in	Real	Estate	
 Management	University	of	California,	
Riverside	Extension	U.S.A.
- CSP	Class	50	-	IOD

- 2015	-	Present
2008	-	2015
2006	–	2007

2003	–	2005
1999	-	2001

Finance	Director
Finance	Manager
Assistant	Finance	
Manger
Trader
Internal	Auditor

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.
Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.
Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

The	Siam	Cement	Public	Co.,Ltd.
Bangkok	Bank	Public	Co.,	Ltd.

Property	Development	
Property	Development	
Property	Development	

Construction	Material
Financial	Institution

11.	Kanitha	Thamviseth
     Accounting	Manager

52 - Bachelor	of	Accountancy	–	
 Bangkok	University
- Mini	MBA	-	Chulalongkorn	University

- 2003	-	Present

1988	-	2002

Accounting	
Manager
Assistant	
Accounting	Manager

Lalin	Property	Public	Co.,Ltd.

Lalin	Land	&	House	Co.,Ltd.

Property	Development	

Property	Development

Change in Shares hold by Company’s directors and management

Name Positions Share	as	of	
Jan	1,2015

Bought/	
during 
year

Sold 
during 
year

Share	as	of	
Dec	31,2015

1.	Taveesak	Watcharakawong Chairman 233,502,750 0 0 233,502,750

2.	Chaiyan	Chakarakul Director	and	Executive	Chairman 283,502,750 0 75,000,000 208,502,750

3.	Suvarn	Tansathit Independent	Director	and	Chairman	of	audit	committee	 0 0 0 0

4.	Niputh	Jitprasonk Independent	Director	and	Member	of	Audit	Committee 0 0 0 0

5.	Satit		Chanjavanakul Independent	Director	and	Member	of	Audit	Committee 0 0 0 0

6.	Nat	Sangarsongkogk Director	and		Deputy	Managing	Director 325,000 0 0 325,000

7.	Churat	Chakarakul Director	and		Deputy	Managing	Director 2,500,000 50,000,000 0 52,500,000

8.	Wisanu	Sirikajornkij Assistant	Managing	Director 0 0 0 0

9.	Wanchai		Aranvutikul Assistant	Managing	Director 0 0 0 0

10.	Seri	Sintuas Finance	Director	and	Company’s	Executive	Secretary 0 0 0 0

11.	Kanitha	Thamviseth Account	Manager 0 0 0 0
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นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งเมื่อวันท่ี	8	กันยายน	2531	ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	
20	ล้านบาทโดยมีนายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์	และนายไชยยันต์	ชาครกุล	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 บรษิทัฯ	ด�าเนินธุรกิจบ้านจดัสรร
ภายใต้สโลแกน	“บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”	โดยได้เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์เป็นโครงการแรก	ภายใต้ชื่อโครงการ	ลัลลี่	วิลล์	ในพ้ืนที่	2	
ท�าเล	คือ	ถนนศรีนครินทร์	และธูปเตมีย์	จ�านวนรวม	800	ยูนิต	มีพื้นที่รวมจ�านวน	88	ไร่มูลค่าโครงการรวม	1,100	ล้านบาท	โดยในปัจจุบัน
ได้ปิดโครงการเรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นี	้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบรษิทัฯ	ได้มกีารเปิดด�าเนนิการโครงการบ้านจดัสรรอย่างต่อเนือ่ง	แม้กระทัง่ช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจ	ช่วงปี	2540	โดยบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	เพียงไม่ก่ีบริษัทในประเทศไทย	ท่ีไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้	และไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	กับสถาบันการเงินแห่งใดเลย

	 ในช่วงวิกฤตขิองธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์	บรษิทัฯ	เป็นผูร้เิริม่การท�าการตลาดส�าหรบับ้านจดัสรรใหม่ๆ	หลายประการ	เช่น	โครงการ	Friend	
get	Friend	และการน�าระบบค�้าประกันเงินดาวน์	(Escrow	Account)	มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า	เป็นต้น	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	เป็น
เพยีงหนึง่ในไมก่ีบ่รษิทัในธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์	ทีไ่ม่ต้องเข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟปูรบัโครงสร้างหนีก้บัสถาบนัการเงนิใดๆ	นอกจากนี	้บรษิัทฯ	ยงัเป็น
ผู้น�าในการน�ากลยุทธ์การจัดซื้อโครงการ	และที่ดินซ่ึงเป็นหลักประกันของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPAs)	ของสถาบันการเงินต่างๆ	รวม
ทั้งการจัดซื้อจากการประมูลทรัพย์สินจากองค์การเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน	(ปรส.)	เพ่ือมาพัฒนาโครงการต่อ	ส่งผลให้บริษัทฯ	
สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเน่ือง	และมียอดขายเพ่ิมขึ้นทุกปี	รวมท้ังมีต้นทุนการด�าเนินงานท่ีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงอย่างเช่นปัจจุบัน	
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Policy and Overall Business 
Operations

Significant Changes and Development
	 			Lalin	Property	Public	Co.,	Ltd.	was	founded	on	8	September	1988	with	
initial	registered	capital	of	20	million	baht	and	Mr.	Thaweesak	Wacharakhawong 
and	Mr.	Chaiyan	Chakornkul	as	the	first	shareholders.		The	company	conducts	
housing	business	under	the	slogan	“Home	Built	with	the	Best	Intention”.		
The	first	housing	project	under	the	project	name	“Lully	Ville”	was	set	up	in	
two	areas,	namely,	Srinagarind	and	Dhupateme	Roads,	with	a	total	of	800	
housing	units	on	88	rai	of	land	and	a	project	value	of	1,100	million	baht.		The	
project	has	already	been	closed.		Throughout	the	past,	the	company	has	

continually	launched	housing	projects,	even	during	the	economic	crisis	of	1997	
when	the	company	was	one	of	only	a	few	companies	in	Thailand	that	did	not	require	debt	

restructuring	and	created	no	NPL	for	any	financial	institutions.

	 During	the	time	of	crisis	for	the	real	estate	industry,	the	company	started	marketing	for	new	housing 
projects,	e.g.	the	project	Friend-get-Friend	and	the	implementation	of	escrow	accounts	to	build	customer	 

confidence.		As	a	result,	the	company	was	one	of	only	a	few	companies	in	the	real	estate	industry	with	no	need	to	 
re-negotiate	its	debt	structure	with	any	financial	institution.		Moreover,	the	company	was	the	leader	in	implementing	
the	strategy	to	purchase	projects	and	land	as	collateral	for	the	NPAs	of	financial	institutions	and	asset	 
auction	from	the	Financial	Sector	Restructuring	Authority	(FSRA)	for	further	development.		As	a	result,	
the	company	was	able	to	develop	projects	continually	and	with	annually	increasing	sales	figure	
and	competitive	operating	costs	under	today’s	conditions	of	fierce	competition.	

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

17



	 บรษิทัฯ	ได้มกีารเพ่ิมทนุจดทะเบยีนอย่างต่อเนือ่งเพ่ือรองรบัการขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ	โดยมลี�าดบัความเป็นมาทีส่�าคญั	ดงันี้

ปี	พ.ศ.	2540	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	250	ล้านบาท

ปี	พ.ศ.	2541	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	300	ล้านบาท	และ	400	ล้านบาท	ตามล�าดับ

ปี	พ.ศ.	2542	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	555	ล้านบาท

ปี	พ.ศ.	2545	 แปลงสภาพเป็น	บรษิทัมหาชน	เมือ่วันท่ี	3	กันยายน	2545	และเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 
	 	 (SET)	โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	825	ล้านบาท

	 ทั้งน้ีตลอดช่วงกว่า	10	ปีท่ีผ่านมา	บริษัทมีการขยายโครงการท่ีต่อเน่ืองทุกปี	เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ	และทดแทนโครงการเดิมที่
หมดลง	โดยบริษัทได้มีการวิจัยความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง	และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	รวม
ทั้งมีการขยายฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้น	อาทิเช่น	ในปี	พ.ศ.	2552	บริษัทได้เปิดแบรนด์ใหม่	ภายใต้ชื่อ	“Lanceo”	ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว	
และบ้านแฝดแนวคิดใหม่	ที่ได้รับการออกแบบจากบริษัทออกแบบที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลก	ภายใต้แนวคิด	Modern	Organic	
Contemporary	ซึ่งเป็นการผสมผสานความงามร่วมสมัย	กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ	และในปีถัดมาบริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่อีกหนึ่งตัว	
ภายใต้ชื่อ	“LIO”	ซึ่งเป็นโครงการทาวน์โฮม	2	ชั้น	และ	3	ชั้น	สไตล์ใหม่	“Modern	Ecology”	โดยท้ัง	2	แบรนด์ใหม่ดังกล่าว	เป็นการขยาย
ฐานลูกค้าของบริษัทให้กว้างมากขึ้น	ลงมายังตลาดกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยลงจากเดิม	ท้ังน้ีนับถึง	ณ	ส้ินปี	พ.ศ.	2557	บริษัทมีการเปิด
โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์	Lanceo	และ	Lio	ไปแล้วทั้งสิ้น	30	โครงการ	มูลค่าโครงการรวมประมาณ	22,000	ล้านบาท

	 นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม	8	ชั้น	เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งส�าเร็จการ
ศึกษาและเพ่ิงเริม่ท�างาน	ซึง่มคีวามต้องการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินยีมในเมอืง	โดยในช่วงปี	พ.ศ.	2554	–	2556	บรษิทัได้เปิดโครงการ
คอนโดมิเนียม	8	ชั้น	ภายใต้แบรนด์	“LEVO”	และ	“LIB”	ขึ้นทั้งหมดจ�านวน	4	โครงการ	มูลค่าโครงการรวมประมาณ	1,200	ล้านบาท	ซึ่ง
ในส่วนของโครงการแรกได้เริ่มทยอยรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.	2555	นอกจากการขยายฐานลูกค้าไปในช่วงอายุท่ีกว้างมากข้ึนดัง
กล่าว	ทางบริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์	โดยเริ่มขยายธุรกิจไปยังตลาดภูมิภาค	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	ซึ่ง
บริษัทมีการขยายโครงการไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพ	อาทิเช่น	จังหวัดชลบุรี,	ระยอง,	ฉะเชิงเทรา,	และนครราชสีมา	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2558	
มีการเปิดโครงการใหม่ในตลาดภูมิภาคไปแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	12	โครงการ

 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าธุรกิจบ้านจัดสรรในระดับแนวหน้าของประเทศ	โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเติบโตของบริษัทฯ	อย่างมั่นคง	
และต่อเนื่อง	มีการขยายธุรกิจโดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	อย่างรอบคอบและระมัดระวัง	รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	
โดยบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	ไม่ว่าจะเป็น	ท�าเลของโครงการ	การพัฒนารูป
แบบบ้านทีค่�านงึถึงประโยชน์ใช้สอย	การออกแบบท่ีทนัสมยั	ความคุม้ค่าของราคา	รวมถึงการสร้างสงัคมทีม่คีณุภาพ	ดงัปณิธานของบรษิทั	
“บ้านทีป่ลกูบนความตัง้ใจทีด่”ี	โดยในสภาวการณ์ปกต	ิบรษิทัมกีารเปิดโครงการบ้านจดัสรรใหม่อย่างต่อเนือ่งทุกปี	ในพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพ	ตาม
นโยบายบ้าน	5	มมุเมอืง	ในระดบัราคายุตธิรรม	และสงัคมทีม่คุีณภาพ	เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้ังแต่ระดับกลางล่างไปจนถึงระดบัค่อนข้าง
สงู	โดยเน้นกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามต้องการซือ้ทีแ่ท้จรงิ	(Real	Demand)	ทัง้น้ีในช่วงปี	5	ปีทีผ่่านมา	(ปี	2554	–	2558)	บรษิทัมกีารเปิดโครงการ
ใหม่ประมาณปีละ	6	-	8	โครงการ	และในปี	2559	นี้	บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่องอีกทั้งสิ้นประมาณ	8	โครงการ	มูลค่ารวม
ประมาณ	4,000	ล้านบาท
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 The company has increased its registered capital consistently to support project development as follows:

1997		 Increased	registered	capital	to	250	million	baht.

1998		 Increased	registered	capital	to	300	million	and	400	million	baht,	respectively.

1999		 Increased	registered	capital	to	555	million	baht.

2002		 Converted	to	public	company	on	3	September	2002	and	registered	in	the	SET	with	registered	capital 

	 increased	to	825	million	baht.

	 Throughout	the	past	ten	years,	the	company	has	expanded	projects	consistently	to	support	business	growth	and	replace	
previously	completed	projects.		The	company	has	conducted	regular	research	on	market	demand	and	developed	products	to	
meet	consumer	demands	and	expand	its	customer	base.		In	2010,	the	company	launched	a	new	brand,	“Lanceo”,	with	single	
home	and	modern	duplex	home	projects,	designed	by	a	designing	company	with	performance	accepted	worldwide	with	an	
Organic	Contemporary	theme	blending	contemporary	work	with	nature.		The	following	year,	the	company	launched	another	
new	brand,	“Lio”,	a	2-storey	and	3-storey	town	home	project	in	modern	ecology	style.		The	two	brands	are	for	customer	base	
expansion	to	the	market	of	new	generation	consumers.		As	of	the	end	of	2015,	the	company	had	launched	a	total	of	30	“Lanceo”	
and	“Lio”	projects	valued	at	approximately	22,000	million	baht.

	 Furthermore,	the	company	launched	an	8-storey	condominium	project	to	support	specific	consumer	groups,	especially	
those	who	are	new	graduates	who	have	just	started	working	and	people	who	want	to	live	in	condominiums	in	the	city.		
During	2011-2013,	the	company	launched	four	8-storey	condominium	projects	under	the	brand	“Levo”	and	“Lib”	valued	at	
approximately	1,200	million	baht.		The	first	project	began	to	generate	income	in	late	2012.		In	addition	to	expanding	customer	
base	to	a	wider	age	range,	the	company	also	expanded	its	customer	base	in	terms	of	geographic	area.		The	company	has	
expanded	its	business	to	provincial	markets	since	2012,	to	provinces	with	capacity	such	as	Chonburi,	Rayong,	Chachoensao,	
and	Nakhonratchasima.		At	the	end	of	2015,	a	total	of	twelve	new	projects	were	launched	in	provincial	markets.		

 

Business Goals
	 The	company	is	determined	to	become	the	nation’s	leading	business	in	the	housing	business	with	policy	focused	on	
stable,	continual	growth	and	business	expansion	by	taking	factors	into	consideration	with	prudence	and	caution	and	seeking	
new	business	opportunities.		The	company	is	considering	concepts	for	developing	projects	capable	of	meeting	customer	
demands	from	project	location,	housing	development	with	consideration	of	functionality,	modern	design,	cost	effectiveness	as	
well	as	the	building	of	quality	society.		The	company’s	motto	is	“Homes	Built	with	the	Best	Intention”.		Under	normal	conditions,	
the	company	launches	new	housing	projects	every	year	in	areas	with	capacity,	according	to	the	Five-Corner	Home	policy,	
with	fair	selling	prices	and	quality	society,	with	emphasis	on	lower	middle	to	high	class	customers,	and	focus	on	customers	
with	real	demand.		During	the	past	five	years	(2011	–	2015),	the	company	launched	6-8	new	projects	per	year.		And	in	2016,	
the	company	plans	to	launch	about	8	new	projects	with	an	approximate	total	value	of	4,000	million	baht.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด(มหาชน)	ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดินเพ่ือขาย	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	925	ล้านบาท	(ช�า
ระเเล้ว	825	ล้านบาท)	โดยมี	นายทวีศักด์ิ	วัชรรัคคาวงศ์	เป็นประธานกรรมการ	และ	นายไชยยันต์	ชาครกุล	เป็นประธานกรรมการบริหาร	
ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทฯจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเพียงบริษัทเดียว	โดยเน้นการพัฒนา
โครงการบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	(บ้านแนวคิดใหม่)	และทาวน์เฮ้าส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ภายใต้ชื่อโครงการ	“ลลิล	กรีนวิลล์”	
“บ้านลลิล”	“บ้านลลิล	อินเดอะพาร์ค”	“บ้านบุรีรมย์”	“ลัลลี่	วิลล์”	“The	Balcony	Home”	และ	2	แบรนด์ใหม่	คือ	“Lanceo”	และ	“Lio”	
นอกจากนี้	บริษัทได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียม	ภายใต้แบรนด์	“LEVO”	ในปี	2554	และ	แบรนด์	“The	LIB”	ในปี	2555	เพ่ือรองรับความ
ต้องการของลูกค้า	โดยบริษัทมีการเปิดโครงการครอบคลุมพื้นที่	5	พื้นที่	ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	คือ	โซนในเมือง	โซนตะวันตก	
โซนตะวันออก	โซนเหนือ	และโซนใต้	ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นมาเป็นเวลามากกว่า	28	ปี	นอกจากนี้นับตั้งแต่ปี	2555	
บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังส่วนภูมิภาค	ในจังหวัดที่มีศักยภาพ	โดย	ณ	สิ้น	ปี	2558	ได้เปิดโครงการในตลาดภูมิภาคแล้วทั้งสิ้นจ�านวน	12	
โครงการ

	 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า	20	ปี	บริษัทฯ	เป็นผู้น�าในตลาดบ้านระดับกลาง	โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการซื้อบ้านระดับราคา	
1.5	-	6	ล้านบาท	ซึง่จดัเป็นตลาดทีม่คีวามต้องการทีอ่ยู่อาศยัอย่างแท้จรงิ	โดยเป็นตลาดทีร่องรบักลุม่ลกูค้าทีม่รีะดบัรายได้ของครอบครวัท่ี	
25,000-120,000	บาทต่อเดอืน	ซึง่เป็นกลุม่ทีม่ขีนาดประชากรจ�านวนมาก	ขณะเดยีวกันบรษิทัฯ	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาผลติภัณฑ์อย่างต่อ
เน่ืองให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ไม่ว่าจะเป็น	ท�าเลของโครงการ	การพัฒนารปูแบบบ้านทีค่�านึงถึงประโยชน์ใช้สอย	การออกแบบ
ทีทั่นสมยั	รวมถงึความคุม้ค่าของราคา	เพ่ือให้เป็นดงัปณิธานทีอ่ยู่ในใจของพนักงานบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ต้ี	ทกุคนว่า	“บ้านทีป่ลกูบนความ
ตั้งใจที่ดี”

	 บรษิทัฯ	ได้พัฒนาโครงการเพ่ือรองรบัความต้องการทีอ่ยู่อาศัยในบรเิวณทีผู่บ้รโิภคต้องการ	และพยายามให้ชือ่	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้เป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแง่ของความคุ้มค่าและคุณภาพ	บ้านจัดสรรท่ีขายในแต่ละโครงการจะมีบ้านรูปแบบต่างๆ	ให้เลือกซื้อ	และลูกค้า
สามารถเลือกซื้อบ้านในโครงการได้	3	ลักษณะคือ	บ้านพร้อมขาย	บ้านสร้างก่อนขาย	และบ้านสั่งสร้าง	ซึ่งแนวทางและรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทดังกล่าว	สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	ท้ังน้ี	บริษัทฯ	ได้มีการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าชื่อโครงการต่างๆ	เพื่อให้แต่ละชื่อโครงการมีลักษณะเฉพาะส�าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	ปัจจุบัน	มีตราสินค้า
ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ได้แก่

 
 โครงการลลิล กรีนวิลล์ ลักซ์

  

 ลักษณะโครงการ	 :	โครงการบ้านเดี่ยว	

	 กลุ่มลูกค้า	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงที่ราคาขายประมาณ	7.0	ล้านบาทขึ้นไป

 โครงการลลิล กรีนวิลล์ 

  

 ลักษณะโครงการ	 :	โครงการบ้านเดี่ยว	

 กลุ่มลูกค้า	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงที่ราคาขายประมาณ	5.0	ล้านบาทขึ้นไป
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Nature of Business

	 Lalin	Property	Public	Company	Limited	is	a	developer	of	houses	with	land	for	commercial	sales.	The	Company	currently	
has	registered	capital	of	925	million	Baht	(of	which	825	million	Baht	is	fully	paid-up).	Mr.	Taveesak	Watcharakkawong	serves	
as	Chairman	of	the	Board	of	Directors	and	Mr.	Chaiyan	Chakarakul	as	Executive	Chairman.	The	Company	is	the	sole	developer	
and	owner	of	various	residential	housing	projects,	with	a	primary	focus	on	detached	house,	semi	detached	houses	(new	
concept	homes),	and	townhouses	in	the	Bangkok	and	greater	Bangkok	area.	The	projects	comprise	“Lalin	GreenVille”;	“Baan	
Lalin	in	the	Park”;	“Baan	Burirom”;	“Lully	Ville”,	“The	Balcony	Home”,	and	the	two	new	brands	named	“Lanceo”	and	“Lio”.	
The	company	launched	a	new	condominium	project	branded	“LEVO”	in	2011,	and	“The	LIB”	in	2012	to	support	customer’s	
needs.	The	company	launched	projects	which	cover	5	major	regions	of	Bangkok	and	vicinities,	that	is,	the	central	city	zone,	
the	western	zone,	eastern	zone,	northern	zone	and	southern	zone.	This	has	provided	the	basis	for	the	Company’s	business	
direction	for	the	past	28	years.		Moreover,	since	2012	Company	has	started	to	expand	business	to	other	potential	provinces.	
At	the	end	of	2014,	Company	had	already	launched	12	projects	in	up-country	market.		

	 With	its	extensive	experience	spanning	over	20	years,	the	Company	is	the	leader	of	the	mid	market	housing	segment,	
targeting	customers	looking	to	purchase	homes	in	the	1.5	-	6	million	Baht	range.	This	segment	represents	a	market	supported	
by	real	demand,	with	consumers	possessing	a	household	income	of	between	25,000	-120,000	Baht	per	month.	This	market	also	
includes	a	significant	number	of	the	population.	The	Company	is	committed	to	ongoing	product	development,	to	meet	the	needs	
of	consumers,	whether	in	terms	of	project	locations;	developing	house	designs	with	a	regard	for	functionality;	contemporary	
design;	and	value	for	money.	This	reflects	the	philosophy	carried	in	the	hearts	of	all	Lalin	Property	employees:	“Houses	built	
on	good	intentions”.

	 The	Company	seeks	to	develop	projects	that	meet	demand	for	housing	in	areas	that	consumers	want,	striving	to	make	
the	Lalin	Property	name	widely	associated	with	value	and	quality.	The	homes	in	each	project	offer	a	selection	of	designs	to	
choose	from.	Customers	can	purchase	either	one	of	3	options	in	the	projects:	pre-built	homes,	semi-pre-built	homes	and	built-
to-order	homes.	This	approach	and	business	strategy	has	allowed	the	Company	to	fulfill	the	needs	of	its	customers,	inspiring	
them	with	confidence	in	its	operations.	Company	had	registered	trademark	for	project’s	names,	and	each	of	project	names	
have	their	own	customer	target.	At	present,	Company	has	project	names	under	management	as	follow.		

 Lalin Greenville Luxe

  

 Project	Type	 	 :	Detached	House	

	 Target	Customer	 	 :	High	Income	Segment.	Selling	price	is	above	7	Million	Baht.		

 Lalin Greenville 

   

	 Project	Type	 	 :	Detached	House	

	 Target	Customer	 	 :	High	Income	Segment.	Selling	price	is	above	5	Million	Baht.		
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 โครงการบ้านลลิล

    

	 ลักษณะโครงการ	 	 :	โครงการบ้านเดี่ยว	

	 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับค่อนข้างสูงที่ราคาขายประมาณ	3.0	–	5.0	ล้านบาท

 โครงการบ้านบุรีรมย์ 

   

	 ลักษณะโครงการ	 	 :	โครงการบ้านเดี่ยว	และบ้านแฝดแนวคิดใหม่

	 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางที่ราคาขายประมาณ	2.2	–	4.0	ล้านบาท	

 โครงการลัลลี่ วิลล์ 

 

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการบ้านเดี่ยว	บ้านแฝดแนวคิดใหม่	และทาวน์เฮ้าส์

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับล่างที่ราคาขายประมาณ	1.0	–	2.5	ล้านบาท

 โครงการ The Balcony Home

 

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์	ในเมือง

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนสูงที่ราคาขายประมาณ	2.45	-	3.0	ล้านบาท

 โครงการ LANCEO

   

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการบ้านเด่ียว	และบ้านแฝดแนวคิดใหม่	ภายใต้แนวคดิ	Modern	Organic	Contemporary

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนสูงที่ราคาขายประมาณ	2.5	-	4.0	ล้านบาท
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 Baan Lalin

    

	 Project	Type	 	 :	Detached	House	

	 Target	Customer	 	 :	Medium-High	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	3.0	–	5.0	Million	Baht.

 Baan Burirom  

   

	 Project	Type	 	 :	Detached	House,	Semi	Detached	House	(new	concept)

	 Target	Customer	 	 :	Medium	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	2.2	–	4.0	Million	Baht.			

 Lully Ville 

 

	 Project	Type	 	 :	Detached	House,	Semi	Detached	House	(new	concept),	and	Townhouse

	 Target	Customer	 	 :	Medium-Low	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	1.0	–	2.5	Million	Baht.			

 The Balcony Home

 

	 Project	Type	 	 :	In	town	Townhouse

	 Target	Customer	 	 :	Medium-High	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	2.5	–	3.5	Million	Baht.

 LANCEO

    \s

	 Project	Type	 	 :	Detached	House,	Semi	Detached	House	(new	concept)	under	concept	Modern	Organic	
	 	 	 	 	 		Contemporary

	 Target	Customer	 	 :	Medium-High	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	2.5	–	4.0	Million	Baht.
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 โครงการ LIO

   

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ส�าหรับคนรุ่นใหม่	ภายใต้แนวคิด	“Modern	Ecology”

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางล่าง	ที่ราคาขายประมาณ	1.5	-	2.5	ล้านบาท

 โครงการ LEVO Condo

 

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง	8	ชั้น	ภายใต้แนวคิด	“Revolution	of	Life”

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่	ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในเมือง	ใกล้สถานีรถไฟฟ้า	 
	 	 	 	 	 			ที่ราคาขายประมาณ	1.8	-	3.0	ล้านบาท

 โครงการ LIB Condo

  

 ลักษณะโครงการ	 	 :	เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง	8	ชั้น	ภายใต้แนวคิด	“Liberty	of	Living”

 กลุ่มลูกค้า	 	 	 :	เน้นกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่	ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในเมือง	ใกล้สถานีรถไฟฟ้า	

	 	 	 	 	 		ที่ราคาขายประมาณ	1.4	-	2.5	ล้านบาท

	 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทมาจากการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	โดยสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์บ้านจัดสรรออก
เป็น	4	ประเภท	คือ	บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารชุด	โดยสรุปสัดส่วนยอดรับรู้รายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์	ได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยอดรับรู้รายได้จากการขาย

บ้านเดี่ยว 1,190.34 51.25% 904.23 38.22% 870.35 41.76%

บ้านแฝดแนวคิดใหม่ 483.79 20.83% 433.97 18.35% 440.21 21.12%

ทาวน์เฮ้าส์ 427.04 18.38% 522.30 22.08% 651.85 31.28%

อาคารชุด 221.63 9.54% 505.10 21.35% 121.77 5.84%

รวม 2,322.20 2,365.60 2,084.18
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 LIO

              

	 Project	Type	 	 :	Townhouse	for	young	generation	under	concept	“Modern	Ecology”

 Target	Customer	 	 :	Medium-Low	Income	Segment.	Selling	price’s	approximately	1.5	–	2.5	Million	Baht.			

 LEVO Condo

 

 Project	Type	 	 :	8-storey	Condominium.	Under	concept	“Revolution	of	Life”

	 Target	Customer	 	 :	Young	generation	who	want	to	live	in	town,	and	close	to	electric	train	station.	
	 	 	 	 	 			Selling	price’s	approximately	1.8	–	3.0	Million	Baht.

 LIB Condo
 

 

	 Project	Type	 	 :	8-storey	Condominium.	Under	concept	“Liberty	of	Living”

	 Target	Customer	 	 :	Young	generation	who	want	to	live	in	town,	and	close	to	electric	train	station.	 
	 	 	 	 	 			Selling	price’s	approximately	1.4	–	2.5	Million	Baht.

	 The	company’s	main	revenue	comes	from	the	real	estate	business,	which	can	be	divided	into	four	types	of	housing	
products,	namely,	single	homes,	duplexes,	townhouses	and	condominiums.		The	revenue	from	each	type	of	product	can	be	
summarized	as	follows:

Product	Types
2013 2014 2015

Million	฿ % Million	฿ % Million	฿ %

Revenue	from	Sales

Detached	House 1,190.34 51.25% 904.23 38.22% 870.35 41.76%

Semi-Detached	House 483.79 20.83% 433.97 18.35% 440.21 21.12%

Townhouse 427.04 18.38% 522.30 22.08% 651.85 31.28%

Condominium 221.63 9.54% 505.10 21.35% 121.77 5.84%

Total 2,322.20 2,365.60 2,084.18
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สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558
	 ตัวเลขจดทะเบียนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล

จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างปี 2554 - 2558 

2554 2555 2556 2557 2558

จ�านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (หน่วย : หลัง)

1.	สร้างโดยผู้ประกอบการ	(จัดสรร)  

	-	บ้านเดี่ยว 13,999 10,887 13,869 13,443 12,598

	-	บ้านแฝด 1,381 1,069 2,470 2,776 2,370

	-	ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 11,614 11,218 21,238 17,306 19,048

	-	อาคารชุด 34,734 78,409 71,440 75,058 64,454

รวมประเภทสร้างโดยผู้ประกอบการ 61,728 101,583 109,017 108,583 98,470

2.	สร้างโดยประชาชนสร้างเอง  

	-	บ้านเดี่ยว 17,814 20,858 17,596 21,001 20,251

	-	บ้านแฝด 81 104 131 86 95

	-	ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 2,233 2,475 5,558 3,809 2,654

รวมประเภทประชาชนสร้างเอง 20,128 23,437 23,285 24,896 23,000

รวมที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนทั้งหมด 81,856 125,020 132,302 133,479 121,470

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% YoY)

1.	สร้างโดยผู้ประกอบการ	(จัดสรร)  

	-	บ้านเดี่ยว 22.77% -22.23% 27.39% -3.07% -6.29%

	-	บ้านแฝด 1.10% -22.59% 131.06% 12.39% -14.63%

	-	ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ -0.79% -3.41% 89.32% -18.51% 10.07%

	-	อาคารชุด -42.03% 125.74% -8.89% 5.06% -14.13%

รวมประเภทสร้างโดยผู้ประกอบการ -26.86% 64.57% 7.32% -0.40% -9.31%

2.	สร้างโดยประชาชนสร้างเอง  

	-	บ้านเดี่ยว -12.18% 17.09% -15.64% 19.35% -3.57%

	-	บ้านแฝด -47.40% 28.40% 25.96% -34.35% 10.47%

	-	ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 8.40% 10.84% 124.57% -31.47% -30.32%

รวมประเภทประชาชนสร้างเอง -10.53% 16.44% -0.65% 6.92% -7.62%

รวมที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนทั้งหมด -23.42% 52.73% 5.82% 0.89% -9.00%

 

สัดส่วนของการจดทะเบียนที่อยู่อาศัยแต่ละประเภท

	-	บ้านเดี่ยว 38.86% 25.39% 23.78% 25.80% 27.04%

	-	บ้านแฝด 1.79% 0.94% 1.97% 2.14% 2.03%

	-	ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ 16.92% 10.95% 20.25% 15.82% 17.87%

	-	อาคารชุด 42.43% 62.72% 54.00% 56.23% 53.06%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

26



Overview of Real Estate Industry

Condition of Real Estate Industry in 2015
	 Registered	housing	units	in	the	Bangkok	and	Vicinities

Number of newly completed and registered housing units in Bangkok and Vicinities during year 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Number of newly completed and registered housing (units)

1.	Built	by	Developers  

			-	Detached	house 13,999 10,887 13,869 13,443 12,598

			-	Semi-detached	house 1,381 1,069 2,470 2,776 2,370

			-	Townhouse	and	shop	house 11,614 11,218 21,238 17,306 19,048

			-	Condominium 34,734 78,409 71,440 75,058 64,454

Total	of	building	by	developers 61,728 101,583 109,017 108,583 98,470

2.	Private	construction  

			-	Detached	house 17,814 20,858 17,596 21,001 20,251

			-	Semi-detached	house 81 104 131 86 95

			-	Townhouse	and	shop	house 2,233 2,475 5,558 3,809 2,654

Total	for	private	construction 20,128 23,437 23,285 24,896 23,000

Total	of	newly	completed	and	registered	housing 81,856 125,020 132,302 133,479 121,470

อัตราการเปลี่ยนแปลง (% YoY)

1.	Built	by	Developers  

			-	Detached	house 22.77% -22.23% 27.39% -3.07% -6.29%

			-	Semi-detached	house 1.10% -22.59% 131.06% 12.39% -14.63%

			-	Townhouse	and	shop	house -0.79% -3.41% 89.32% -18.51% 10.07%

			-	Condominium -42.03% 125.74% -8.89% 5.06% -14.13%

Total	of	building	by	developers -26.86% 64.57% 7.32% -0.40% -9.31%

2.	Private	construction  

			-	Detached	house -12.18% 17.09% -15.64% 19.35% -3.57%

			-	Semi-detached	house -47.40% 28.40% 25.96% -34.35% 10.47%

			-	Townhouse	and	shop	house 8.40% 10.84% 124.57% -31.47% -30.32%

Total	for	private	construction -10.53% 16.44% -0.65% 6.92% -7.62%

Total	of	newly	completed	and	registered	housing -23.42% 52.73% 5.82% 0.89% -9.00%

 

Proportion of each registered residence

			-	Detached	house 38.86% 25.39% 23.78% 25.80% 27.04%

			-	Semi-detached	house 1.79% 0.94% 1.97% 2.14% 2.03%

			-	Townhouse	and	shop	house 16.92% 10.95% 20.25% 15.82% 17.87%

			-	Condominium 42.43% 62.72% 54.00% 56.23% 53.06%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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	 จากข้อมลูตวัเลขทีอ่ยูอ่าศยัสร้างเสรจ็จดทะเบยีนในเขตกรงุเทพมหานคร	และปรมิณฑล	ของศนูย์ข้อมลูอสงัหารมิทรพัย์	(REIC)	พบว่า
ตัวเลขจดทะเบียนที่ก่อสร้างโดยผู้ประกอบการ	(จัดสรร)	ในปี	2558	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	98,470	ยูนิต	ปรับลดลง	10,113	ยูนิต	จากปี	2557	
ซึง่อยู่ที	่108,583	ยูนติ	หรอืคดิเป็นการลดลงทีร้่อยละ	9.31	โดยปัจจยัหลกัท่ีปรบัลดลงน้ันมาจากการปรบัลดลงของตัวเลขจดทะเบยีนอาคาร
ชุด	ซึ่งลดลงถึง	10,604	ยูนิต	จากปีก่อนหน้า	ในขณะที่มีตัวเลขจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ท่ีปรับเพ่ิมขึ้น	
โดยปรับเพิ่มขึ้น	1,742	ยูนิตจากปีก่อนหน้า

	 ทัง้นีใ้นปี	2558	นี	้หากแยกพิจารณาตวัเลขจดทะเบยีนออกเป็นกลุ่มแนวราบ	และแนวสูง	จะพบว่า	ตัวเลขจดทะเบยีนในกลุม่ของแนว
สงูนัน้สอบตวัลงค่อนข้างมาก	โดยตวัเลขการจดทะเบยีนผลติภัณฑ์อาคารชดุ	ในปี	2558	นัน้อยู่ท่ี	64,454	ยูนติ	ปรบัลดลงจากปีก่อนหน้าสงู
ถึง	10,604	ยูนิต	หรอืคดิเป็นการลดลงทีร้่อยละ	14.13	ในขณะท่ีตัวเลขจดทะเบยีนแนวราบท่ีก่อสร้างโดยผู้ประกอบการน้ันสามารถขยายตวั
ได้เลก็น้อย	โดยมตีวัเลขจดทะเบยีนรวมอยู่ท่ี	34,016	ยูนติ	ขยายตัวจากปีก่อนหน้าท่ีร้อยละ	1.46	โดยจ�าแนกแต่ละผลิตภณัฑ์ได้ดงันี	้ตวัเลข
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว	อยู่ที่	12,598	ยนูิต	ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า	845	ยนูิต	หรือคิดเป็นการลดลงที่ร้อยละ	6.29	ตัวเลขการ
จดทะเบียนผลิตภณัฑ์บ้านแฝด	อยู่ที่	2,370	ยนูิต	ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า	406	ยนูิต	หรือคิดเป็นการลดลงที่ร้อยละ	14.63	และตัวเลขการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์	อยู่ท่ี	19,048	ยูนิต	ปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า	1,742	ยูนิต	หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นท่ี
ร้อยละ	10.07	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สินค้าทาวน์เฮ้าส์ในเขตเมือง	และขอบเมืองซึ่งมีการขยายรถไฟฟ้าไปถึง	เริ่มเข้ามาทดแทน
สนิค้าประเภทอาคารชดุบางส่วน	เน่ืองจากราคาของอาคารชดุในเมอืงมรีาคาทีป่รบัเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจากต้นทุนราคา
ที่ดินที่ปรับสูงขึ้นมาก	ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับลดพ้ืนท่ีใช้สอยต่อยูนิตลงเพ่ือให้ราคาขายอยู่ในเกณฑ์ท่ีผู้บริโภครับได้	ดังนั้น
สินค้าประเภททาวน์เฮ้าส์ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากกว่า	ประกอบกับมีระดับราคาที่ผู้บริโภครับได้	จึงเริ่มเข้ามาแทนท่ี
ตลาดของคอนโดมิเนียมบางส่วน	ส�าหรับตัวเลขจดทะเบียนที่อยู่อาศัยที่ประเภทประชาชนสร้างเอง	ในปี	2558	มีตัวเลขการจดทะเบียนรวม
อยู่ที่	23,000	หน่วย	ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	9.00	

	 เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของการจดทะเบียนท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท	จะพบว่าสัดส่วนของการจดทะเบียนประเภทอาคารชุด	แม้จะมี
การหดตัวลง	แต่ยังคงมีสัดส่วนการจดทะเบียนสูงที่สุด	โดยมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ	53.06	ของตัวเลขจดทะเบียนท้ังหมด	ในขณะท่ีตัวเลขจด
ทะเบยีนทีอ่ยูอ่าศยัประเภทบ้านเดีย่วมสีดัส่วนอยู่ท่ีร้อยละ	27.04	ของการจดทะเบยีนท้ังหมด	เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าซึง่อยู่ทีร้่อยละ	25.80	ใน
ส่วนการจดทะเบยีนทีอ่ยู่อาศยัประเภทบ้านแฝดมสีดัส่วนอยู่ท่ีร้อยละ	2.03	ของการจดทะเบยีนทัง้หมด	ลดลงจากปีก่อนหน้าซึง่อยู่ทีร้่อยละ 
2.14	ในส่วนของการจดทะเบียนท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์มีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ	17.87	ของการจดทะเบียนทั้งหมด	
ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	15.82	ในขณะที่การจดทะเบียนท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีการปรับลดลงเล็กน้อย	โดยมีสัดส่วนอยู่
ที่ร้อยละ	53.06	ของตัวเลขการจดทะเบียนทั้งหมด	จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	56.23

	 ทั้งนี้จากข้อมูลการส�ารวจการเปิดโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ของบริษัท	เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	
จ�ากัด	พบว่าในปี	2558	มีอุปทานท่ีเปิดขายใหม่ท้ังสิ้น	107,990	ยูนิต	ปรับลดลงต่อเน่ืองจากปี	2557	ร้อยละ	5.35	โดยท่ีอยู่อาศัยประเภท
คอนโดมเินยีมยังคงเป็นสนิค้าทีม่กีารเปิดขายมากท่ีสดุ	โดยมจี�านวนหน่วยเปิดขายใหม่ท้ังสิน้	62,833	ยูนติ	(ลดลงร้อยละ	3.78	จากปี	2557)	
คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ	58.18	ของหน่วยที่เปิดขายทั้งหมดในปี	2558	ในขณะที่สินค้าประเภทบ้านเดี่ยว	มีจ�านวนหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น	
12,564	ยูนิต	(ลดลงร้อยละ	9.15	จากปี	2557)	สินค้าประเภทบ้านแฝด	มีจ�านวนหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น	5,073	ยูนิต	(ลดลงร้อยละ	0.59	
จากปี	2557)	สินค้าประเภททาวน์เฮ้าส์	มีจ�านวนหน่วยเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น	25,000	ยูนิต	(ลดลงร้อยละ	7.87	จากปี	2557)	ซึ่งสินค้าแต่ละ
ประเภทคิดเป็นสัดส่วนต่อหน่วยที่เปิดขายทั้งหมดที่ร้อยละ	11.63,	4.70	และ	23.15	ตามล�าดับ	

ตัวเลขอุปทานที่เปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภท เปิดใหม่	ในปี	2556 เปิดใหม่	ในปี	2557 เปิดใหม่	ในปี	2558 Growth (%)

บ้านเดี่ยว 12,789 13,830 12,564 -9.15%

บ้านแฝด 4,437 5,103 5,073 -0.59%

ทาวน์เฮ้าส์ 28,047 27,136 25,000 -7.87%

อาคารพาณิชย์ 2,027 2,679 2,518 -6.01%

อาคารชุด 84,250 65,298 62,833 -3.78%

ที่ดินเปล่า 95 48 2 -95.83%

รวม 131,645 114,094 107,990 -5.35%

ที่มา	:	บริษัท	เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากัด
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Summary of Overall Real Estate Industry
	 According	to	the	information	on	the	figures	for	residences	built	and	registered	in	Bangkok	Metropolitan	and	the	surrounding	
areas	from	the	Real	Estate	Information	Center	(REICO),	the	registration	figures	for	entrepreneur	construction	(development)	
in	2015	amounted	to98,470	units.		This	was	a	decrease	of	10,113	from	1089,583	or	9.31	percent	in	2014.		The	main	factors	
involved	in	the	decrease	stemmed	from	a	decrease	in	condominium	registration	figures	which	had	fallen	to10,604	units	during	
the	previous	year.		At	the	same	time,	the	registration	figures	for	townhouses	and	commercial	buildingshave	risen	with	an	
increase	of	1,742	units	in	comparison	to	the	previous	year.

	 If	the	figures	for	2015	are	considered	individually	in	terms	of	horizontal	and	high	end	groups,	we	find	the	registration	
figures	in	the	high-end	group	to	have	dropped	rather	dramatically.		The	registration	figures	for	condominium	products	in	2015	
amounted	to64,454	units	for	a	decrease	of	10,604	units	or	14.13	percent	during	the	previous	year.		At	the	same	time,	the	horizontal	
registration	figures	for	construction	by	entrepreneurs	or	developers	show	slight	growth	with	registration	figures	amounting	to	
34,016	units	or	growth	of	1.46	percent	during	the	previous	year.		Individual	products	can	be	categorized	as	follows:		single	
home	registrations	at	12,598	units	with	a	decrease	of	845	units	or	6.29	percent	from	the	previous	year;	duplex	registrations	
at	2,370	units	from	a	decrease	of	406	units	or	14.63	percent	from	the	previous	year	and	townhouse-commercial	registrations	
at19,048	units	for	an	increase	of	1,742	units	or	10.07	percent	from	the	previous	year.		These	figures	are	partly	due	to	the	fact	
that	urban	and	suburban	townhouses	where	sky	train	access	has	been	expanded	have	begun	to	replace	some	condominiums	
because	condominium	prices	have	risen	dramatically	in	the	city	due	to	rising	land	costs.		Consequently,	developers	have	had	
to	reduce	per	unit	space	to	keep	prices	within	an	affordable	range	for	consumers.		Therefore,	spacious	townhouses	are	more	
compatible	with	urban	lifestyles.		Their	prices	are	also	more	affordable	for	consumers.		There,	townhouses	have	beentaking	the	
place	of	some	condominiums	on	the	market.		The	registration	figures	of	private	built	residences	in	2015	amounted	to	23,000	
units	for	a	decrease	of	9.00	percent	from	the	previous	year.

	 When	the	ratios	of	registration	for	each	type	of	residence	are	considered,	the	figures	of	condominium	registrations	appear	
to	have	shrunken,	but	the	condominium	registration	figures	account	for	53.06	percent	of	all	registrations,	while	the	single	home	
registration	figures	accounted	for	27.04	percent	of	all	registrations.		This	is	an	increase	from	25.80	percent	during	the	previous	
year.	The	registration	figures	for	duplex	homes	accounted	for	2.03	percent	of	all	registrations	for	a	reduction	from	2.14	percent	
during	the	previous	year	while	townhouse-commercial	building	registrations	accounted	for	17.87	percent	of	all	registrations	
for	a	reduction	of	15.82	percent	from	the	previous	year.	In	the	meantime,	condominium	registrations	were	slightly	down	with	a	
ratio	of	53.06	percent	of	all	registration	figures	from	56.23	percent	in	the	previous	year.

	 Based	on	data	from	surveys	on	new	project	openings	in	Bangkok	and	the	surrounding	areas	by	Agency	for	Real	Estate	
Affairs	Co.,	Ltd.,	there	were	107,990	units	of	newly	sold	supply,	a	consistent	reduction	by	5.35	percent	from	2014.	Condominiums	
remain	the	most	frequently	sold	product	with	62,833	newly	sold	units	(a	reduction	by	3.78	percent	from	2014)	or	58.18	percent	
of	all	units	sold	in	2015.	Meanwhile,	single	homes	had	a	total	of	12,564	newly	sold	units	(a	decrease	by	9.15	percent	from	
2014),	duplex	homes	had	a	total	of	5,073	newly	sold	units	(a	decrease	by	0.59	percent	from	2014)	and	townhouses	had	a	total	
of	25,000	newly	sold	units	(a	decrease	by	7.87	percent	from	2014.	Each	type	of	product	had	a	ratio	to	total	sold	units	at	11.63	
percent,	4.70	percent	and	23.15	percent,	respectively.

New Supplies in the Bangkok and Vicinities (Separated by types)

Types Launched	in	2013 Launched	in	2014 Launched	in	2015 Growth (%)

Detached	House 12,789 13,830 12,564 -9.15%

Semi-detached	House 4,437 5,103 5,073 -0.59%

Townhouse 28,047 27,136 25,000 -7.87%

Shop	house 2,027 2,679 2,518 -6.01%

Condominium 84,250 65,298 62,833 -3.78%

Vacant	land 95 48 2 -95.83%

Total 131,645 114,094 107,990 -5.35%
Source	:	Agency	for	real	estate	(AREA)
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แนวโน้มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559
	 แนวโน้มของอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ในปี	2559	ยังคงมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถขยายตวัได้จากปี	2558	แม้อาจจะเตบิโตในอตัราที่
ไม่สงูมากนกั	ทัง้นีอ้นัเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีช่ะลอตวั	ตลอดจนภาวะหนีค้รวัเรอืนท่ีอยู่ในระดบัสงูเป็นตวับัน่ทอนก�าลงัซือ้ของ
ผู้บริโภค	และส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในช่วง	1-2	ปีท่ีผ่านมา	อย่างไรก็ดี	ภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ	ซึ่งมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ	และค่า
จดทะเบียนการจ�านองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ	0.01	จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ	2	และร้อยละ	1	ตามล�าดับ	ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะหมดอายุลง
ในวันท่ี	28	เมษายน	2559	นี้	ตลอดจนมาตรการทางภาษีส�าหรับผู้ท่ีซื้อท่ีอยู่อาศัยหลังแรกเพ่ือการอยู่อาศัยในราคาไม่เกิน	3	ล้านบาท	ซึ่ง
จะสิ้นสุดในวันที่	31	ธันวาคม	2559	เป็นต้น	ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้	คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นปี	มี
การขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	อย่างไรก็ดีต้องติดตามสภาวะของตลาดในช่วงหลังส้ินสุดมาตรการ	ว่าตลาดจะมีการ
สอบตัวลงหรือไม่	และมากน้อยเพียงใด	นอกจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีปัจจัยบวกในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่
มคีวามชดัเจน	และเป็นรปูธรรมมากข้ึน	ซึง่ท�าให้เกิดท�าเลศกัยภาพใหม่ๆ	ตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่	และส่วนต่อขยาย	รวมถึงภาวะหน้ีภาค
ครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลง
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Trends for the Real Estate Industry in 2016
	 Real	estate	industry	trends	in	2016	continue	to	promise	growth	from	2015,	even	though	that	growth	may	not	be	high.	
This	is	due	to	the	overall	recessive	economy.	In	addition,	high	household	debt	has	cut	consumer	purchasing	power	and	
caused	residential	loan	denials	by	commercial	banks	to	increase	significantly	during	the	past	couple	of	years.	Nevertheless,	
the	real	estate	industry	sector	is	supported	by	government	measures	to	stimulate	the	real	estate	industry	by	reducing	fees	for	
transferring	ownership	rights	and	residence	mortgage	registration	to	0.01	percent	from	2	percent	and	1	percent,	respectively.	
The	aforementioned	measures	will	expire	on	28	April	2016,	including	tax	measures	for	first-time	residential	home	buyers	at	
prices	at	exceeding	three	million	baht,	which	will	end	on	31	December	2016,	etc.	These	factors	are	expected	to	help	promote	
good	expansion	in	the	overall	real	estate	market	at	the	beginning	of	the	year	when	compared	to	the	same	period	during	the	
previous	year.	However,	market	conditions	will	require	monitoring	after	these	measures	have	ended	to	determine	whether	or	
not	markets	have	declined	and,	if	so,	to	what	extent.	Furthermore,	the	real	estate	market	also	has	positive	factors	from	clearer	
and	more	concrete	investment	in	infrastructure	projects	by	the	government	sector.		This	has	created	new	capacity	locations	
along	new	sky	train	lines	and	expansions	in	addition	to	reduced	growth	rate	trends	for	household	debt.
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	น้ัน	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	และอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ในอนาคตมีดัง
ต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
	 เศรษฐกิจของไทยปี	2558	ในภาพรวมต้องเผชิญกับปัจจัยลบท่ีเข้ามากระทบหลายปัจจัย	ท้ังปัจจัยภายในประเทศ	และปัจจัย
ภายนอกประเทศ	อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังคงสามารถขยายตัวได้ท่ีร้อยละ	2.8	ซึ่งสูงกว่าในปี	2557	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	0.8	โดยใน
ปี	2558	น้ันตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่ร้อยละ	2.1	เทียบกับในปี	2557	ท่ีขยายท่ีร้อยละ	0.6	แต่ในส่วนตัวเลขการลงทุน
ภาคเอกชนในปี	2558	หดตัวที่ที่ร้อยละ	2.0	เพิ่มขึ้นจากในปี	2557	ที่หดตัวร้อยละ	1.0	อย่างไรก็ดีการเร่งรัดการลงทุนของภาครัฐในปี	
2558	ประกอบกับฐานที่ต�่าในปี	2557	ท�าให้ตัวเลขการลงทุนภาครัฐในปี	2558	นั้นสามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ	29.8	ส่งผลให้ตัวเลข
การลงทุนรวมในปี	2558	สามารถขยายตัวได้ท่ีร้อยละ	4.7	ปรับตัวดีขึ้นจากในปี	2557	ซึ่งหดตัวร้อยละ	2.4	ทั้งนี้ภาคธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์	เป็นภาคธุรกิจทีม่กีารเชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิ	และมทิีศทางการเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจ	ซึง่หาก
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในช่วงถดถอย	หรอืชะลอตวัลง	ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่	ตลอดจนก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค	เนือ่งจาก
การตดัสนิใจซือ้ท่ีอยู่อาศยัจะเป็นการสร้างภาระผกูพันธ์ในระยะยาว	ดงัน้ันหากภาวะเศรษฐกิจ	หรอืทศิทางของเศรษฐกิจในอนาคตอยู่
ในช่วงชะลอตัว	จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจชะลอการซื้อที่อยู่อาศัยออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์	

	 ส�าหรับปี	2559	นี้คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะยังสามารถขยายตัวได้ใกล้เคียง	หรือดีกว่าในปี	2558	ได้เล็กน้อย	ท้ังนี้โดยได้รับ
แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน	ภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสามารถขยายตัว
ได้ต่อเนือ่ง	ในส่วนของตวัเลขการบรโิภค	และการลงทนุภาคเอกชนก็มแีนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตวัได้ดขีึน้กว่าในปี	2558	อย่างไรกด็เีศรษฐกิจ
ในปี	2559	นียั้งคงมปัีจจยัเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงฟ้ืนตวัอย่างเปราะบาง	และการชะลอตวัของเศรษฐกิจจนี	ทัง้นีจ้ะส่งผล
ให้ภาคการส่งออกของไทยไม่สามารถขยายตวัได้	นอกจากนีใ้นปี	2559	นีป้ระเทศไทยมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกิดภาวะภยัแล้งท่ีรนุแรงท่ีสดุ
ในรอบหลายสิบปี	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม	และเศรษฐกิจโดยรวม

	 ความเสีย่งจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในปี	2559	ยังคงเป็นปัจจยัท่ีต้องตดิตามและประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ	ซึง่หาก
เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย	หรือเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมาย	หรือเกิดกรณีท่ีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศหลัก
เกดิการชะลอตวัมากทีค่าดการณ์	อาจส่งผลกระทบมายงัเศรษฐกจิไทย	จนเป็นเหตใุห้เศรษฐกจิเกดิการชะลอตวั	ไม่สามารถขยายตวั
ได้ตามท่ีคาดกาณ์ไว้	ซึ่งจะส่งผลกระทบท้ังในแง่ทางตรง	และทางจิตวิทยา	โดยอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีการชะลอการตัดสินใจซื้อได	้
ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด	ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศ	
และต่างประเทศ	โดยมีการร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมท้ังในระดับกรรมการบริษัท	และระดับกรรมการบริหาร	เพ่ือประเมินถึงภาวะ
เศรษฐกิจ	และแนวโน้มในอนาคตโดยปกติเดือนละ	2	ครั้ง	โดยจะมีการน�าความเสี่ยงที่ร่วมกันประเมินดังกล่าว	มาใช้ในการวางแผน	
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกับการภาวะทิศทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสมมาโดยตลอด

2. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ
	 นับตั้งแต่ช่วงปลายปี	2556	ที่รัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์	ได้พยายามผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม	จนเป็นชนวนให้เกิดการชุมนุม	
และลกุลามขยายวงกว้างไปอย่างรวดเรว็	จนน�าไปสูก่ารชมุนมุปิดถนนสายส�าคญัหลายสายในกรงุเทพมหานครในช่วงต้นปี	2557	เพ่ือ
เรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง	จนน�าไปสู่การปิดถนนชุมนุม	โดยเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ	จากกลุ่ม 
ผูไ้ม่ประสงค์ด	ีจนเป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติเกิดข้ึน	ซึง่ความขดัแย้งเริม่ขยายวงออกไป	จนกระท่ังน�าไปสูก่ารรฐัประหาร
เมือ่วนัท่ี	22	พฤษภาคม	2557	โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	โดยมพีลเอกประยุทธ์	จนัทร์โอชา	เป็นหวัหน้าคณะ	ซึง่ต่อมา 
ได้จัดต้ังรัฐบาล	และได้รับการแต่งตั้งเป็นายกรัฐมนตรี	บริหารประเทศนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม	2557	เป็นต้นมา	ซึ่งนับต้ังแต่ท่ี
รฐับาลของพลเอกประยุทธ์	เข้าบรหิารประเทศ	มกีารควบคมุดูแลโดยกฏหมายพิเศษ	ท�าให้ไม่เกิดเหตกุารณ์ชมุนุมทีอ่าจน�าไปสูค่วาม
รุนแรงต่างๆ	

	 ทั้งนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี	2559	นี้	คาดว่าจะมีการท�าประชามติเพื่อผ่านร่างรัฐธรรมนูญ	หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มี
นายบวรศกัดิ	์อวุรรณโณ	เป็นประธานคณะกรรมาธิการร่างรฐัธรรมนญู	ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏริปูแห่งชาต	ิท�าให้ต้องมกีาร
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Risk Factors

	 In	the	business	operation	of	the	Company,	the	potential	risks	affecting	to	the	operation	of	the	Company	in	the	future	are	
as	followed;		

1. Risks arising from economic slow-down
	 In	2015,	the	overall	Thai	economy	was	faced	with	numerous	domestic	and	international	factors	bearing	impact	on	
economic	conditions.		Nevertheless,	the	Thai	economy	was	able	to	grow	at	2.8	percent,	which	is	higher	than	in	2015	
with	economic	growth	at0.8	percent.		In	2015,	the	number	of	consumers	in	the	private	sector	grew	by	2.1	percent	in	
comparison	to	growth	of	0.6	percent	in	2014.		But	investment	figures	in	the	private	sector	in	2015	shrunk	at	2.0	percent,	
which	is	an	increase	from	2014	at	1.0	percent.		Regardless,	public	sector	investments	accelerated	in	2015	in	combination	
with	a	lower	base	in	2014.		As	a	result,	the	public	investment	figures	for	2015	were	able	to	grow	at	29.8	percent.		As	a	
result,	the	investment	figures	for	2015	were	able	to	expand	at4.7	percent.		This	was	an	improvement	from	the	same	figures	
in	2014,	which	showed	recessive	growth	at	2.4	percent.		The	real	estate	development	business	sector	is	closely	linked	
with	and	moves	in	the	same	direction	as	the	economy.		If	overall	economic	conditions	are	recessive	or	decelerated,	
there	is	impact	on	consumer	confidence	and	purchasing	power	because	decisions	to	buy	residences	create	long-term	
obligations.		Therefore,	if	the	economic	conditions	or	future	direction	are	recessive,	this	factor	will	cause	consumers	to	
delay	decisions	to	buy	residences	in	order	to	observe	the	situation.

	 In	2016,	the	overall	economy	is	expected	to	experience	similar	or	slightly	better	growth	in	comparison	to	2015.		
This	was	supported	by	expenditures	and	investments	in	the	public	sector	for	basic	public	utilities	projects.		The	tourism	
sector	is	expected	to	experience	continual	growth.		As	for	private	sector	consumer	and	investment	figures,	the	trends	
indicate	better	recovery	than	in	2015.		Nevertheless,	the	economy	in	2016	is	likely	to	continue	to	be	affected	by	global	
economic	risk	factors	where	recovery	remains	fragile	and	the	Chinese	economy	remains	recessive.		The	aforementioned	
factors	will	prevent	growth	in	the	Thai	export	sector.		In	addition,	Thailand	will	be	at	risk	for	the	most	severe	drought	in	
many	decades	in	2016.		This	will	impact	the	agricultural	and	overall	business	sectors.

	 Risks	from	economic	recession	in	2016	are	likely	to	be	a	factor	to	watch	and	a	situation	to	be	closely	evaluated.		If	
chaotic	or	unexpected	events	occur,	or	if	the	global	economy,	particularly	the	economiesof	key	countries	become	more	
recessive	than	expected,	the	Thai	economy	might	be	affected	until	it	becomes	recessive	and	unable	to	grow	as	expected.	
Such	a	situation	would	have	both	direct	and	psychological	impact	potentially	causing	consumers	to	postpone	decisions	to	
buy.		The	company	has	always	closely	assessed	both	domestic	and	international	economic	risks.		It	has	also	participated	
in	considerations	at	meetings	at	the	company’s	director	and	managing	director	levels	in	order	to	assess	economic	risks	
and	future	trends	on	a	regular	bi-annual	basis.		The	aforementioned	assessed	risks	will	be	used	in	planning	and	making	
adjustments	in	corporate	mechanisms	for	concurrence	with	economic	directions	for	each	period	of	time	as	deemed	fitting.

2. Risks arising from political conflict in Thailand
	 Since	2013	the	attempts	of	Ms.	Yingluck’s	administration	to	pass	an	amnesty	act	that	led	to	massive,	rapidly	spreading	
protests	leading	to	the	closure	of	many	main	roads	in	Bangkok	in	2014.		The	protests	were	aimed	at	demanding	national	
reformation	before	an	election.		The	protest	roads	were	then	closed	and	the	situation	began	to	grow	in	severity	from	
groups	of	ill-intended	people	until	there	were	injuries	and	death.		The	conflicts	began	to	expand	until	there	was	a	coup	
d’	etat	on	22	May	2014.		The	National	Council	for	Peace	and	Order	(NCPO)	led	by	Gen.	Prayut	Chan-o-cha	who	later	
established	a	government	and	was	appointed	prime	minister.		The	NCPO	has	run	the	country	from	August	2014	onward.		
Since	the	administration	of	Gen.	Prayut	Chan-o-ocha	has	been	in	charge,	special	legal	controls	have	been	put	in	place	
to	prevent	potential	protests	from	leading	to	severity.
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ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่	โดยในรอบที่สองนี้มีนายมีชัย	ฤชุพันธุ์	รับหน้าที่เป็นประธานร่างฯ	ซึ่งขั้นตอนการน�าเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญ	และการท�าประชามตินี้ยังคงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิดต่อไป

	 ในแง่ของบริษัท	มีนโยบายการขยายธุรกิจอย่างรอบคอบและรัดกุม	และมีการน�าความเส่ียงประเด็นต่างๆ	รวมถึงความเสี่ยง
ทางด้านการเมืองเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ	เพ่ือด�าเนินกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์	ท้ังน้ีบริษัทมีการกระ
จายการลงทุนในรูปของ	Geography	โดยในช่วง	3	–	4	ปีที่ผ่านมา	ได้มีการขยายการลงทุนไปยังตลาดภูมิภาค	ตามจังหวัดต่างๆ	ที่มี
ศกัยภาพ	อาทเิช่น	ชลบรุ	ีระยอง	ฉะเชงิเทรา	และนครราชสมีา	เป็นต้น	ซึง่นับเป็นการบรหิารความเส่ียงเชงิภมูศิาสตร์ประการหนึง่	โดย
ตลาดในส่วนของภูมภิาคน้ัน	ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงท่ีน้อยกว่าในเขตพ้ืนทีก่รงุเทพและปรมิณฑล	ซึง่
เป็นพ้ืนท่ีที่เกิดการชุมนุมทางการเมือง	นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการกระจายความเส่ียง	โดยขยาย	Segment	ตลาดใหม่	ท้ังการขยับ
ขึ้นบน	ด้วยการเปิดโครงการบ้านระดับ	High	End	ตลอดจนมีการขยับ	Segment	ตลาดลงล่าง	ด้วยการเปิดผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวชั้น
เดยีว	บ้านแฝดชัน้เดยีว	และทาวน์เฮ้าส์ชัน้เดยีว	ในต่างจงัหวดั	ท�าให้บรษิทัมผีลติภัณฑ์ทีค่รอบคลมุทกุประเภท	โดยมรีะดบัราคาตัง้แต่	
1	ล้านบาท	ถึง	12	ล้านบาท

3.  ความเสี่ยงจากปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารพาณิชย์
	 ในช่วงท่ีผ่านมาธนาคารพาณิชย์	มีความเข้มงวดมากข้ึนในการพิจารณาสินเชื่อ	ท้ังในส่วนของสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการ	 
(Pre-Finance)	และสนิเชือ่ส�าหรบัผูบ้รโิภค	(Post-Finance)	ในแง่ของสนิเชือ่ส�าหรบัผู้ประกอบการ	ธนาคารพาณชิย์ต่างๆ	เริม่เข้มงวด
มากขึน้ในการให้การสนบัสนนุทางการเงนิกับโครงการในช่วงทีผ่่านมา	โดยมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ	ทีเ่พ่ิมขึน้	โดยเฉพาะกับกลุม่ผูท้ี่
ไม่เคยมปีระสบการณ์ในการท�าธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์มาก่อน	และกลุม่ของผูป้ระกอบการท่ีไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	(Non-
listed	companies)	ซึง่ท�าให้การเข้าถึงแหล่งเงนิของบรษิทัเหล่าน้ันมคีวามยากยิง่ขึน้	ซึง่นับเป็นประโยชน์กับอตุสาหกรรมโดยรวมท่ีช่วย
ชะลอการเพ่ิมขึน้ของ	Supply	ในตลาด	ในแง่ของบรษิทันับว่ามคีวามเส่ียงจากการเข้าถึงแหล่งเงนิท่ีต�า่มาก	ท้ังน้ีเน่ืองจากบรษิทัมฐีานะ
ทางการเงนิท่ีแข็งแกร่งมาก	มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทนุทีต่�า่มากเมือ่เทยีบกับค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม	ประกอบกับการท่ีบรษิทัมปีระวัติ
ระเบยีบวินยัทางการเงินท่ีดมีาอย่างยาวนาน	โดยไม่เคยขอเข้ารบัการปรบัโครงสร้างหนี	้หรอืเป็น	Non-Performing	Loans	กับสถาบนั
การเงินใดๆ	เลย	แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี	2540	ท�าให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกล้างขวางจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	นอกจาก
นี้บริษัทได้วางแผนทางการเงินอย่างรัดกุม	มีการเตรียมสภาพคล่องท่ีเพียงพอ	และสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท	โดย
บริษัทมีการเตรียมวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้น	และระยะยาว	อย่างเพียงพอส�าหรับการขยายธุรกิจตามแผนของบริษัท	ตลอดจนมีสภาพ
คล่องที่เพียงพอรองรับหากเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่รุนแรงได้

	 ในส่วนของสนิเชือ่ส�าหรบัผูบ้รโิภค	(Post-Finance)	ในช่วง	2	–	3	ปีท่ีผ่านมา	ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	มคีวามเข้มงวดในการพิจารณา
มากขึน้เช่นเดยีวกัน	ส่วนหนึง่เกดิจากตวัเลขหนีค้รวัเรอืนท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	จากสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีอตุสาหกรรม
สนิเชือ่บคุคลมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็	ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้รโิภค	โดยผูบ้รโิภคมกีารน�าเงินในอนาคตมาใช้
ผ่านทางสนิเชือ่ส่วนบคุคลต่างๆ	อาทิเช่น	บตัรเครดติ	และสนิเชือ่ส่วนบคุคลต่างๆ	ตลอดจนนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล	ซึง่ส่งผลให้
ความสามารถในการซือ้บ้านของผูบ้รโิภคลดลง	ในขณะเดียวกัน	ธนาคารพาณิชย์ก็มหีลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดมากข้ึนในการพิจารณาปล่อย
สนิเชือ่ให้กบัผูต้้องการซือ้บ้าน	ซึง่ท้ังนีก้ารซือ้ท่ีอยู่อาศัยน้ัน	ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการขอสินเชือ่จากธนาคารพาณชิย์
ประมาณร้อยละ	90	-	95	ของราคาบ้าน	ดังนั้นยอดรับรู้รายได้ของบริษัท	จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ด้วยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	หากธนาคารพาณิชย์มคีวามเข้มงวดมากขึน้	อาจท�าให้ยอดรบัรูร้ายได้ของบรษิทัปรบัลดลงได้	จากการทีย่อด
ขายจากลูกค้าบางส่วนถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์	อย่างไรก็ดีบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ผู้บริโภค	ตลอดจนนโยบายใน
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด	เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องในแต่ละช่วงเวลา	นอกจากนี้ทาง
บริษัทได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์บางแห่ง	เพื่อเสนอข้อเสนอพิเศษให้เฉพาะกับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการของบริษัท	อาทิเช่น	การ
ปล่อยสินเชื่อร้อยละ	100	ของราคาบ้าน	อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไป	และการผ่อนช�าระคืนเป็นขั้นบันได	เป็นต้น	

4.  ความเสีย่งจากมาตรการควบคมุอตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to value : LTV)
	 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน	2553	ทางธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ได้ออกมาตรการป้องกันปัญหาฟองสบูใ่นธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์	
โดยออกหลักเกณฑ์ควบคุมธนาคารพาณิชย์	ในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยระดับราคาต�่ากว่า	10	ล้านบาท	โดยให้การปล่อยกู้ที่อยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมน้ันต้องปล่อยกู้ไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหลักประกัน	ท้ังน้ีให้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	
2554	ในส่วนของทีอ่ยู่อาศยัประเภทแนวราบ	ให้ปล่อยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ	95	ของมลูค่าหลกัประกัน	โดยให้มผีลตัง้แต่วันท่ี	1	มกราคม	
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	 In	the	second	half	of	2016,	a	referendum	is	expected	to	be	held	to	pass	the	draft	of	a	new	constitution.		After	the	
first	constitution	draft	for	which	Mr.	Bavornsak	Uwanno	as	the	chairman	of	the	Constitutional	Drafting	Committee	failed	to	
pass	with	the	approval	of	the	National	Reform	Council,	a	new	Constitutional	Drafting	Committee	needed	to	be	appointed.		
This	second	round	is	led	by	Mr.	Meechai	Ruchuphan	who	has	taken	on	the	duties	of	committee	chairman.		The	risky	
steps	of	proposing	the	constitution	draft	and	holding	a	referendum	might	occur,	so	this	situation	will	have	to	be	closely	
monitored.

	 The	company’s	policy	for	business	growth	is	meticulous	and	circumspect.		Furthermore,	risks	including	political	risks	
have	been	considered	in	the	meetings	of	various	committeesin	order	to	devise	strategy	in	concurrence	with	the	situation.		
The	company	has	distributed	investments	in	the	form	of	geographic.		During	the	past	three	or	four	years,	investments	
have	been	expanded	to	regional	markets	in	various	provinces	with	capacity	such	as	Chonburi,	Rayong,	Chacherngsao	
and	Nakhon	Ratchasima,	etc.		This	is	one	means	of	regional	risk	management.		These	regions	have	been	subject	to	less	
impact	from	political	conflicts	than	Bangkok	and	the	surrounding	areas	where	political	protests	take	place.		In	addition,	
the	company	has	distributed	risks	by	expanding	to	new	market	segments	with	the	launching	of	products	such	as	one-
storey,	single	homes,	one-storey	duplexes	and	one-storey	townhouses	in	the	provinces.		As	a	result,	the	company	offers	
every	type	of	product	at	prices	from	1	to	12	million	baht.

3. Risks arising from more stringent loan offerings by commercial banks
	 Commercial	banks	have	recently	become	stricter	in	their	consideration	of	credit	and	loans	concerning	both	loans	for	
entrepreneurs	(pre-finance)	and	loans	for	consumers	(post-finance).		In	terms	of	pre-financing,	commercial	banks	began	
to	increase	stringency	in	financial	support	for	projects	during	the	past	year	by	setting	various	additional	terms,	particularly	
for	groups	of	people	with	no	previous	experience	in	the	real	estate	business	and	groups	of	non-listed	companies.		Hence,	
those	companies	are	finding	it	more	and	more	difficult	to	access	sources	of	financial	support	which	can	be	considered	an	
advantage	for	the	industrial	sector	in	helping	to	increase	market	supply.		Business-wise,	risks	are	incurred	with	such	low	
access	to	monetary	sources.		Due	to	the	Company’s	strong	financial	status,	our	debt-equity	ratio	is	very	low	in	comparison	
to	the	industry	average.		Furthermore,	the	Company	has	a	good	history	of	long-term	financial	discipline	without	ever	
applying	for	debt	restructuring	or	non-performing	loans	with	any	financial	institution,	even	in	during	the	economic	crisis	
in	1997.		Hence,	the	Company	is	well-known	by	various	commercial	banks.		Apart	from	this,	the	Company	has	made	
succinct	financial	plans	with	preparation	of	sufficient	liquidity	and	in	concurrence	with	the	Company’s	plans	for	business	
growth.		Moreover,	the	Company	has	also	prepared	sufficient	long-	and	short-term	lines	of	credit	for	business	growth	in	
line	with	the	Company’s	plans,	including	sufficient	liquidity	to	handle	severe	economic	deceleration.

	 In	terms	of	credit	for	consumers	(post	finance)	last	couple	year,	commercial	banks	have	also	been	stricter	in	their	
considerations,	partly	due	to	the	figures	for	household	debts	which	escalated	late	last	year.		The	current	conditions	in	
which	the	personal	credit	industry	is	enjoying	rapid	growth	have	had	impact	on	consumer	spending	behavior	where	
consumers	spend	money	in	advance	via	personal	credit,	e.g.	credit	cards	and	various	personal	loans,	and	also	the	
Government’s	first	car	buyer	policy.	This	has	had	the	effect	of	reducing	the	home	buying	power	of	consumers.		At	the	
same	time,	commercial	banks	have	stricter	criteria	in	considering	loans	for	people	who	want	to	buy	homes.		For	home	
purchases,	most	customers	need	to	rely	on	loans	from	commercial	banks	for	approximately	90	–	95	percent	of	the	home	
price.		Therefore,	the	Company’s	realized	income	inevitably	depends	upon	the	consideration	of	commercial	banks	in	
granting	loans.		If	commercial	banks	become	stricter,	the	Company’s	realized	income	may	be	reduced	in	conjunction	
with	sales	due	to	some	customers	who	are	refused	loans	by	commercial	banks.		Nevertheless,	the	Company	has	closely	
monitored	consumer	conditions	and	the	policy	of	each	commercial	bank	in	granting	loans	in	order	to	revise	policy	as	
suitable	for	each	period	of	time.		In	addition,	the	Company	cooperated	with	some	commercial	banks	in	order	to	propose	
special	conditions	for	customers	buying	homes	in	the	Company’s	projects,	e.g.	granting	loans	for	100	percent	of	the	
home	price	at	a	lower	interest	rate	than	the	market	and	step	payment	programs,	etc.
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2555	ซึ่งต่อมาได้มีการผ่อนปรนระยะเวลาในการบังคับใช้ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยแนวราบออกไปอีก	1	ปี	เป็นมีผลบังคับใช้ในปี	2556	ซึ่ง
การบังคับใช้เกณฑ์	LTV	นี้	มิใช่การบังคับว่าต้องปล่อยในเกณฑ์ทีก่�าหนดเท่านั้น	หากแต่เพียงว่า	ถ้าธนาคารพาณชิย์ปล่อยสินเชื่ออยู่
ในเกณฑ์	LTV	ทีก่�าหนด	การค�านวณสนิทรพัย์เสีย่งก็จะใช้น�า้หนกัเพียงร้อยละ	35	ของการปล่อยสนิเชือ่	แต่หากธนาคารพาณิชย์ปล่อย
สินเชื่อมากกว่าเกณฑ์	LTV	ที่ก�าหนด	น�้าหนักในการค�านวณสินทรัพย์เสี่ยง	ก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ	75	ของการปล่อยสินเชื่อ	ซึ่งจะส่งผล
ให้อัตราส่วนการด�ารงเงินกองทุนหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยง	(BIS	Ratio)	และต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้น	

	 ผลของการออกมาตรการควบคมุ	LTV	ดงักล่าว	จะท�าให้ผูท่ี้ต้องการซือ้บ้านจ�าเป็นทีจ่ะต้องมเีงนิออมเพ่ิมมากข้ึนก่อนทีจ่ะซือ้ทีอ่ยู่
อาศยั	หรอืในกรณีทีต้่องการขอสนิเช่ือในจ�านวนทีส่งูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	ธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะปล่อยในอตัราดอกเบีย้ทีส่งูขึน้เพ่ือ
ชดเชยต้นทนุท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว	อย่างไรก็ดกีารออกมาตรการควบคุม	LTV	ดงักล่าวออกมา	บรษิทัเชือ่ว่าจะส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมทีอ่ยู่
อาศยัโดยรวมในระยะยาว	โดยในแง่ของบรษิทันบัว่ามคีวามเสีย่งท่ีจะได้รบัผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวค่อนข้างจ�ากัด	เนือ่งจาก
ผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบรษิทัอยู่ในกลุม่แนวราบ	ตลอดจนกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม	Real	Demand	ท่ีซือ้เพ่ืออยู่อาศัยจรงิ	ซึง่โดยปกตก่ิอน
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย	ลูกค้าจะมีเงินออมบางส่วนอยู่ก่อนแล้ว	โดยท่ีผ่านมาลูกค้าจะมีการวางเงินดาวน์กับทางโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	5	ถึง	10	อยู่แล้ว	ดังนั้นผลกระทบจากมาตรการ	LTV	จึงมีอยู่อย่างจ�ากัด

5.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
	 ในช่วงปี	2558	คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	มกีารปรบัลดดอกเบีย้นโยบายลง	2	ครัง้	เมือ่วัน
ที่	11	มีนาคม	2558	และ	29	เมษายน	2558	โดยปรับลดลงครั้งละร้อยละ	0.25	ท�าให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากต้นปี	2558	ซึ่งอยู่ที่ร้อย
ละ	2.00	ลดเหลือร้อยละ	1.50	ณ	สิ้นปี	2558	ซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงต้นปีมีทิศทางที่หด
ตัวลงอย่างมาก	ท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยกระตุ้น	และประคองการชะลอตัวของเศรษฐกิจ	
ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวนับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยท่ีอยู่ในระดับต�่าท่ีสุดนับตั้งแต่ปี	2553	หรือในรอบกว่า	5	ปี	ในส่วนของ
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์	ซึ่งเป็นตัวที่จะกระทบกับความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค	มีการ
ปรับลดลงตามดอกเบี้ยนโยบาย	โดยอัตราดอกเบี้ย	MLR	(ของธนาคารกรุงเทพ)	ณ	ต้นปี	2558	อยู่ที่อัตราร้อยละ	6.75	ก่อนที่จะปรับ
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	6.50	ในช่วงปลายปี

ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้	หากมกีารปรบัเพ่ิมข้ึนอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัของผูบ้รโิภค
ได้บ้าง	รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุทางการเงนิของบรษิทัได้	อย่างไรก็ดีความเส่ียงในการเพ่ิมขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในปี	2559	มี
อยู่อย่างจ�ากัด	จากแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ทีค่าดว่าจะทรงตัวในระดับต�า่	นอกจากน้ีการท่ีบรษิทัมรีะดับหน้ีสนิท่ีต�า่	ท�าให้ค่าใช้จ่าย
ทางด้านดอกเบีย้อยู่ในระดบัท่ีต�า่เมือ่เทยีบกับรายได้ของบรษิทั	รวมทัง้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย	และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	อย่างรัดกุม	อาทิเช่น	การออกหุ้นกู้ระยะยาว	การออกขายตั๋วแลกเงินเพื่อใช้ในการ
ปรับสภาพคล่องระยะสั้นและลดต้นทุนทางการเงิน	การเจรจากับสถาบันการเงินในการท�าสัญญากู้เงินระยะยาวด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่คงที่	ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	อย่างสม�่าเสมอ	โดยจะน�าเข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง	เพื่อประเมินสถานการณ์	และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมได้ทันท่วงที	

6.  ความเสี่ยงจากต้นทุนก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น
	 ทั้งนี้ในช่วงปี	2554	–	2555	ที่ผ่านมา	ราคาวัสดุก่อสร้างหลักหลายตัวมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น	โดยมีสาเหตุทั้งจากต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น	(Cost	Push)	ส่วนหน่ึงจากนโยบายรัฐบาลในการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต�่าเป็นวันละ	300	บาท	ราคาน�้ามันที่ปรับเพ่ิมขึ้น	
ฯลฯ	นอกจากน้ีการที่ราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพ่ิมขึ้น	ยังมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ที่เพ่ิมมากข้ึน	(Demand	Pull)	ทั้งจากภาค
อสงัหารมิทรพัย์ทีม่กีารขยายตวั	มกีารก่อสร้างทีม่ากขึน้ทัง้ในส่วนของโครงการอาคารชดุ	และโครงการแนวราบ	มคีวามต้องการใช้เพ่ือ
ซ่อมแซมความเสยีหายทีเ่กิดจากเหตกุารณ์อทุกภัย	ตลอดจนการใช้ในงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครฐัทีเ่พ่ิม
ขึ้น	อย่างไรก็ดีในช่วงปี	2557	โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลังของปี	ต่อเน่ืองถึงในตลอดปี	2558	ราคาน�้ามันดิบมีการปรับลดลงอย่างมาก	
โดยราคาน�้ามันดิบเบรนด์ปรับลดลงจากประมาณ	110	เหรียญต่อบาร์เรล	ในช่วงกลางปี	2557	มาเหลือเพียงประมาณ	30	เหรียญต่อ
บาร์เรล	ณ	ช่วงต้นปี	2559	หรอืคดิเป็นการปรบัลดลงมากกว่าร้อยละ	70	ซึง่นบัเป็นระดบัราคาท่ีต�า่สดุในรอบกว่า	10	ปี	ซึง่น�า้มนันัน้นับ
เป้นต้นทุนของสนิค้าแทบทกุชนดิ	มากน้อยต่างกันตามประเภทสนิค้า	ดังน้ันการท่ีราคาน�า้มนัดิบลดลงดังกล่าวได้ส่งผลให้ราคาสนิค้า
วัสดกุ่อสร้างแทบทุกประเภทปรบัลดลงอย่างเป็นสาระส�าคญั	ไม่ว่าจะเป็น	เหลก็เส้น	เหลก็ตระแกรง	คอนกรตี	ฯลฯ	ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมา
บรษิทัได้มกีารนดัคูค้่าของบรษิทั	(Suppliers)	ในสนิค้าแต่ละชนิดเข้ามาเจรจาราคาขายของสนิค้าใหม่	เพ่ือให้สะท้อนต้นทนุการผลติ
ของสินค้าที่ปรับลดลงจากราคาน�้ามันที่ลดลงดังกล่าว	ในส่วนของปี	2559	น้ี	มีการคาดการณ์ว่าระดับราคาน�้ามันจะยังคงทรงตัวใน
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4. Risk arising from the control measure of loan to value (LTV) ratio 
	 In	November,	2010,	Bank	of	Thailand	(BOT.)	has	established	the	control	measure	to	prevent	the	economic	bubble	in	
real	estate	business	by	issuing	the	criteria	supervising	commercial	banks	in	home	loan	at	the	price	below	10	million	Baht.	
It	determines	that	housing	loan	for	condominium	must	not	be	over	90%	of	the	security	value.	This	is	effective	since	January	
1,	2011	onwards.	Afterwards,	there	is	the	1-year	extension	of	enforcement	period	for	the	horizontal	accommodation,	so	it	
will	be	effective	in	2013.	The	enforcement	of	this	LTV	measure	is	not	the	control	of	loan	as	specified	in	the	measure	only,	
but	if	the	commercial	banks	loan	in	the	specified	LTV	criteria,	the	calculation	of	BIS	ration	will	be	only	35%	of	the	loan.	If	
the	commercial	banks	loan	over	the	specified	LTV	criteria,	the	calculation	of	BIS	ration	will	be	added	to	75%	of	the	loan.	
This	affects	to	the	ratio	of	capital	dividing	by	BIS	ration	and	the	capital	of	commercial	banks	will	increase.										

	 The	result	of	such	LTV	control	measure	will	make	persons	requiring	home	purchase	to	save	more	money	before	
buying	houses.	In	case	that	the	loan	request	is	in	the	amount	higher	than	that	specified	by	the	measure,	commercial	banks	
may	loan	in	the	higher	interest	rate	in	order	to	compensate	such	increasing	capital.	However,	the	Company	believes	that	
the	issuance	of	LTV	control	measure	will	produce	advantages	to	the	housing	business	in	the	long	term.	The	Company	is	
quite	limited	to	the	risk	affected	from	such	measure	because	most	products	of	the	Company	is	in	the	group	of	horizontal	
accommodation	and	customers	are	in	the	real	demand	group	purchasing	for	the	actual	application.	These	customers	
normally	decide	before	purchasing	the	accommodations	and	have	some	savings.	Previously,	the	customers	will	deposit	
the	down	payment	not	less	than	5-10%	to	the	project,	so	the	impact	of	LTV	measure	is	limited.								

5. Risks arising from interest rate fluctuation 
	 In	2015,	the	monetary	policy	committee,	Bank	of	Thailand,	reduced	policy	rate	2	times	on	March	11,	2015	and	April	
29,	2015	from	2.00%	at	the	beginning	of	year	to	1.50%	at	the	end	of	year.	Due	to	economic	recession	especially	in	the	
first	half,	the	monetary	policy	committee	decided	to	cut	rate	to	support	and	stimulus	the	economy.	The	rate	at	1.50%	is	
the	lowest	rate	since	2010,	and	is	the	lowest	rate	in	more	than	5	years.	For	the	minimum	loan	rate	(MLR)	of	commercial	
banks,	which	is	the	factor	influencing	on	ability	to	purchase	of	consumers,	was	reduced	from	6.75%	at	the	beginning	of	
year	to	6.50%	at	the	end	of	year.	(refer	rate	from	Bangkok	Bank).

	 Regarding	to	the	fluctuation	of	interest	rate,	if	it	increases,	it	may	affect	to	the	ability	to	accommodation	purchase	of	
consumers,	including	the	financial	cost	of	the	Company.	However,	the	risk	factor	in	this	aspect	was	limited	in	2016	from	
the	tendency	of	possibly	stable	low	interest	rate.			In	addition,	since	the	liability	of	the	Company	was	in	the	low	level,	the	
interest	expenses	were	also	low	comparing	to	the	revenue	of	the	Company.	Plus,	the	Company	strictly	managed	the	risk	
from	interest	fluctuation	and	its	financial	liquidity,	for	example,	issuing	long-term	bonds,	selling	bill	of	exchange	for	short-
term	liquidity	adjustment	and		financial	cost	reduction,	discussing	with	financial	institutes	for	making	long-term	agreement	
with	a	stable	interest	rate,	regularly	following	up	domestic	and	international	financial	circumstance.	These	issues	were	
discussed	in	the	meeting	of	Executive	Committee	every	time	in	order	to	evaluate	and	manage	situations	appropriately	
and	promptly.															

6. Risks arising from the rise of construction cost 
	 During	year	2011	–	2012,	the	price	of	main	construction	materials	increased	due	to	the	production	cost	(cost	push),	
the	governmental	policy	on	the	increment	of	minimum	wage	to	300	Baht/day,	the	increased	price	of	oil,	and	so	on.	Moreover,	
the	rise	of	construction	material	price	also	resulted	from	the	demand	pull	from	the	real	estate	sector	which	constructed	
more	condominiums	and	horizontal	projects,	repaired	damages	arising	from	the	flood	crisis,	and	used	in	the	construction	
of	large	public	utility	project	of	the	Government.		Nevertheless,	in	2014,	particularly	during	the	second	half	of	the	year,	
to	the	whole	year	of	2105,	the	price	for	crude	oil	plummeted.		The	crude	oil	Brent	price	dropped	from	approximately	110	
USD	per	barrel	at	midyear	of	2014	to	only	approximately	30	USD	per	barrel	at	the	beginning	of	2015	or	decreasing	more	
than	70%.	This	is	considered	its	lowest	value	in	over	ten	years.	Since	oil	is	more	or	less	considered	a	cost	for	nearly	every	
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ระดับต�่าต่อไปอย่างน้อยถึงในช่วงกลางปี	ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	ดังนั้นความเสี่ยงจากต้นทุน
ก่อสร้างทีอ่าจปรบัเพ่ิมข้ึนนัน้มอียู่อย่างจ�ากัดในช่วงปี	2559	นอกจากนีบ้รษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งในเรือ่งต้นทนุวัสดกุ่อสร้างอย่าง
รัดกุม	โดยบริษัทจะท�าการซื้อวัสดุหลักเองเป็นส่วนใหญ่	และเนื่องจากบริษัทมีโครงการในมือจ�านวนมาก	จึงมีอ�านาจต่อรองค่อนข้าง
สูง	และสามารถตกลงราคาซื้อกับผู้ขายในลักษณะการซื้อเป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้บริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ส�าคัญอย่างใกล้ชิด	ทั้งทิศทางตลาดในประเทศและต่างประเทศ	หากพิจารณาเห็นว่ามีแนวโน้มราคาที่จะเพิ่มสูงขึ้น	บริษัท
จะท�าการตกลงราคาคงที่ไว้ล่วงหน้า	ซึ่งบริษัทจะมีการเจรจากับคู่ค้าของบริษัท	(Suppliers)	ในสินค้ารายการส�าคัญๆ	อาทิเช่น	เหล็ก	
แผ่นพื้น	หลังคา	เป็นต้น	เพื่อก�าหนดราคาซื้อที่เหมาะสม	นอกจากนี้บริษัทได้พยายามสรรหาสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพอื่นๆ	ตลอดถึง
มีการน�าเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ	เข้ามาใช้	ตามความเหมาะสม

7.  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการก่อสร้าง
	 จากการที่ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานอยู่ในระดับที่ต�่ามาก	ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน	ซึ่งได้ก่อให้เกิด	ปัญหาขาดแคลน
แรงงานในบางสาขาวิชาชีพ	รวมถึงภาคการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัว	ภาครัฐมีการขยายการลงทุนก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ทัง้ถนน	และระบบขนส่งมวลชนแบบราง	รวมถึงการทีป่ระเทศไทยเริม่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ	ทัง้หมดนี้
ส่งผลให้ภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างมคีวามรนุแรงมากขึน้ในช่วงปีท่ีผ่านมา	และคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองมายังปี	
2559	อย่างไรก็ดบีรษิทัมนีโยบายบรหิารความเสีย่งในประเด็นน้ี	ด้วยการน�าเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ	มาใช้ทดแทนการก่อสร้างใน
ระบบเดมิบางส่วน	ซึง่สามารถช่วยลดการใช้แรงงานลงได้	อาทิเช่นมกีารน�าระบบก่อสร้างแบบ	Tunnel	Form	มาใช้ในการก่อสร้างทา
วน์เฮ้าส์	และมีการน�าระบบ	Precast	เข้ามาใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว	และอาคารชุด	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดแูล	และศกึษาเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ	ทัง้ใน	และต่างประเทศ	เพ่ือดคูวามเหมาะสม	และน�ามาประยุกต์ใช้	นอกจากน้ีบรษิทัมนี
โยบายในการรกัษาผูร้บัเหมาเดมิของบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็นการให้ขึน้งานก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง	และสม�า่เสมอ	เพ่ือให้ผูร้บัเหมาสามารถ
เลี้ยงแรงงานของตนได	้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาของบริษัทมาอย่างต่อเน่ือง	ไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงสังสรรค์	และการให้
รางวัลกับผูร้บัเหมาท่ีมผีลงานด	ีตลอดจนมกีารกระจายงานก่อสร้างโดยค�านึงถึงความสามารถ	และความถนดัของผูร้บัเหมาแต่ละราย
เป็นส�าคัญ	ทั้งนี้บริษัทจะมีผู้จัดการโครงการสายก่อสร้าง	วิศวกรโครงการ	หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	ตลอด
จนเจ้าหน้าท่ี	ควบคมุคณุภาพส่วนกลาง	เพ่ือควบคมุดแูลงานก่อสร้างของผูร้บัเหมาอกีทีหนึง่	ทัง้น้ีเพ่ือให้แน่ใจถึงคณุภาพงานก่อสร้าง
ของผู้รับเหมาแต่ละราย	

8.  ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย
	 ภายหลงัวิกฤตเิศรษฐกิจ	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ได้มกีารน�ากลยุทธ์การสร้างบ้านเสรจ็ก่อนขายออกมาใช้	เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กับผูบ้รโิภค	ซึง่จากกลยุทธ์ดงักล่าวจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิลงทุนท่ีสูง	อาจท�าให้เกิดความเส่ียงต่อสภาพคล่องทางการเงนิ	และความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค	อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเสี่ยงในส่วนน้ีท่ีต�่า	อันเน่ืองมาจากบริษัทมีการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด	และมีการวางแผนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจะมีการผสมผสานสินค้าท้ังในส่วนของ
บ้านสร้างเสร็จ	บ้านท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	(Semi	Pre	Built)	และบ้านสั่งสร้าง	การขึ้นงานก่อสร้างจะเป็นไปตามประมาณการณ์
ของยอดขาย	นอกจากน้ีการทีบ่รษิทัมสีดัส่วนหนีส้นิต่อทุนท่ีต�า่	มนีโยบายบรหิารเงนิสดหมนุเวียนอย่างรดักุม	ประกอบกับการทีบ่รษิทั
มีวงเงินคงเหลือจากสถาบันการเงินต่างๆ	จ�านวนมาก	ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ต�่ามาก

9.  ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
	 ในช่วงปลายปี	2554	ประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบกว่า	50	ปี	ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปใน
วงกว้าง	สร้างความเสียหายมูลค่ารวมสูงกว่า	1.2	ล้านล้านบาท	อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
ในครั้งนี้เทั้งในทางตรงและทางอ้อม	ทั้งนี้ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการชะลอการตัดสินใจซื้อ	ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ปรับลดลงมากกว่า
ร้อยละ	50	และชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงในช่วงต้นปี	2555	โดยเฉพาะโครงการแนวราบในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยรุนแรง	นอกจากนี้ท�าให้
เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนท�าเลในการซ้ือของผู้บริโภคบางส่วน	จากพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยรุนแรง	ไปยังท�าเลท่ีไม่เกิดอุทกภัย	ตลอดจนอาจ
มีผูบ้รโิภคบางสว่นทีอ่าจมีการเปลี่ยนการตดัสนิใจไปซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยประเภทอาคารชุดทดแทน	อย่างไรกด็คีวามเสีย่งในประเดน็นีม้ีอยู่
อย่างจ�ากัดในสภาวะปัจจุบัน
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product,	the	aforementioned	decreases	in	oil	price	caused	nearly	every	type	of	construction	material	(such	as	steel	bar,	
wire	mesh,	concrete,	etc.)	to	drop	significantly	to	reflect	the	drop	in	production	costs	due	to	the	aforementioned	drop	in	oil	
prices.	As	for	2016,	oil	prices	are	expected	to	remain	low	at	least	until	midyear.	And	since	the	economy	remains	unable	
to	rapidly	take	off	on	its	path	to	recovery,	risks	due	to	construction	costs	may	increase	with	limitations	for	2016.		Also	the	
Company	strictly	managed	the	risk	of	construction	material	cost	by	mostly	purchasing	main	materials	on	its	own.	Since	
the	Company	had	many	projects,	the	negotiation	power	was	fairly	high	and	it	was	able	to	agree	with	the	seller	for	big	
lot	purchase.	In	addition,	the	Company	closely	followed	up	the	movement	of	major	construction	material	price,	both	the	
domestic	and	international	marketing	direction.	In	case	the	Company	considered	and	discovered	that	the	price	tendency	
would	be	higher,	it	would	establish	the	fixed	price	in	advance.	The	Company	would	negotiate	with	suppliers	for	important	
products,	such	as,	steel,	floor	deck,	roof,	etc.,	in	order	to	determine	the	suitable	price.	Additionally,	the	Company	attempts	
to	find	other	qualified	alternative	products	and	apply	new	construction	technologies	as	appropriate.																				

7. Risks arising from lack of skilled labors in construction works
	 The	unemployed	rate	in	Thailand	has	been	in	the	low	level	for	consecutive	years	which	cause	the	lack	of	labors	in	
some	fields	of	work.	In	addition,	by	reason	of	the	expanding	in	construction	and	real	estate	sector,	the	expanding	investment	
in	large	public	utility	projects,	both	roads	and	railway	mass	transportation	system,	of	the	Government,	and	also	that	of	
Thailand	becoming	aging	society.	As	a	result,	the	lack	of	labor	in	the	construction	sector	was	increasingly	severe	in	the	
past	few	years.	It	is	estimated	that	this	issue	will	continue	to	the	year	2015.	However,	the	Company	has	the	policy	of	risk	
management	in	this	aspect	by	applying	new	construction	technologies	to	replace	some	previous	construction	system,	
which	can	reduce	labors.	For	example,	the	tunnel	form	construction	system	is	applied	to	the	construction	of	town	houses	
and	the	precast	system	is	applied	to	the	construction	of	single	houses	and	condominiums.	Moreover,	the	Company	assigns	
the	section	responsible	for	supervising	and	studying	new	construction	technologies,	both	domestic	and	international,	in	
order	to	consider	the	appropriateness	and	application.	Additionally,	the	Company	plans	to	retain	the	former	contractors	
by	continuously	and	regularly	assigning	construction	works	so	that	contractors	are	able	to	support	their	own	labors,	
building	the	good	relationship	with	contractors	of	the	Company;	such	as,	holding	banquets,	awarding	contractors	having	
the	best	performance;	and	distributing	construction	works	based	on	skills	and	abilities	of	each	contractor.	The	Company	
will	also	establish	project	construction	manager,	project	engineer,	head	of	project	construction	supervisor,	construction	
works	supervisor,	and	quality	control	officers	to	control	and	oversee	construction	works	of	contractors	so	that	the	quality	
of	construction	works	of	each	contractor	will	be	assured.							

8. Risk arising from the construction of pre-built homes
	 Following	the	economic	crisis,	most	entrepreneurs	apply	the	strategy	of	semi-pre-built	homes	to	create	the	confidence	
of	consumers.	Such	strategy	is	necessary	to	spend	the	high	cost	which	probably	causes	the	risk	of	financial	liquidity	and	
the	risk	arising	from	the	changing	behavior	of	consumers.	However,	the	Company	has	the	low	level	of	such	risk	because	
the	Company	has	studied	the	behavior	of	consumers	thoroughly	and	established	the	construction	plan	efficiently.	The	
plan	is	to	combine	the	products,	such	as,	pre-built	home,	semi	pre-built	home,	and	built-to-order	home.	The	beginning	
of	the	construction	depends	on	the	estimation	of	sales.	In	addition,	since	the	Company	has	the	low	ratio	of	liability	per	
capital,	the	strict	policy	of	cash	flow	management,	and	the	large	amount	of	excess	equity	in	any	financial	institutes,	so	
the	Company	has	the	extremely	low	risk	of	financial	liquidity	shortage.				

9. Risks arising from natural disasters
	 At	the	end	of	the	year	2011,	Thailand	suffered	from	the	most	severe	flood	crisis	in	50	years,	which	widely	caused	
impacts	and	damages	totaling	over	1.2	trillion	Baht.	The	real	estate	sector	was	affected	directly	and	indirectly	from	this	
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	 ในแง่ของบรษิทั	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งไม่ว่าจะเป็นการเปิดโครงการในหลายท�าเล	ซึง่เป็นแนวทางการด�าเนนิธุรกิจของ
บริษัทมาตั้งแต่ต้น	ดังนั้นผลกระทบจากอุทกภัยจึงจ�ากัดอยู่เพียงบางโครงการเท่าน้ัน	บริษัทยังคงมีโครงการจ�านวนมากท่ีอยู่ในพ้ืนที่
ที่ไม่ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัย	จึงนับเป็นการบริหารจัดการกระจายความเสี่ยงด้านท�าเลที่ตั้ง	ซึ่งบริษัทได้ค�านึงถึงมาตั้งแต่ก่อนเกิด
เหตกุารณ์อทุกภยั	นอกจากนีท้างบรษิทัได้มีการกระจายความเสีย่งทางด้านผลติภณัฑ์	โดยมีการขยายโครงการแนวสงูเพิม่ขึน้ในชว่ง
ปี	2555	นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาค	โดยมีการขยายโครงการไปยังตลาดภูมิภาคแล้วท้ังสิ้น	12	
โครงการ	ในภาคตะวันออก	และตะวันออกเฉียงเหนือ	ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

10.  ความเสี่ยงในการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	และการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	จากความต้องการ
ทีอ่ยู่อาศยัท่ีเพ่ิมขึน้ของประชากร	ได้ส่งผลให้ราคาทีด่นิในบางท�าเลมกีารปรบัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็	โดยเฉพาะในบรเิวณทีใ่กล้รถไฟฟ้า	
ตลอดจนในบริเวณที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคใหม่ๆ	เกิดขึ้น	เช่น	บริเวณส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า	แนวรถไฟฟ้าสายใหม่	บริเวณที่
มีถนน	และทางด่วนตัดขยายผ่าน	เป็นต้น	รวมถึงการขยายตัวของตลาดภูมิภาค	ได้ส่งผลให้ราคาท่ีดินในหลายพ้ืนท่ีในต่างจังหวัดมี
ราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน

	 นอกจากนี้ในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ	นั้นจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนดังกล่าวอย่างละเอียด	ทั้ง
ความเป็นไปได้ทางการเงิน	การตลาด	และต้องพิจารณากฏหมายต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	อาทิเช่น	พระราชบัญญัติผังเมือง	เป็นต้น	ทั้งน้ี
กฎหมายพระราชบัญญตัผิงัเมอืงฉบบัใหม่	ทีป่ระกาศใชใ้นป	ี2556	มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขการใชป้ระโยชน์จากที่ดนิในบางท�าเล	ใน
การซือ้ท่ีดนิจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ	ซึง่ทีอ่ยู่อาศยับางประเภทอาจไม่สามารถปลกูสร้างได้ในบางท�าเล	ตลอดจน
ศกึษาถึงข้อก�าหนดในเรือ่ง	อตัราส่วนพ้ืนทีอ่าคารรวมต่อพ้ืนท่ีทีด่นิ	(Floor	Area	Ratio	-	FAR)	และอตัราส่วนของทีว่่างต่อพ้ืนท่ีอาคาร
รวม	(Open	Space	Ratio	-	OSR)	ตลอดจนข้อก�าหนดในเรื่องเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้ในการซื้อท่ีดิน	อย่างไรก็ดีบริษัทมีการบริหารความเส่ียงในการซื้อท่ีดินอย่างรัดกุม	โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางการ
ตลาด	การวิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุนในท่ีดินแต่ละแปลงอย่างละเอียด		รวมถึงศึกษาข้อจ�ากัดทางกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ	ของที่ดินแต่ละแปลงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ		โดยการตัดสินใจซื้อที่ดินทุกแปลงจะต้องผ่านการพิจารณาโดย
รอบคอบ	และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง	
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situation,	resulting	to	the	buying	decision	of	consumers,	especially	the	project	located	in	the	severe	flood-affected	area.	
In	addition,	some	consumers	decided	to	change	locations	from	severe	flood-affected	area	to	no	flood-affected	area.	
Some	consumers	changed	their	minds	to	buy	accommodation	in	form	of	condominium	instead.	However,	this	risk	factor	
is	limit	in	present	situation.	

	 Regarding	to	the	Company,	the	risk	management	is	provided	to	various	aspects,	such	as,	the	project	opening	in	
many	areas,	which	is	the	original	business	operation	principle	of	the	Company.	As	a	result,	the	impact	of	the	flood	is	
limited	to	some	projects	only.	Many	projects	of	the	Company	are	located	in	no	flood-affected	areas.	It	is	considered	to	
be	the	management	of	risk	sharing	in	terms	of	location	which	the	Company	is	aware	of	this	prior	to	the	flood	situation.	
Additionally,	the	Company	also	shared	the	risk	of	products	by	expanding	more	vertical	projects	in	2012.	Furthermore,	
the	Company	also	expanded	the	projects	to	the	region	market	where	12	projects	have	been	launched	in	the	Eastern	part	
and	North-eastern	part	of	Thailand.	

10. Risk factor from land procurement for project development
	 Over	the	years,	the	price	of	lands	in	some	locations,	especially	the	location	nearby	sky	train	and	areas	providing	
new	developed	utilities,	such	as,	extension	line	of	BTS,	new	line	of	BTS,	extension	line	of	roads	and	expressways,	etc.,	
dramatically	increased	since	the	economy	and	real	estate	business	expanded	by	reasons	of	the	increasing	accommodation	
demand	of	citizens	and	the	expansion	of	regional	market.	This	resulted	to	the	higher	price	of	lands	in	provincial	areas	
which	increased	rapidly	in	such	period.						

	 In	addition,	land	procurement	for	project	development	is	necessary	to	carefully	study	the	use	of	such	land,	including	
the	financial	and	marketing	feasibility,	and	also	consider	relevant	laws,	such	as,	City	Planning	Act,	etc.	However,	the	new	
City	Planning	Act	which	was	announced	in	2013	has	been	modified	the	use	of	land	in	some	locations.	In	acquiring	land,	
it’s	necessary	to	study	of	land	use	act.	Some	types	of	accommodation	may	be	unable	to	construct	in	some	locations.	
Also	has	to	study	the	provisions	of	Floor	Area	Ratio	–	FAR	and	Open	Space	Ratio	–	OSR,	including	the	provisions	of	
the	environment	permit.	All	of	these	are	risks	that	may	occur	from	land	acquisition.	Nevertheless,	the	Company	strictly	
manages	the	risk	from	land	purchase	by	studying	marketing	feasibility,	deeply	analyzing	returns	obtained	from	the	
investment	of	each	land,	and	studying	limitations	of	laws	and	other	regulations	of	each	land	before	buying.	The	decision	
of	land	purchase	will	be	considered	carefully	and	approved	by	the	Executive	Committee.											
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัท
 1. หุ้นสามัญ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีทุนจดทะเบียน	925,000,000	บาท	เรียกช�าระแล้ว	825,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	
825,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

	 จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ณ	วันที่	1	กันยายน	2558	มีจ�านวน	29,259,700	
หุน้	คดิเป็นร้อยละ	3.55	ของหุน้สามญัทีช่�าระแล้ว	และเนือ่งด้วยหุ้นสามญัของบรษิทัท่ีถือโดยบรษิทั	ไทยเอน็วีดอีาร์	จ�ากัด	ไม่สามารถ
ใช้สทิธิออกเสยีงในการประชมุผูถื้อหุ้น	(ยกเว้นกรณกีารใช้สทิธิออกเสยีงเพ่ือลงมตเิก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน)	เป็นผลท�าให้ผู้ถือหุ้นในส่วนท่ีไม่ใช่หุ้นท่ีถือโดยบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	มีสิทธิในการออกเสียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ	3.68	
และท�าให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ	24.11	ของจ�านวนหุ้นท่ีช�าระแล้ว	จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ	25	ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด			ทั้งนี้	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คือ	www.set.or.th

 2. หุ้นกู้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	ทั้งสิ้น	1,940	ล้านบาท	ดังนี้

 2.1)  หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2556  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่1/2556		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2559”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	630,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	630	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายเป็นกรณีจ�ากัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน	และผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	26	กรกฏาคม	2556

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	26	กรกฏาคม	2559

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.75	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	4	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	26	กรกฏาคม	2559

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารยูโอบี	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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Shareholding Structure and Management

Corporate securities
 1.  Ordinary Shares

	 As	of	December	31,	2015,	the	Company	had	registered	capital	equivalent	to	925,000,000	Baht,	of	which	825,000,000	
Baht	was	paid-up.	This	comprises	825,000,000	ordinary	shares	carrying	a	par	value	of	1	Baht	per	share.

	 According	to	Thai	NVDR	Co.,	Ltd.’s	data,	29,259,700	of	the	Company’s	ordinary	shares	were	held	by	investors	
investing	through	non-voting	depository	receipts	(NVDRs)	as	of	September	1,	2015,	representing	3.55%	of	all	paid-up	
shares.	As	such	shares	are	not	entitled	to	a	voting	right	(except	for	a	decision	to	delist	the	stock),	the	holders	of	non-NVDR	
shares	have	3.68%	more	of	the	voting	right.	As	a	result,	holders	of	only	24.11%	of	the	paid-up	ordinary	shares	will	have	
a	voting	right	equal	to	25%	of	all	voting	shares.	The	investors	can	check	the	most	updated	names	of	company’s	stock	
holders	investing	through	Thai	NVDR	Co.,Ltd.	at	The	Stock	Exchange	of	Thailand’s	website	(www.set.or.th)	

 2.  Debentures

	 As	of	December	31,	2015,	the	company	had	outstanding	debentures	of	1,940	Million	Baht	as	below.

 2.1)  Unsecured debentures No.1/2013    Details of debentures as below.

Debentures’	name : Unsubordinated	and	Unsecured	Debentures	of	Lalin	Property	Public	Company	
Limited	No.	1/2013	Due	B.E.	2016

Types	of	Debenture : Name	registered	certificate,	Unsubordinated,	Unsecured,	and	without	debenture	
holder’s	representative	Debentures

Amount : 630,000	Units	

Subscription	Price : 1,000	Baht

Value : 630	Million	Baht	

Offering : Private	Placement	to	Institute	Investor	and	High	net	worth	(II/HNW)	

Issue	Date : July	26,	2013

Maturity Date : July	26,	2016

Interest	Rate : Fixed	coupon	rate	of	4.75%

Interest	Payment : Quarterly

Principal	Payment : Bullet	principal	payment	at	maturity	on	July	26,	2016

Early	Redemption : None

Underwriter : Thanachart	Bank	Public	Company	Limited

Bank	of	Ayudhya	Public	Company	Limited

CIMB	Thai	Bank	Public	Company	Limited

United	Overseas	Bank	(Thai)	Public	Company	Limited	

Registrar : Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Secondary	Market : Thai	BMA

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 2.2)  หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่1/2557	
ชุดที่	1		ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	50,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	50	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	5	สิงหาคม	2557

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	9	พฤษภาคม	2560

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.22	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	9	พฤษภาคม	2560

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 2.3)  หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่1/2557	
ชุดที่	2		ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	200,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	200	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	5	สิงหาคม	2557

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	22	สิงหาคม	2560

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.22	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	22	สิงหาคม	2560

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 2.2)  Unsecured debentures No.1/2014 Series 1   Details of debentures as below.

Debentures’	name : Unsubordinated	and	Unsecured	Debentures	of	Lalin	Property	Public	Company	Limited	
No.	1/2014	Series	1	Due	B.E.	2017

Types	of	Debenture : Name	registered	certificate,	Unsubordinated,	Unsecured,	and	without	debenture	
holder’s	representative	Debentures

Amount : 50,000	Units	

Subscription	Price : 1,000	Baht

Value : 50	Million	Baht	

Offering : Private	Placement	to	not	more	than	10	investors	(PP10)	

Issue	Date : August	5,	2014

Maturity Date : May	9,	2017

Interest	Rate : Fixed	coupon	rate	of	4.22%

Interest	Payment : Semi-Annually

Principal	Payment : Bullet	principal	payment	at	maturity	on	May	9,	2017

Early	Redemption : None

Underwriter : Thanachart	Bank	Public	Company	Limited	

Registrar : Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Secondary	Market : Thai	BMA

 2.3)  Unsecured debentures No.1/2014 Series 2   Details of debentures as below.

Debentures’	name : Unsubordinated	and	Unsecured	Debentures	of	Lalin	Property	Public	Company	Limited	
No.	1/2014	Series	2	Due	B.E.	2017

Types	of	Debenture : Name	registered	certificate,	Unsubordinated,	Unsecured,	and	without	debenture	
holder’s	representative	Debentures

Amount : 200,000	Units	

Subscription	Price : 1,000	Baht

Value : 200	Million	Baht	

Offering : Private	Placement	to	not	more	than	10	investors	(PP10)	

Issue	Date : August	5,	2014

Maturity Date : August	22,	2017

Interest	Rate : Fixed	coupon	rate	of	4.22%

Interest	Payment : Semi-Annually

Principal	Payment : Bullet	principal	payment	at	maturity	on	August	22,	2017

Early	Redemption : None

Underwriter : Thanachart	Bank	Public	Company	Limited	

Registrar : Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Secondary	Market : Thai	BMA

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 2.4)  หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2557  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่2/2557		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	100,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	100	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	2	ตุลาคม	2557

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	10	ตุลาคม	2560

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	4.00	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	10	ตุลาคม	2560

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 2.5)  หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2558  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่1/2558		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	500,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	500	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	23	เมษายน	2558

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	23	เมษายน	2561

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.70	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	23	เมษายน	2561

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 2.4)  Unsecured debentures No.2/2014   Details of debentures as below.

Debentures’	name : Unsubordinated	and	Unsecured	Debentures	of	Lalin	Property	Public	Company	
Limited	No.	2/2014	Due	B.E.	2017

Types	of	Debenture : Name	registered	certificate,	Unsubordinated,	Unsecured,	and	without	debenture	
holder’s	representative	Debentures

Amount : 100,000	Units	

Subscription	Price : 1,000	Baht

Value : 100	Million	Baht	

Offering : Private	Placement	to	not	more	than	10	investors	(PP10)	

Issue	Date : October	2,	2014

Maturity Date : October	10,	2017

Interest	Rate : Fixed	coupon	rate	of	4.00%

Interest	Payment : Semi-Annually

Principal	Payment : Bullet	principal	payment	at	maturity	on	October	10,	2017

Early	Redemption : None

Underwriter : Thanachart	Bank	Public	Company	Limited	

Registrar : Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Secondary	Market : Thai	BMA

 2.5)  Unsecured debentures No.1/2015   Details of debentures as below.

Debentures’	name : Unsubordinated	and	Unsecured	Debentures	of	Lalin	Property	Public	Company	Limited	
No.	1/2015	Due	B.E.	2018

Types	of	Debenture : Name	registered	certificate,	Unsubordinated,	Unsecured,	and	without	debenture	
holder’s	representative	Debentures

Amount : 500,000	Units	

Subscription	Price : 1,000	Baht

Value : 500	Million	Baht	

Offering : Private	Placement	to	not	more	than	10	investors	(PP10)	

Issue	Date : April	23,	2015

Maturity Date : April	23,	2018

Interest	Rate : Fixed	coupon	rate	of	3.70%

Interest	Payment : Semi-Annually

Principal	Payment : Bullet	principal	payment	at	maturity	on	April	23,	2018

Early	Redemption : None

Underwriter : CIMB	Thai	Bank	Public	Company	Limited

Asia	Plus	Group	Holdings	Public	Company	Limited

Registrar : Bangkok	Bank	Public	Company	Limited

Secondary	Market : Thai	BMA

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

47



 2.6) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2558  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่2/2558		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	160,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	160	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	2	กรกฏาคม	2558

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	2	กรกฏาคม	2561

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.55	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	2	กรกฏาคม	2561

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 2.7) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2558  รายละเอียดส�าคัญของหุ้นกู้ดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธิ	และไม่มปีระกันของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ครัง้ที	่3/2558		
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน	และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนหุ้นกู้ : จ�านวน	300,000	หน่วย	

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000	บาท	

มูลค่าหุ้นกู้ : จ�านวน	300	ล้านบาท	

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่	2	กันยายน	2558

วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน : วันที่	2	กันยายน	2561

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.50	ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย : ช�าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ	2	ครั้ง

การช�าระคืนเงินต้น : ช�าระเงินต้นในวันครบก�าหนดไถ่ถอน	คือ	วันที่	2	กันยายน	2561

การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนด	 : ไม่มี	

ผู้จัดการการจ�าหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

ตลาดรองของหุ้นกู้ : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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 2.6)  Unsecured debentures No.2/2015   Details of debentures as below.

Debentures’ name : Unsubordinated and Unsecured Debentures of Lalin Property Public 

Company Limited No. 2/2015 Due B.E. 2018

Types of Debenture : Name registered certificate, Unsubordinated, Unsecured, and without 

debenture holder’s representative Debentures

Amount : 160,000 Units 

Subscription Price : 1,000 Baht

Value : 160 Million Baht 

Offering : Private Placement to not more than 10 investors (PP10) 

Issue Date : July 2, 2015

Maturity Date : July 2, 2018

Interest Rate : Fixed coupon rate of 3.55%

Interest Payment : Semi-Annually

Principal Payment : Bullet principal payment at maturity on July 2, 2018

Early Redemption : None

Underwriter : Thanachart Bank Public Company Limited

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

Registrar : Bangkok Bank Public Company Limited

Secondary Market : Thai BMA

 2.7)  Unsecured debentures No.3/2015   Details of debentures as below.

Debentures’ name : Unsubordinated and Unsecured Debentures of Lalin Property Public 

Company Limited No. 3/2015 Due B.E. 2018

Types of Debenture : Name registered certificate, Unsubordinated, Unsecured, and without 

debenture holder’s representative Debentures

Amount : 300,000 Units 

Subscription Price : 1,000 Baht

Value : 300 Million Baht 

Offering : Private Placement to not more than 10 investors (PP10) 

Issue Date : September 2, 2015

Maturity Date : September 2, 2018

Interest Rate : Fixed coupon rate of 3.50%

Interest Payment : Semi-Annually

Principal Payment : Bullet principal payment at maturity on September 2, 2018

Early Redemption : None

Underwriter : Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

Registrar : Bangkok Bank Public Company Limited

Secondary Market : Thai BMA
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
	 	 ณ	วันที่	1	กันยายน	2558	ผู้ถือหุ้นใหญ่	10	รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	มีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายไชยยันต์	ชาครกุล 283,502,750 34.36

2 นายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์ 233,502,750 28.30

3 น.ส.พรชนก	วัชรรัคคาวงศ์ 33,285,100 4.03

4 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 29,259,700 3.55

5 นายธนกฤต	ไสยมรรคา 27,912,600 3.38

6 MR.KENNETH	RUDY	KAMON 22,858,100 2.77

7 นายสุพรต	เลิศฤทธิ์พันธุ์ 19,517,700 2.37

8 CITIBANK	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD-UBS	AG	LDN	BRANCH	A/C	
CLIENT	NRBS

16,562,500 2.01

9 ABN	AMRO	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD 15,500,000 1.88

10 กองทุนเปิด	ธนชาต	Low	Beta 12,166,600 1.47

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	มีกลุ่มบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	และออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันดังรายชื่อต่อไปนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

กลุ่มนายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์

1 นายทวีศักดิ์			วัชรรัคคาวงศ์ 		233,502,750	 28.30

2 น.ส.พรชนก	วัชรรัคคาวงศ์ 33,285,100 4.03

3 นางเพทาย			วัชรรัคคาวงศ์ 5,000,000 0.61

กลุ่มนายไชยยันต์			ชาครกุล

1 นายไชยยันต์			ชาครกุล 		283,502,750	 34.36

2 นางกรรณิการ์			ชาครกุล 5,000,000 0.61

3 นายชูรัชฎ์			ชาครกุล 2,500,000 0.30

4 นางสาวอุษณา			ชาครกุล 2,500,000 0.30
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 Top 10 major Shareholders as of September 1, 2015
	 	 As	of	September	1,	2015,	the	top	10	Shareholders	as	recorded	in	the	Shareholder	Registrar	are	presented	as	follows.

No. Name of Shareholder Number of 
Shares

%

1 Mr.Chaiyan	Chakarakul 283,502,750 34.36

2 Mr.Taveesak	Watcharakkawong 233,502,750 28.30

3 Ms.Pornchanok	Watcharakkawong	 33,285,100 4.03

4 Thai	NVDR	Co.,Ltd. 29,259,700 3.55

5 Mr.Tanakrit	Saimuckka 27,912,600 3.38

6 Mr.	Kenneth	Rudy	Kamon 22,858,100 2.77

7 Mr.Supoth	Lerdritipan 19,517,700 2.37

8 CITIBANK	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD-UBS	AG	LDN	BRANCH	A/C	
CLIENT	NRBS	

16,562,500 2.01

9 ABN	AMRO	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD 15,500,000 1.88

10 Thanachart	Low	Beta	Fund 12,166,600 1.47

Company	has	group	of	shareholder	which	might	vote	in	the	same	direction	as	follow.

ล�าดับ Name of Shareholder จ�านวนหุ้น ร้อยละ

Group	of	Mr.Taveesak	Watcharakkawong

1 Mr.Taveesak	Watcharakkawong 		233,502,750	 28.30

2 Ms.Pornchanok	Watcharakkawong 33,285,100 4.03

3 Mrs.Paetai	Watcharakkawong 5,000,000 0.61

Group	of	Mr.Chaiyan	Chakarakul

1 Mr.Chaiyan	Chakarakul 		283,502,750	 34.36

2 Mrs.Kannika	Chakarakul 5,000,000 0.61

3 Mr.Churat	Chakarakul 2,500,000 0.30

4 Miss.Usana	Chakarakul 2,500,000 0.30
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี	หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	และการจ่าย
เงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น�าปัจจัยต่างๆ	มาพิจารณาประกอบ	
เช่นการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	สภาพคล่องของบริษัทฯ	การขยายธุรกิจ	และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบรษิทัฯ				ซึง่การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวข้างต้น	จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมและความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการบริษัทฯ	

	 ในปี	2558	บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน	0.225	บาทต่อหุ้น	ซึ่งในบรรยากาศปกติ	หุ้นของบริษัทจะให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่าเงินฝากประจ�าของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา
 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ก�าไรสุทธิ/หุ้น	(บาท) 0.30 0.40 0.36 0.33 0.51 0.52 0.43

เงินปันผลจ่าย/หุ้น	(บาท) 0.135 0.185 0.18 0.18 0.245 0.27 0.225

เงินปันผล/ก�าไรสุทธิ	(%) 44.73% 46.74% 50.60% 55.16% 48.20% 51.44% 52.26%
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Dividend payment policy
	 The	Company	has	a	policy	to	provide	dividends	in	the	rate	of	not	less	than	30	percent	of	net	profit	after	taxes,	barring	any	
exceptional	circumstances	and	so	long	as	such	payment	does	not	significantly	affect	the	normal	operations	of	the	Company.	
The	decision	to	offer	dividends	takes	into	account	various	factors,	such	as	the	Company’s	operating	performance	and	financial	
status;	liquidity;	business	expansion;	and	other	factors	relating	to	corporate	administration.	The	dividend	pay-out	must	be	
approved	by	Shareholders	as	appropriate,	as	well	as	the	Board	of	Directors.	In	2015,	the	Company	announced	a	dividend	
payment	to	Shareholders	in	the	rate	of	0.225	Baht	per	share.	Under	normal	conditions,	the	Company’s	shares	provide	a	dividend	
that	is	higher	than	the	interest	deposit	rate	quoted	by	most	commercial	banks.

Historical Dividend Payments

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Net	Profit	/	Share	(Baht) 0.30 0.40 0.36 0.33 0.51 0.52 0.43

Dividend	Paid	/	Share	(Baht) 0.135 0.185 0.18 0.18 0.245 0.27 0.225

Dividend	Paid	/	Net	Profit	(%) 44.73% 46.74% 50.60% 55.16% 48.20% 51.44% 52.26%
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Board)

กรรมการผู้จัดการ
(Managing Director)

ส�านักกรรมการผู้จัดการ
(Managing Director’s Office)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(Deputy Managing Director)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(Deputy Managing Director)

SBU1 SBU2

Accouting & MIS Trade Marketing Trade Marketing

Project Zone 1 Project Zone 1

Project Zone 2 Project Zone 2

Project Zone 3 Project Zone 3

Project Zone 4 Project Zone 4

Project Zone 5 Project Zone 5

Condominium

Project 
Management

Project 
Management

Corporate Commu-
nication

Marketing Research

Product
Development

E-Marketing

Business
Development

Corporate Marketing & 
Business 

Development

CRM

Purchasing

Government 
Coordination & 
Legal Affairs
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คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committees)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Department)

Quality 
Control

SBU3

Project Zone 1 Project Zone 1 Project Zone 1 Condo 1 Finance

Corporate Strategy

Human Resource

Special Projects 

Condo 2

Condo 3

Project Zone 2 Project Zone 2 Project Zone 2

Project Zone 3 Project Zone 3 Project Zone 3

Project Zone 4 Project Zone 4 Project Zone 4

Project Zone 5 Project Zone 5 Project Zone 5

New Technology

Upcountry Project 
Zone 1

Upcountry Project 
Zone 2

Trade Marketing

Construction 
Management 2

Construction 
Management 1

Construction 
Management 3

Construction 
Management 4

(Condo)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหารงานก่อสร้าง

(Assistant Managing Director - 
Construction Management)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงินและบริหาร

(Assistant Managing Director - 
Finance & Management)
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โครงสร้างการจัดการ
1)  คณะกรรมการบริษัท

	 ในปี	2558	บรษิทัมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้สิน้	5	ครัง้	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน	
7	ท่าน	โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระรวมอยู่	3	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง

1.	นายทวีศักดิ์			วัชรรัคคาวงศ์	 	 ประธานกรรมการ

2.	นายไชยยันต์			ชาครกุล		 	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

3.	นายสุวรรณ			แทนสถิตย์	 	 กรรมการ	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

4.	นายนิพัทธ์				จิตรประสงค์	 	 กรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

5.	นายสาธิต			ชาญเชาวน์กุล	 	 กรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6.	นายณัฐ			สง่าสงเคราะห์	 	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

7.	นายชูรัชฏ์			ชาครกุล	 	 	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร

	 	 โดยมีนายเสรี	สินธุอัสว์	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

 รายชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

(1)		 นายทวีศักดิ์	วัชรรัคคาวงศ์			นายไชยยันต์	ชาครกุล			นายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	กรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน	
และประทับตราส�าคัญของบริษัท	ข้อจ�ากัดอ�านาจกรรมการไม่มี

(2)		 นายไชยยันต์	ชาครกุล	หรือ	นายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	หรือ	นายชูรัชฏ์	ชาครกุล	กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในสามท่านนี้ลงลายมือ
ชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท	ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1		 ขออนญุาตใช้ไฟฟ้าชัว่คราวหรอืถาวร,	ต่ออายุการใช้ไฟฟ้า,	การโอนสทิธิและรบัโอนสทิธิการใช้ไฟฟ้า,	ขอขยายเขตระบบ
จ�าหน่ายทัง้ภายในและภายนอกโครงการจดัสรรท่ีดนิ,	ขอคนืเงนิประกันการใช้ไฟฟ้า,	โอนและโอนเงนิประกันการใช้ไฟฟ้า,	
การเลิกใช้ไฟฟ้า

2.2		 ขออนุญาตใช้น�้าประปาชั่วคราวหรือถาวร,	ต่ออายุการใช้น�้าประปา,	การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิการใช้น�้าประปา,	
ขอให้ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,	ขอขยายเขตระบบจ�าหน่ายน�้าประปาท้ังภายในและภายนอกโครงการ
จัดสรรที่ดิน,	ขอคืนเงินประกันการใช้น�้าประปา,	โอนและรับโอนเงินประกันการใช้น�้าประปา,	การเลิกใช้น�้าประปา,	การ
ขอโอนการใช้น�้าประปาเป็นถาวร

2.3		 ย่ืนค�าร้องทั่วไปเก่ียวกับโทรศัพท์,	การเช่าสิทธิการใช้หมายเลขโทรศัพท์,	ย่ืนค�าร้องท่ัวไปกับบริษัทไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	
เพื่อด�าเนินการใดๆ,	การขอหมายเลขประจ�าบ้าน

2.4		 การขออนญุาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ไขใบอนุญาต/เปล่ียนประเภทใบอนุญาตใดๆ	กับหน่วยงานราชการหรอืองค์กรใดๆ	ของ
รัฐ	เช่น	ปลูกสร้างอาคาร,	รื้อถอนอาคาร,	ดัดแปลงอาคารทุกประเภท,	การถมดิน,	ขออนุญาตติดตั้งป้าย,	การเชื่อมทาง,	
ตัดคันหินทางเท้า,	ระบายน�้าทิ้ง,	การตรวจสอบ	และออกหนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร		ฯลฯ	ตลอดจนการวางเงิน
ประกันในกิจการดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.5		 การขออนุญาตเพ่ือด�าเนินการใดๆ	กับกรมท่ีดนิหรอืหน่วยงานราชการอืน่ใดเก่ียวกับ,	การจดัสรรท่ีดนิ,	การแก้ไขผงัจดัสรร
ทีด่นิและโครงการวิธีการจดัสรรทีด่นิ,	การรงัวัดทีด่นิทุกประเภท	เช่น	แบ่งจดัสรรรวมโฉนด	สอบเขต	ฯลฯ,	การชีแ้นวเขตและ
รับรองแนวเขตที่ดินการลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค�้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค,	เอกสาร
เก่ียวกับการจดัตัง้นติบิคุคลหมูบ้่านจัดสรร,	จดทะเบยีนนติบิคุคลอาคารชดุ,	การจดทะเบยีนอาคารชดุ,	ลงนามในการเข้า
ร่วมประชมุนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรหรอืนิตบิคุคลอาคารชดุ,	ลงนามในเอกสารเพ่ือการขาย,	จ�านอง	ปลอดจ�านอง	ตลอด
จนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้าง

2.6		 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,	ถอนค�าร้องทุกข์,	แต่งต้ังทนายความ,	มอบอ�านาจฟ้องคดี,	หนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม/บอกเลิกสัญญา,	หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
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Management Structure
1)  The Board of Directors

	 In	2015,	the	Board	of	Directors	convened	a	total	of	5	meetings	and	as	of	December	31,	2015,	the	Board	had	7	
members.	Of	this	number,	3	were	Independent	Directors,	with	details	as	follows.

	 	 Name	of	Director		 	 	 	 Position

1.	Mr.	Taveesak	Watcharakkawong		 	 Chairman

2.	Mr.	Chaiyan	Chakarakul		 	 	 Director	&	Executive	Chairman

3.	Mr.	Suvarn	Thansathit		 	 	 Director,	Independent	Director	&	Chairman	of	the	Audit	Committee

4.	Mr.	Niputh	Jitprasonk		 	 	 Director,	Independent	Director	&	Member	of	the	Audit	Committee

5.	Mr.	Satit	Chanjavanakul		 	 	 Director,	Independent	Director	&	Member	of	the	Audit	Committee

6.	Mr.	Nat	Sangarsongkogk		 	 	 Director	&	Executive	Director

7.	Mr.	Churat	Chakarakul	 		 	 Director	&	Executive	Director

	 	 Mr.	Seri	Sintuas	serves	as	Company	Secretary.

 Name of directors authorized to enter into binding obligations

(1)		 Two	of	these	three	directors,	namely,	Mr.	Taveesak	Wacharakawong,	Mr.	Chaiyan	Chakarakul	and	Mr.	Nat	
Sangarsongkogk,	must	sign	together	with	company	seal	affixed.		There	are	no	limitations	to	director	authority.

(2)	 One	of	these	three	directors,	namely,	Mr.	Chaiyan	Chakarakul	or		Mr.	Nat	Sangarsongkogk	or	Mr.Churat	Chakarakul,	
signs	with	the	company’s	seal	affixed	on	the	following	matters:

2.1		 Requests	for	temporary	or	permanent	use	of	electrical	power,	extension	of	electrical	power	use,	electrical	
power	use	right	transfer/receipt,	requests	to	expand	distribution	area	within/outside	the	land	housing	project,	
requests	for	power	guarantee	refunds,	transfers	and	receipt	of	power	use	security	deposits	and	power	use	
termination.

2.2		 Requests	for	temporary	or	permanent	use	of	water,	extension	of	water	use,	water	use	right	transfer/receipt,	
requests	for	plumbing	system	design	and	appraisal,	requests	for	expansion	of	water	distribution	area	within/
outside	the	land	housing	project,	requests	for	water	use	security	deposit	refunds,	transfer	and	receipt	of	water	
use	security	deposit,	water	use	termination,	requests	for	permanent	water	use	transfer.

2.3		 Filing	of	complaints	about	telephones,	telephone	number	right	rental,	filing	of	general	complaints	to	the	Thailand	
Post	Company	to	take	any	action	and	requests	for	house	numbers.

2.4		 Requests	for	license	renewal/license	amendment/changes	in	license	type	with	any	public	agency	or	organization	
such	as	permits	for	construction,	permits	for	building	demolition,	all	types	of	building	modifications,	land	fill,	
requests	to	install	signs,	link	roads,	cut	foot	paths,	drain	wastewater,	verify	and	issue	certificates,	building	
construction	and	the	placement	of	security	deposits	in	the	aforementioned	matters.	

2.5		 Requests	for	permission	to	do	business	with	the	Land	Department	or	public	agencies	related	to	land	and	
housing,	amendments	of	land	housing	diagrams	and	land	housing	project	methods,	all	types	of	land	surveys,	
e.g.,	sub-divisions/merging,	boundary	checks,	etc.,	boundary	indicators	and	boundary	certification,	reductions	
or	cancelations	of	security	deposits	for	utilities	and/or	utility	maintenance,	documents	concerning	the	setting	
of	village	housing	juristic	persons,	condominium	juristic	person	registrations,	condominium	registrations,	
signatures	to	participate	in	village	housing	juristic	person	meetings	or	condominium	juristic	person	meetings,	
signatures	in	documents	for	the	sale,	mortgage	or	termination	of	mortgage	and	records	of	late	right	transfer	
of	the	contract	to	purchase/sell	residential	land/land	with	structures/condominium/	building	structure.			

2.6		 The	filing	of	complaints	to	interrogate	officers,	retract	complaints,	appoint	attorneys,	authorize	the	power	of	
attorney	to	file	lawsuits,	drafting	letters	to	inquire	about/cancel	contracts,	letter	to	explain	to	public	agencies,	
or	individuals,	or	juristic	persons.

2.7		 Signing	contracts	to	purchase/sell	condominiums,	condominium	unit	purchase	reservation	contracts,	contracts	
to	purchase/sell	land	(in	land	housing	projects),	contracts	to	purchase/sell	land	with	structures	(in	housing	
projects),	land	rental	contracts,	building	rental	contracts,	condominium	unit	rental	contracts,	furniture	rental	
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2.7		 ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายห้องชดุ,	สญัญาจองซือ้ห้องชดุ,	สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ(ในโครงการจดัสรร),สญัญาจะซือ้
จะขายทีด่นิจดัสรรพร้อมสิง่ปลกูสร้าง(ในโครงการจดัสรร),	สัญญาเช่าท่ีดนิ,	สัญญาเช่าอาคาร,	สัญญาเช่าห้องชดุ,	สญัญา
เช่าเฟอร์นเิจอร์,	สญัญาซือ้ขายชุดครวัเฟอร์นเิจอร์	อปุกรณ์และของแถมอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	และตดิตัง้เฟอร์นเิจอร์,	สญัญาเช่า
โครงป้าย,	สัญญาบริการโฆษณา,	สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง,	สัญญาจ้างออกแบบ,	หนังสือยืนยันรับบริการสินค้า,	ใบสั่ง
ซือ้,	เอกสารในการจดัท�าและน�าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม,	การย่ืนแบบภาษบี�ารงุท้องท่ี/ภาษป้ีาย/
ภาษโีรงเรอืน/สญัญาว่าจ้างเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานรบั-ส่งเอกสาร,	สัญญาเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร,	
สัญญาเช่าทรัพย์สิน(เช่าสโมสร),	บันทึกข้อตกลง(การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค)	ที่ท�าไว้ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2.8		 การซื้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ	ต๋ัวเงิน	เพ่ือซื้อวัสดุตามการค้าปกติ	,	หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ,	แบบค�าขอ
ท�าธุรกรรมทางการเงิน,	ค�าขอใช้บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ	Internet	Banking,	ค�าขอออกหนังสือค�้าประกัน/
ขอต่ออายุหนังสือค�้าประกัน,	การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี

2.9		 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ	เช่น	โฉนดที่ดิน	ฯลฯ	และ/หรือเอกสารใดๆ	จากธนาคาร	สถาบันการเงิน,	บุคคล,	หรือนิติบุคคล

2.10		ลงนามในหนังสือเพ่ือสอบถามและหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ	การขออนุญาตใด	ๆ	หรือการติดต่อประสานงาน	กับหน่วย
งานราชการ,	รัฐวิสาหกิจ,	บริษัทเอกชน,	สมาคม,	บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ	ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.		 มีอ�านาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.		 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน	การบริหารเงิน	การบริหารความเส่ียงของกิจการ	ก�ากับและควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

3.		 มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นอย่างสม�า่เสมอ	รกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน	
มีมาตรฐานและโปร่งใส	

4.		 มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหน่ึงให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ือด�าเนินการอย่างหนึ่งหรืออย่างใด	เว้นแต่เรื่องท่ี
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.		 รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	ให้
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.		 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อคร้ัง

7.		 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

8.		 ห้ามประกอบกิจการหรอืเข้าเป็นหุ้นส่วนหรอืเข้าเป็นผูถื้อหุน้ในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกัน	และเป็นการแข่งขนักับกิจการ
ของบริษัท	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2)  คณะผู้บริหารบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีคณะผู้บริหารจ�านวน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	 	 	 	 ต�าแหน่ง

1.	นายไชยยันต์			ชาครกุล		 	 กรรมการผู้จัดการ

2.	นายณัฐ			สง่าสงเคราะห์	 	 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	

3.	นายชูรัชฏ์			ชาครกุล	 	 	 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

4.	นายวิษณุ			ศิริขจรกิจ	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

5.	นายวันชัย			อรัญวุฒิกุล	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

6.	นายเสรี			สินธุอัสว์	 	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	และเลขานุการบริษัท

7.	นางขนิษฐา			ธรรมวิเศษ	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
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contracts,	contracts	for	the	purchase/sale	of	kitchen	furniture,	equipment	and	other	related	premiums	and	
furniture	installation,	contracts	for	signing	frame	rentals,	contracts	for	advertisement	services,	contracts	for	
construction	employment,	contracts	for	design	employment,	letters	of	confirmation	for	service/merchandise	
receipts,	purchase	orders,	documents	for	conducting	and	presenting	environmental	impact	assessment	
reports,	the	filing	of	local	taxes/sign	taxes/household	taxes/	security	guards,	maid/	messenger	employment	
contracts,	photocopier	rental	contracts,	property	(clubhouse)	rental	contracts,	memoranda	of	understanding	
(repair/remodeling	utility	systems)	made	available	for	housing	village	juristic	persons.		

2.8		 Purchase/sales/removal/renewal	of	financial	notes	for	purchasing	material	in	normal	business;	letters	to	request	
lines	of	credit,	forms	for	financial	transaction	requests,	request	to	use	services/change	internet	banking	service	
information,	requests	to	issue	letters	of	guarantee/extend	letters	of	guarantee,	requests	for	confirmation	of	
balance	for	the	auditor’s	annual	audit.

2.9		 Signing	to	receive	privileges	such	as	land	deeds	and/or	any	documents	from	banks,	financial	institutions,	
individual	or	juristic	persons.	

2.10		Signing	letter	to	inquire	and/or	verify	any	information,	to	make	any	requests	or	coordinate	with	public	agencies,	
government	enterprises,	private	companies,	associations,	individuals	or	juristic	persons	on	business	matters	
related	to	the	company’s	normal	business	operations.	

 Scope of duties and authorities of the Board of Directors

1.		 Manage	the	Company	in	accordance	with	laws,	the	objectives,	Articles	of	Association	and	resolutions	of	Shareholders’	
Meetings

2.		 Formulate	policies	and	determine	the	direction	for	operations,	financial	management	and	business	risk	management;	
oversee	management	operations	in	line	with	the	predetermined	policies	with	efficiency	and	effectiveness

3.		 Consistent	responsibility	to	Shareholders;	protect	the	interests	of	Shareholders;	disclose	information	with	accuracy,	
completeness,	to	standard	and	with	transparency

4.		 Authority	to	appoint	any	number	of	Directors	as	Executive	Directors	for	performing	one	or	more	tasks,	except	those	
prescribed	by	law	as	requiring	the	mandate	of	Shareholder’s	Meeting	resolutions.

5.		 Transactions	in	which	Directors	or	other	individuals	may	have	a	potential	conflict	of	interest	or	vested	interest,	or	
any	other	form	of	conflict	of	interest	with	the	Company	obligate	the	said	Director	to	refrain	from	exercising	or	casting	
votes	concerning	the	matter	in	question

6.		 Board	of	Directors’	Meetings	are	required	to	be	held	at	least	every	3	months

7.		 Regular	Shareholders’	Meetings	are	to	be	organised	within	4	months	of	the	end	of	the	Company’s	accounting	year.

8.		 Directors	may	not	engage	in	any	business	or	have	shareholdings	in	other	juristic	persons	of	a	similar	nature	with	
the	Company’s	business,	or	that	are	competitors	to	the	Company,	except	as	informed	to	Shareholders	prior	to	
appointment	as	a	Director

2)  Management
	 As	of	December	31,	2015,	the	Company’s	Management	Board	comprised	7	individuals	as	follows.

Name	of	Director		 	 					Position

1.	Mr.	Chaiyan	Chakarakul		 	 Managing	Director

2.	Mr.	Nat	Sangarsongkogk		 	 Deputy	Managing	Director	

3.	Mr.	Churat	Chakarakul	 		 Deputy	Managing	Director

4.	Mr.	Wisanu	Sirikajornkij	 	 Assistant	Managing	Director

5.	Mr.	Wanchai		Aranvutikul	 	 Assistant	Managing	Director

6.	Mr.	Seri	Sintuas	 	 	 Finance	Director	and	Company	Secretary

7.	Mrs.	Kanittha	Tumviseth	 	 Account	Manager
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ
ระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทฯ		ในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท	ซึ่งหมายถึง

•	 การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง	และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของบริษัท	ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน

•	 การอนุมตัค่ิาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร	และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือคณะกรรมการบริหาร	ทั้งนี้ไม่รวมการกู้ยืม	และการค�้าประกัน

	 ทัง้นีก้ารด�าเนนิการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการท�ารายการทีก่รรมการผู้จัดการ	หรือบุคคลทีอ่าจ
มีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย

3)  เลขานุการบริษัท
	 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท		โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังเลขานุการ
บรษิทั	เพ่ือท�าหน้าทีด่แูลการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั	การประชมุผูถื้อหุน้และกิจกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการบรษิทั	เพ่ือช่วย
ให้คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัฯ	ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง			โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่3/2556	เมือ่
วันท่ี	13	สงิหาคม	2556	ได้มมีตแิต่งตัง้	นายเสร	ีสนิธุอสัว์	เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั	แทนนายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่	14	สิงหาคม	2556	เป็นต้นไปจนกระทั่งปัจจุบัน

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.		 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี

2.		 แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัและผู้ถือหุ้น	ให้ผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้องทราบและติดตามการปฏิบติัตามมติและนโยบาย

3.		 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท	ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัท	ที่คณะ
กรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนด
กฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

4.		 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.		 จดัท�า	และเก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร	และเอกสารส�าคญัอืน่ๆ	เช่นทะเบยีนกรรมการ
บริษัท	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	รวมถึง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

6.		 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับบริษัท	ตามระเบียบและข้อก�าหนด
ของหน่วยงานทางการ

7.		 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป	ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

8.		 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

9.		 ด�าเนินการเรื่องอื่นๆ	ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	หรือ	ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	หรือ	ตามท่ีคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
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 Scope of authorities and responsibilities of the Managing Director

	 The	Managing	Director	is	responsible	for	performing	any	ordinary	operating	activities	as	assigned	by	the	Board	of	
Directors	or	the	Executive	Committee	specified	under	the	rules	and	regulations	of	the	company.	The	ordinary	operating	
activities	of	the	company	are	defined	as	follows:	

•	 To	approve	the	purchase	of	the	construction	material	and	any	relevant	services	for	the	benefits	of	the	company.	
This	shall	not	include	the	purchase	of	the	land.

•	 To	approve	the	operating	expenses,	selling	and		administrative	expenses	and	investments	to	be	in	accordance	
with	the	budget	approved	by	the	Board	of	Director	or	the	Executive	Committee.	This	shall	not	include	any	
loans	or	guarantee.	

	 Such	Managing	Director	shall	not	perform	any	operations	that	may	lead	him	or	any	person	to	have	a	conflict	of	
interest	with	the	company	or	the	subsidiaries.

3)  Company Secretary
	 The	appointment	of	the	Company	Secretary	relies	on	the	discretion	of	the	Company’s	board	of	directors	because	
the	board	of	directors	is	responsible	for	the	appointment	of	a	Company	Secretary	to	handle	meetings	of	the	Company’s	
board	of	directors,	shareholders’	meetings	and	various	activities	of	the	Company’s	board	of	directors	in	order	to	help	
the	board	of	directors	and	the	Company	practice	in	compliance	with	related	laws	and	regulations.		At	Board	of	Directors	
Meeting	3/2556	on	13	August	2013	Mr.	Seri	Sintuas	was	appointed	to	the	position	of	Company	Secretary	to	replace	Mr.	
Nat	Sangarsongkogk.		The	appointment	became	effective	as	of	14	August	2013	onward	until	the	present.

 Company Secretary Scope of Authority and Duties 

1.		 Manages	shareholders’	meetings	and	board	of	directors’	meetings	in	compliance	with	the	law	as	well	as	the	
Company’s	rules	and	regulations	as	well	as	the	code	of	best	practice.

2.		 Reports	resolutions	and	policy	of	the	Company’s	board	of	directors	and	shareholders	to	the	executives	involved	
and	monitors	practice	in	compliance	with	resolutions	and	policies.

3.		 Offers	preliminary	advice	to	the	Company’s	board	of	directors	on	issues	involving	the	law	and	the	Company’s	rules	
and	regulations	as	required	by	the	board	of	directors	and	monitors	practice	for	accurate	and	regular	compliance,	
including	reports	on	changes	in	legal	specifications	relevant	to	the	directors.

4.		 Records	minutes	to	the	shareholders’	meetings	and	meetings	of	the	Company’s	board	of	directors,	including	follow-
up	on	practice	in	compliance	with	resolutions	passed	by	the	meetings	of	shareholders	and	the	Company’s	board	
of	directors.

5.		 Compiles	and	stores	reports	on	stakeholders	reported	by	the	directors	and	executives	in	addition	to	other	important	
certificates	or	documents,	e.g.	company	registration,	letters	scheduling	meetings	of	the	Company’s	board	of	directors,	
minutes	to	the	meetings	of	the	Company’s	board	of	directors,	annual	reports	and	letters	scheduling	shareholders’	
meetings	with	the	minutes	to	shareholders’	meetings.

6.		 Handles	disclosure	of	information	and	informative	reports	under	obligation	to	report	to	the	agencies	regulating	the	
Company	in	compliance	with	the	official	rules,	regulations	and	specifications	of	those	agencies.	

7.		 Contacts	and	communicates	with	general	shareholders	to	inform	them	of	various	rights	or	privileges	granted	to	
shareholders	and	to	also	keep	them	informed	about	Company	news.

8.		 Handles	the	activities	of	the	Company’s	board	of	directors.

9.		 Performs	other	tasks	as	stipulated	by	the	law	or	as	assigned	by	the	Company’s	board	of	directors	or	as	notified	by	
the	Capital	Market	Supervisory	Board.
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4)  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 (ก)		 ค่าตอบแทนกรรมการปี	2558

ชื่อ	-	สกุล ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม ผลตอบแทน

รวมผล
ตอบแทนทั้งปี
(ล้านบาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ย
ประชุม
คณะ

กรรมการ
บริษัท

(ล้านบาท)

ค่า
ตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
รายปี

(ล้านบาท)

1.	นายทวีศักดิ์			วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ 5/5 - 0.05 - 0.05

2.	นายไชยยันต์			ชาครกุล กรรมการ	และ
ประธานกรรมการบริหาร

5/5 - 0.05 - 0.05

3.	นายสุวรรณ			แทนสถิตย์ กรรมการ	กรรมการอิสระ	
และประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5 5/5 0.05 0.50 0.55

4.	นายนิพัทธ์				จิตรประสงค์ กรรมการ	กรรมการอิสระ	
และกรรมการตรวจสอบ

5/5 5/5 0.05 0.40 0.45

5.	นายสาธิต			ชาญเชาวน์กุล กรรมการ	กรรมการอิสระ	
และกรรมการตรวจสอบ

5/5 5/5 0.05 0.40 0.45

6.	นายณัฐ			สง่าสงเคราะห์	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร 5/5 - 0.05 - 0.05

7.	นายชูรัชฏ์	ชาครกุล	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร 5/5 - 0.05 - 0.05

รวม 0.35 1.30 1.65

	 รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2558	ซึง่ประชมุเมือ่วันท่ี	24	เมษายน	2558	
ประกอบด้วย
	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			 10,000	บาท		 ต่อครั้งการประชุม
	 (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส�าหรับกรรมการ)	 	 			 		
	 ค่าตอบแทนรายปี	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 500,000	บาท	 ต่อปี
	 ค่าตอบแทนรายปี	กรรมการตรวจสอบ	 400,000	บาท	 ต่อคน	ต่อปี

 (ข)	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปี	2558

	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ณ	สิ้นปี	2558	ซึ่งอยู่ในรูปเงินเดือน	ค่าเลี้ยงรับรอง	ค่าน�้ามัน	รถ	และโบนัส	รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น	31.08	ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่นๆ

	 	 -	ไม่มี
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4)  Remuneration for Directors and Management
 1.  Monetary remuneration

 (a)  The remuneration of the Company’s Directors in 2015

Nam	e	of	Directors Position

# of attended Remuneration
Total Amount
(฿Million)Board	of	

Director
Audit 

Committee

Meeting 
Allowance
(฿Million)

Annual 
Remuneration
(฿Million)

1 . 	 M r . T a v e e s a k	
Watcharakkawong	

Chairman 5/5 - 0.05 - 0.05

2.	Mr.	Chaiyan	Chakarakul Director	&	ExecutiveChairman 5/5 - 0.05 - 0.05

3.	Mr.	Suvarn	Thansathit Director,	Independent	Director	
&	 Chairman	 of 	 the	 Audi t	
Committee

5/5 5/5 0.05 0.50 0.55

4.	Mr.	Niputh	Jitprasonk Director,	Independent	Director	&	
Member	of	the	Audit	Committee

5/5 5/5 0.05 0.40 0.45

5.	Mr.	Satit	Chanjavanakul Director,	Independent	Director	&	
Member	of	the	Audit	Committee

5/5 5/5 0.05 0.40 0.45

6.	Mr.	Nat	Sangarsongkogk 5/5 - 0.05 - 0.05

7.	Mr.	Churat	Chakarakul	 Director	&	Executive	Director 5/5 - 0.05 - 0.05

รวม 0.35 1.30 1.65

	 Details	of	the	director’s	remuneration	for	the	year	2015	(Resolutions	of	the	2015	Annual	General	Shareholder’s	Meeting	
held	on	April	24,	2015)	as	follows	:

1.	 Directors’	meeting	allowance		 Baht	10,000	/	Meeting
	 (No	annual	remuneration	for	directors)
2.		 Annual	remuneration	for	Chairman	of	audit	committee	 Baht	500,000	/	year
3.	 Annual	remuneration	for	Audit	committee	 Baht	400,000	/	person	/	year

(b)		 Remuneration	for	Executive	Directors	and	management	as	of	the	end	of	2015	was	provided	in	the	form	of	
salary,	transportation	allowance	and	bonuses,	totaling	31.08	million	Baht.

 2.  Other remuneration

	 	 -	none
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5)  บุคลากร
	 บริษัทให้ความส�าคัญอย่างสูงกับบุคลากรของบริษัท	โดยมีสวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงาน	อาทิเช่น

1.		 สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย	จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.		 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

3.		 บัตรประกันสุขภาพ

4.		 สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ	อาทิเช่น	อุปสมบท	มงคลสมรส	คลอดบุตร	เจ็บป่วย	ที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ	และ	
กรณีบิดา	มารดา	บุตร	คู่สมรส	หรือพนักงานเสียชีวิต

	 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้ตระหนักถึงความปลอดภยัในสถานท่ีท�างานของพนกังาน	จงึมกีารฝึกซ้อมหนภียักรณีเกิดอคัคภียั			จดัให้
มีระบบป้องกันภัย		เป็นประจ�าทุกปี			ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม	5	ส	ในองค์กร			และได้จัดให้มีการตรวจเช็คความปลอดภัยของลิฟท์
โดยสารในอาคารเป็นประจ�าทุกเดือน

	 ณ	31	ธันวาคม	2558	บรษิทัฯ	มพีนกังานจ�านวนท้ังสิน้	433	คน	(ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิาร)	โดยแยกเป็นแต่ละสายงานหลกั
ดังต่อไปนี้

 ประจ�า ชั่วคราว รวม

				ประจ�าโครงการ 105 - 105

				สายงานก่อสร้าง 140 56 196

				ประจ�าส�านักงานใหญ่ 132 - 132

												รวม 377 56 433

	 	 ในปี	2558	พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น	156.18	ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
	 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน		บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ภายใต้สโลแกน	“บ้านท่ีปลูกบนความต้ังใจท่ีดี”			ดังน้ันบริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญในการเตรียมความ
พร้อมทัง้ด้านการบรหิารจดัการ	และทรพัยากรการผลติ	ซึง่รวมไปถึงการเตรยีมความพร้อมด้านบคุคลากร	ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั
ได้อย่างยั่งยืน

	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ถือเป็นนโยบายท่ีบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้น			บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทอย่างเป็นระบบ	และต่อเนื่อง		โดยบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี	ความรู้	(Knowledge)	และทักษะ	(Skill)		ให้
สอดคล้องกับงานท่ีต้องรบัผดิชอบ			มกีารสร้างทศันคต	ิ(Attitude)	ท่ีดีท้ังต่องานและต่อองค์กร	พร้อมท้ังเสรมิสร้างค่านิยมท่ีเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมองค์กร			โดยบรษิทัมุง่พัฒนาทรพัยากรบคุคลอย่างครบวงจร	ต้ังแต่เริม่ต้นเป็นพนักงาน	ต้องผ่านหลักสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม่	
ที่เน้นการเป็นผู้มีหัวใจในการให้บริการ	(Service	Mind)	และมีความเข้าใจในบทบาทการท�างานโดยตรง	ส�าหรับพนักงานประจ�า	

	 บรษิทัมกีารวางแผนการฝึกอบรมประจ�าปี	โดยมกีารก�าหนดหลกัสตูรต่างๆ	ทีค่รอบคลมุการพัฒนาพนกังานในทุกระดบั	อาทิเช่น	หลกัสตูร
การจดัการความรู	้(Knowledge	Management),	การวางแผนกลยทุธ์	Strategic	Planning,	ฯลฯ	ล�าหรบัพนกังานระดบั	Management			และ
ในส่วนของพนักงานระดบั	Operation	อาทิเช่น	หลกัสตูรวิศวกรรมคณุค่า	(Value	Engineering),	การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ	(Service	Excellence),	
ฯลฯ		รวมไปถึงหลักสูตรพื้นฐาน	เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฎิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ	ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
บริษัทมีการก�าหนดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	(Star)	ไว้โดยเฉพาะ	(Individual	Development	Programs)	เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้	ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น	และสามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทได้ในอนาคตต่อไป
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5)  Personnel
	 The	Company	accords	a	high	importance	to	its	personnel	and	offers	various	benefits	for	employees,	such	as	:

1.		 Housing	loans,	provided	by	the	Government	Housing	Bank

2.		 Provident	funds

3.		 Social	security

4.		 Financial	assistance	for	various	events	such	as	entering	the	monkhood,	marriage,	maternity	leave,	injury,	
housing,	natural	disasters,	or	death	of	an	employee	or	their	immediate	relatives	and	spouse.

	 Moreover,	the	Company	values	the	importance	of	safety	in	the	workplace.	Consequently,	the	company	has	organized	
annually	fire	drills	and	activities	related	to	safety.	Also,	the	company	has	promoted	5S	activity	in	organization,	and	arranged	
to	check	the	elevator	in	company’s	building	monthly.	

	 As	of	December	31,	2015,	the	Company	had	a	total	of	433	employees	(not	including	Directors	and	management),	
categorized	according	to	the	major	operations	as	follows.

 Full-time Part-time Total

			Project	Sites 105 - 105

				Construction 140 56 196

				Head	Office 132 - 132

								Total 377 56 433

	 	 In	2015,	employees	received	remuneration	in	the	form	of	salaries	and	bonuses	totaling	156.18	million	Baht.

Human Resources Development Policy
	 In	today’s	economic	environment	and	intense	competition,	Lalin	Property	PCL.	is	determined	to	create	quality	products	
under	the	slogan	“Home	Planted	on	the	Roots	of	Goodwill.”	Therefore,	the	company	gives	importance	to	management	and	
manufacturing	resource	preparations,	which	includes	preparing	people	with	sustainable	competitive	potential.

	 Human	resources	development	is	considered	one	of	the	policies	to	which	the	company	gives	top	priority.	The	company	
has	a	systematic	and	continuous	human	resources	development	policy	focused	on	potential	development	for	people	to	gain	
knowledge	and	skills	consistent	with	their	work	responsibilities.	A	good	attitude	toward	work	and	the	organization	is	fostered	
in	conjunction	with	promoting	values	that	form	the	foundation	for	the	corporate	culture.	The	company	is	determined	to	develop	
human	resources	in	all	aspects.	When	employees	start	work,	they	are	required	to	pass	a	new	employee	orientation	course	
with	emphasis	on	service-minded	people	and	direct	understanding	of	work	roles	for	regular	employees.	

	 The	company	makes	annual	training	plans	by	establishing	courses	that	cover	employee	development	on	all	levels,	e.g.,	
knowledge	management,	strategic	planning,	etc.	for	management	and	operation	employees,	e.g.,	value	engineering,	service	
excellence,	etc.,	including	basic	courses	to	prepare	employees	for	future	effective	work	in	various	positions.	Moreover,	the	
company	has	specifically	arranged	individual	development	programs	for	star	employees	in	order	to	further	their	knowledge	
and	skills	and	allow	them	to	perform	work	as	company	managers	in	the	future.
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	 นอกจากน้ีบริษัท	ยังมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรักและความผูกพันธ์กับองค์กร	(Engagement)	โดยเสริมสร้าง
บรรยากาศการท�างานที่ดี	มีความปลอดภัย	และเป็นสถานท่ีท�างานท่ีมีความสุข	(Happy	Work	Place)		มีการสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้พนักงาน		ให้รู้สึกถึงความส�าคัญและเห็นคุณค่าในตัวเอง			
รวมถึงการสร้างจิตส�านึกในด้านคุณธรรม	และจริยธรรมในการท�างาน	(Moral)	เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อการท�างาน	มี
ความห่วงใย	และใส่ใจต่อสังคม		

	 ทัง้นีบ้รษิทัยังให้ความส�าคญักับการสร้างความสมดลุระหว่างชวิีตและการท�างาน	(Work	Life	Balance)	โดยบรษิทัถือว่า	การมคีณุภาพ
ชีวิตการท�างานที่ดี	จะเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

	 บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความเชื่อมั่นว่า	นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท	ถือเป็นรากฐานส�าคัญท่ี
ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	และเป็นรูปธรรม		ทั้งนี้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร	
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	 Furthermore,	the	company	organizes	activities	promoting	attachments	among	employees	and	the	organization	(Engagement)	
by	fostering	a	good	work	atmosphere	with	safety	and	happiness.	Closeness	is	established	between	managers	and	employees	
through	various	activities,	which	are	considered	a	means	of	building	employee	spirit	and	morale,	allow	them	to	recognize	their	
importance	and	value,	and	to	foster	work	ethics	and	moral	conscientiousness	for	responsibility	to	work	with	care	and	attention	
to	society.

	 Finally,	the	company	gives	importance	to	work-life	balance.	The	company	holds	the	view	that	good	work-life	quality	is	a	
factor	that	will	sustainably	attract	and	retain	skilled	and	knowledgeable	employees	in	the	organization.

	 Lalin	Property	PCL.	believes	that	the	company’s	human	resources	development	policy	is	an	important	foundation	that	
requires	constant	structured	implementation	in	order	to	achieve	sustainable	growth	for	the	organization.
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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเสริม
สร้างให้บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ	และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน	โดยบริษัทได้ยึดแนวทางตามหลักการการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2549	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	
และก�าหนดนโยบายในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้

 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บรษิทัตระหนักและเคารพสทิธิของผูถื้อหุ้นเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นสทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุ้น	สทิธิการมส่ีวนแบ่งก�าไรของกิจการ	
สิทธิในการได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	โดยจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม	พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	
14	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมท้ังประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วัน	นอกจากนี้บริษัทได้ท�าการเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุม	ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมบนเวบไซต์ของบริษัทที่	www.lalinproperty.com	เป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า	30	วันก่อนการประชุม	ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท	ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มี
โอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ	และเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนมาเข้าร่วมประชุม	

	 โดยในชุดหนังสือเชิญประชุมนั้นบริษัทมีการให้ข้อมูล	วัน	เวลา	สถานท่ี	แผนท่ีจัดการประชุม	วาระการประชุม	ตลอดจนข้อมูล
ประกอบทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในท่ีประชุม	นอกจากน้ีในชุดหนังสือเชิญประชุม	บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ทราบถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ไม่ว่าจะเป็น	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	กฏเกณฑ์และ
วิธีการในการเข้าร่วมประชมุ	ข้ันตอนและเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ต้องน�ามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุทัง้กรณีทีม่าประชมุด้วยตนเอง	และการ
มอบฉันทะ	ตลอดจนได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะท้ังแบบ	ก	ข	และ	ค	เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	ท้ังนี้
บรษิทัได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีได้รบัมอบฉนัทะในวันประชมุ	ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ�านาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้	

	 นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผูถื้อหุ้น	บรษิทัได้ก�าหนด	วัน	เวลา	และสถานท่ีจดัการประชมุ
อย่างเหมาะสม	โดยบรษิทัจะไม่จดัการประชมุขึน้ในช่วงวันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์	และจะจดัให้มกีารประชมุขึน้ในช่วงเวลา	
8.00	-	16.00	น.	รวมถึงเลือกสถานท่ีจัดการประชุมในจุดท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น	โดยการประชุมที่ผ่าน
มาทกุครัง้บรษิทัได้เลอืกจัดการประชมุในสถานทีซ่ึง่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด	ทัง้น้ีเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุน้ทุก
ท่านในการเข้าร่วมประชุม	และในวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย	2	ชั่วโมง	
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม	รวมถึงการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มา
ร่วมประชุมด้วย

	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมได้เริ่มไปแล้ว	โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

	 ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ	บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล	โดยในหนังสอื
เชญิประชมุจะมรีายละเอยีดประวตักิารศกึษา	และการท�างานของบคุคลท่ีเสนอเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	ตลอดจนสดัส่วนการ
ถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั	จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา	โดยแนบไปให้ผูถื้อหุ้น	เพ่ือให้มข้ีอมลูท่ีเพียงพอทีจ่ะใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

	 ในการด�าเนินการประชุมฯ	แต่ละครั้ง	บริษัทให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
รายแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ถามค�าถามในแต่ละวาระ	และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ	โดยประธาน	กรรมการ	
และผูบ้รหิารให้ความส�าคญักับทกุค�าถามและด�าเนนิการตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจนและตรงประเด็น	พร้อมทัง้มกีารบนัทึกการประชมุ
อย่างถูกต้องครบถ้วน	และสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน	ท้ังน้ีบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี	จากบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ล
ยู	พี	จ�ากัดเพ่ือเข้าร่วมสังเกตุการณ์	และความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนน	ด้วยทุกครั้ง	โดยบริษัทได้ด�าเนินการจัดส่งรายงานการ
ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์	ภายใน	14	วันตามท่ีกฏหมายก�าหนด	และน�าขึ้นบนเวบไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและตรวจสอบได้
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Corporate Governance

1.  Corporate Governance Policy
	 Lalin	Property	public	company	limited	recognizes	the	essence	of	the	good	corporate	governance	as	an	important	
factor	to	lead	the	company	to	have	the	efficient	system	and	a	foundation	for	the	sustainable	growth	of	the	company.		To	be	in	
accordance	with	the	2006	principles	of	Good	Corporate	Governance	for	listed	companies	set	by	the	SET,	the	Company	has	
implemented	the	good	corporate	governance	to	be	a	practice	guideline.		The	details	of	the	policy	are	as	follows:

 1.  Rights of Shareholders
 The	company	always	recognizes	and	respects	the	rights	of	the	shareholders.	These	rights	include	the	rights	to	
purchase/	sell	or	transfer	the	shares,	profit	sharing,	sufficiently	access	to	company’s	information,	attend	the	meeting	to	
vote	at	the	shareholder’s	meeting.

	 The	annual	general	meeting	of	shareholders	shall	be	held	annually	within	4	months	after	the	end	of	accounting	period.	
The	notice	of	this	meeting	and	the	meeting	agendas	including	the	meeting	document	shall	be	sent	to	the	shareholders	
at	least	14	days	before	the	shareholders’	meeting	and	shall	be	advertised	on	the	daily	newspaper	at	least	3	consecutive	
days.	Moreover,	the	company	shall	have	the	notice	of	the	meeting	and	the	meeting	document	posted	on	the	website	of	
the	company	(www.lalinproperty.com)	not	less	than	30	days	before	the	meeting.	In	this	case	all	shareholders	shall	have	
enough	time	to	study	and	look	through	the	entire	meeting	document	and	be	well	preparing	for	the	meeting.	

	 The	notice	of	meeting	shall	include	information	such	as	date,	time	and	venue	of	the	meeting,	including	location	map	
and	all	relevant	supporting	documents	that	shall	be	used	for	making	decision	at	the	meeting.	Moreover,	in	the	notice	of	
meeting,	the	company	should	also	inform	all	shareholders	the	meeting	rules,	including	the	Articles	of	Association	on	the	
Shareholder	Meeting,	meeting	regulations	and	practice,	procedures	and	documents	to	be	presented	by	shareholders	
before	attending	the	meeting		for	both	cases	whereby	the	shareholders	are	attending	the	meeting	in	person	and	by	proxy.	
The	proxy	forms	of	type	A,	B	and	C	are	attached	at	the	end	of	this	notice	letter	as	for	the	convenience	of	the	shareholder	
to	appoint	their	proxy.	Moreover,	the	postage	is	provided	by	the	company	on	the	meeting	date	for	the	convenience	of	
the	proxy.	For	the	shareholders	who	cannot	attend	the	meeting,	such	shareholders	can	appoint	any	independent	director	
to	vote	on	their	behalf.	

	 Furthermore,	for	the	convenience	of	the	shareholder	meeting,	the	company	has	set	the	appropriate	date,	time	and	
venue	of	the	meeting	by	not	having	the	meeting	on	the	bank	holiday.	The	company	also	set	the	meeting	to	be	held	during	
8.00	a.m.-	4.00	p.m.	and	the	venue	to	be	located	at	the	area	whereby	it	is	easy	to	access	for	all	shareholders.	For	the	past	
meetings,	the	company	has	always	chosen	the	venue	which	is	nearby	the	BTS,	MRT	station	as	for	the	convenience	of	
the	shareholders	to	commute.	At	the	annual	general	meeting	of	shareholders,	the	company	shall	open	for	registration	at	
least	2	hours	before	the	commencement	of	the	meeting	in	order	to	provide	sufficient	time	for	all	shareholders	to	register	
and	to	hold	welcome	reception	for	shareholders	attending	the	meeting.		

	 The	company	allows	shareholders	who	join	the	meeting	after	the	meeting	has	already	commenced	to	vote	on	
agenda	items	that	are	in	the	process	of	being	considered	and	do	not	yet	have	a	resolution.

	 In	the	agenda	of	directors’	election,	the	company	provides	opportunities	for	shareholders	to	vote	on	individual	
directors.	The	invitation	letter	will	have	accompanying	documents	with	details	of	the	directors	nominated	for	election	
including	their	education	and	working	experience	backgrounds,	shareholding	in	the	company,	and	the	record	of	their	
meeting	attendance	in	the	passing	year.	Shareholders;	therefore,	have	sufficient	information	to	support	their	consideration	
in	voting.	

	 At	each	shareholder	meeting,	the	company	shall	give	all	shareholders	equal	opportunity	to	present	their	opinions	
and	suggestion,	including	raise	questions	at	the	end	of	each	agenda.	Moreover,	the	company	shall	provide	sufficient	time	
for	further	discussion	whereby	the	chairman	of	the	meeting,	directors	and	the	management	shall	equally	pay	attention	
to	every	question	and	give	the	clear	answers.	A	clear	and	complete	minute	shall	be	recorded	with	total	votes	of	each	
agenda.		Company	has	invited	auditors	from	C.W.W.P	Company	Limited	to	observe	the	meeting	and	check	transparency	
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	 ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	กรรมการของบริษัทท้ัง	7	ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบถ้วน	โดยประธาน
กรรมการบรษิทั	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารสงูสดุด้านการเงนิ	ตลอดจนผูบ้รหิารสงูสดุในแต่ละสาย
งานส�าคัญได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรม	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้
บริหาร	ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างชาติ	โดยได้จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ

	 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าประชมุได้ด้วยตนเอง	สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มาประชมุ	และออกเสยีงลงมติ
แทน	โดยในการจัดส่งชุดหนังสือเชิญประชุมทุกคร้ัง	บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสยีงได้	และเสนอชือ่กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า	1	คนเพ่ือเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้	นอกจากนีบ้รษิทั
ได้จัดให้มีอากรแสตมป์	ณ	จุดลงทะเบียนหน้างานประชุมฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์มา	

	 ส�าหรบัในการประชมุผูถื้อหุน้	ภายหลงัจากทีไ่ด้ชีแ้จงรายละเอยีดของแต่ละวาระแล้ว	จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม	และแสดง
ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ	ในที่ประชุม	อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	
เพ่ือใช้ลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	และบริษัทได้จัดให้มีการแยกเรื่องต่างๆ	ท่ีส�าคัญออก
จากกัน	เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิออกเสยีงในแต่ละเรือ่งทีเ่ป็นอสิระจากกนั	อาทเิช่นในวาระการแต่งตัง้กรรมการ	บรษิทัได้แยกเรือ่งให้
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล	โดยจะด�าเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน

	 นอกจากนี้	บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ	และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	รวมถึงการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทั	โดยมวีธีิการดูแลผู้บรหิารในการน�าข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ดังนี้

•	 ด�าเนนิการแจ้งกรรมการ	และผูบ้รหิาร	ให้เข้าใจถงึภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง	คูส่มรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษ
ตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

•	 ด�าเนนิการส่งหนังสอืเวียนแจ้งให้กรรมการ	และผู้บรหิาร	ทราบว่า	กรรมการและผูบ้รหิารท่ีได้รบัทราบข้อมลูภายใน	ทีเ่ป็น
สาระส�าคญัซึง่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์	ควรหลกีเลีย่ง	หรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัใน
ช่วงระยะเวลา	1	เดอืน	และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญันัน้ต่อบคุคลอืน่	ก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมูลภายใน
นัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	ทัง้นีเ้พ่ือด�าเนินการควบคมุดแูลและตรวจสอบการด�าเนนิการดงักล่าว	บรษิทัฯ	มนีโยบายให้
ผูบ้รหิารทีม่หีน้าท่ีจดัท�ารายงานการถือครองและการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา	59	แจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารทราบ

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
	 บรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็น	ลกูค้า	ผูถื้อหุ้น	คูค้่า	คูแ่ข่ง	
ภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง	พนักงาน	ตลอดถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืกันระหว่างบรษิทั	กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวของกิจการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•	 ลูกค้า	:	

1.		 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	และได้มาตรฐาน	
ตลอดถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นดังเช่นปณิธานของบริษัทว่า	“บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”

2.		 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า		โดยบริษัทได้จัดให้มีส่วนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้ึน			เพ่ือศึกษา
ความต้องการของลูกค้า	และน�ามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3.		 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพบ้านจากผู้รับเหมาอย่างรัดกุม	โดยการตรวจรับงานน้ันมีการควบคุม	ทั้งจากผู้
ควบคุมงาน	หัวหน้าควบคุมงาน	วิศวกร	และผู้จัดการโครงการสายก่อสร้าง	ตามล�าดับ			นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพบ้าน	บริษัทได้จัดให้มีทีม	QC	กลางขึ้น	เพื่อเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านอีกด้วย
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of	voting	summary	every	time.	The	company	issued	and	submitted	the	minutes	of	the	meeting	to	Stock	Exchange	of	
Thailand	and	Ministry	of	Commerce	within	14	days	as	specified	by	law,	and	posted	on	company’s	website	for	interested	
shareholders	to	read	and	examine	the	information.

	 At	the	2015	annual	general	meeting	of	shareholders,	All	7	directors	are	attending	the	meeting.	Chairman,	Chairman	
of	the	Audit	Committee,	Managing	Director,	C.F.O.	and	high	level	management	from	each	important	department	whereby	
these	people	are	required	to	attend	the	meeting	in	order	to	answer	the	inquiries	of	the	shareholders.

 2.  Equal Treatment to Shareholders
	 The	company	has	treated	all	shareholders	equally	and	fairly	no	matter	the	shareholder	is	the	executive	director	or	
non-executive	director	or	has	the	alien	nationality.	The	Company	prepares	the	shareholders’	meeting	documents	in	both	
Thai	and	English.

	 The	company	offers	the	opportunity	for	shareholders	who	cannot	attend	the	meeting	in	person	by	letting	them	appoint	
other	persons	to	attend	the	meeting	and	vote	on	their	behalf.	When	sending	out	the	notice	of	meeting,	the	company	
shall	have	the	proxy	form	attached	with	the	letter	every	time.	Such	shareholders	can	determine	their	voting	direction	and	
appoint	at	least	1	person	to	be	their	proxy.	Moreover,	the	company	has	provided	the	postage	at	the	registration	area	in	
front	of	the	meeting	room	for	the	convenience	of	the	proxy	in	case	they	have	not	affix	the	postage.

	 For	this	annual	general	meeting	of	shareholders,	after	the	details	of	each	agenda	have	been	explained	then	the	
shareholders	will	be	given	equal	opportunity	to	raise	the	questions	and	present	their	opinions	to	the	meeting.	The	voting	
ballots	shall	be	distributed	to	shareholders	attending	the	meeting	for	voting	especially	for	the	disapproved	votes	or	
abstained	votes.	Moreover,	the	company	has	separated	each	agenda	from	one	another	so	that	the	shareholders	can	
vote	each	agenda	independently,	for	example,	agenda	on	the	election	of	directors.	For	this	agenda,	the	shareholders	
can	vote	for	directors	individually	and	then	the	voting	ballots	shall	be	collected	from	all	shareholders.	

	 The	company	also	sets	the	policy	that	directors	and	the	management	shall	not	use	the	material	internal	information	
of	the	company	that	has	not	been	disclosed	to	the	public	for	their	own	or	other	benefits,	including	buying/	selling	securities	
of	the	company.	The	company	has	a	management	procedure	for	the	case	whereby	the	management	uses	the	internal	
information	of	the	company	for	their	own	or	other	benefits.	The	details	of	procedures	are	as	follows:		

	 Inform	the	directors	and	the	management	their	obligation	to	report	on	their	holding	securities		including	those	
securities	held	by	their	partners	and	minors	and	report	on	the	changes	in	securities	investment	specified	under	Section	
39	and	the	Determination	of	Punishment	under	Section	275	of	the	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535.					

	 Circulate	the	memo	to	directors	and	the	management	informing	that	directors	and	the	management,	who	have	
received	the	material	internal	information	that	may	effect	on	the	prices	of	the	securities,	shall	avoid	or	temporarily	stop	
the	purchase/	sale	of	the	company’s	securities	for	1	month.	Moreover,	they	shall	not	disclose	material	information	to	other	
persons	before	the	financial	statement	or	such	internal	information	has	been	disclosed	to	the	public.	In	order	to	monitor	
and	examine	the	abovementioned	operation,	the	company	has	set	the	policy	that	the	management	shall	report	the	holding	
securities	and	changes	in	securities	as	specified	under	Section	59	to	the	Board	of	Directors.		

  

3.  Roles of Stakeholders
	 The	company	is	aware	of	the	rights	of	each	group	of	stakeholders,	either	internal	stakeholders	or	external	stakeholders	
e.g.	customers,	shareholders,	competitors,	related	government	agencies	and	employees,	including	social	and	environmental	
responsibilities.	The	company	also	encourages	the	cooperation	between	the	company	and	the	stakeholders	in	order	to	
promote	the	sustainable	growth	of	the	company	in	a	long	term.	The	details	are	shown	as	follows

•	 Customers	:	

1.		 The	company	has	emphasized	on	promoting	the	satisfaction	of	the	customers	by	offering	customers	with	
good	quality	products	and	great	service	to	be	accordance	with	our	determination	“to	build	the	house	
with	good	willingness”.	
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4.		 เพ่ือให้บรกิารหลงัการขายเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงาน	Customer	Relationship	Management	
(CRM)	ขึ้น	เพื่อดูแลปัญหาต่างๆ	ให้กับลูกค้า	ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ	ขึ้นในแต่ละโครงการของบริษัท	

5.		 บริษัทได้สื่อสารกับทางลูกค้า	ผ่านทางช่องทาง	Website	ของบริษัท			รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพื่อแจ้งข่าวคราว
ความเคลื่อนไหว	ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ	กับลูกค้า

•	 ผู้ถือหุ้น	:	

1.		 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีดี่ของผูถ้อืหุ้น	โดยค�านึงถึงผลตอบแทนทีด่	ีและการเจรญิเตบิโตในมลูค่าของ
บริษัทในระยะยาว	(Maximize	Long	Term	Shareholder’s	Wealth)

2.		 บริษัทได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้น	ผ่านทางช่องทาง	Website	ของบริษัท	เพ่ือแจ้งข่าวคราวความเคล่ือนไหวที่ส�าคัญของ
บริษัท	อาทิเช่น	รายละเอียด	และเอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

3.	 	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ	ที่สงสัยมายังบริษัท	ไม่ว่าจะ
เป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์	หรือการสอบถามในที่ประชุมฯ	

•	 เจ้าหนี้	:

1.		 บรษิทัปฏิบตัติามเง่ือนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง	และหน้าทีท่ีพึ่งมต่ีอเจ้าหน้ี	ไม่ว่าจะเป็น	เจ้าหนีท้างการค้า			เจ้าหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ	และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท	เป็นต้น

2.		 บริษัทมีการบริหารงานอย่างรัดกุม	โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่างๆ			ส่งผลให้บริษัทเป็นเพียงไม่ก่ีบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์	ทีไ่ม่เคยผดินดัช�าระหนี	้และเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟูกิจการกับสถาบนัการเงนิใดๆ	
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี	2540	

•	 คู่ค้า	:

1.		 บริษัทมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าอย่างต่อเน่ือง	อาทิเช่น	การร่วมมือ
กับคู่ค้าในการผลิตหลังคาที่เป็นสีเฉพาะของบริษัท			และการร่วมมือกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	ในการให้อัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าของบริษัท	เป็นต้น

2.		 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเง่ือนไขและสัญญาทางการค้าอย่างเหมาะสม		โดยมีมาตรฐานในการจ่ายเงินคู่ค้าอย่าง
ตรงเวลาทุกสัปดาห์	ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

•	 คู่แข่ง	:

1.	 	บริษัทมีการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย

2.	 	บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ	ไม่ละเมิดความลับ	หรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	โดยใน
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

•	 พนักงาน	:

1.		 	บรษิทัให้ความส�าคญักับพนกังานโดยถือเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีา		โดยมกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีม	และเป็น
ธรรม	โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม

2.		 	บรษิทัได้จดัสวสัดกิารต่างๆ	ให้กบัพนกังาน	อาทเิช่น	สวสัดกิารเงนิกู้ยืมเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์			
การจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ			การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน			ตลอดจนเงินช่วยเหลือใน
กรณีต่างๆ	อาทิเช่น	อุปสมบท	มงคลสมรส	คลอดบุตร	เจ็บป่วย	ที่อยู่อาศัยประสบภัยภิบัติ	และกรณีที่บิดา	มารดา	
บุตร	คู่สมรส	หรือพนักงานเสียชีวิต

3.		 	บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	จะพิจารณาถึงความจ�าเป็นและวางแผนการฝึก
อบรมประจ�าปีให้แก่พนักงานในทกุระดบั	เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	้ความสามารถ	ให้แก่พนักงานของบรษิทั	และนอกจาก
การพัฒนาบคุลากรทุกระดบัตามแผนการฝึกอบรมประจ�าปีแล้ว	บรษิทัฯ	ยังก�าหนดให้มแีผนการพัฒนาบคุลากรทีม่ี
ศกัยภาพสงู	(Star)	ไว้โดยเฉพาะ	(Individual	Development	Programs)	เพ่ือเพ่ิมพูนความรู	้ความสามารถในระดบั
ที่สูงขึ้น	และสามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท	ได้ในอนาคตต่อไป
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2.		 The	company	has	emphasized	on	developing	the	quality	of	the	products.	As	such,	the	product	research	
and	development	unit	has	been	established	in	order	to	study	the	requirements	of	the	customers	and	
continuously	develop	quality	of	products.				

3.		 The	company	has	set	the	quality	control	for	the	houses	built	by	the	contractor.	The	inspection	shall	be	
conducted	by	the	supervisor,	head	of	supervisor,	engineers	and	project	manager,	respectively.	Moreover,	
to	ensure	the	quality	of	the	house,	the	company	has	set	the	centralized	quality	control	unit	to	inspect	the	
quality	of	the	houses.	

4.		 To	enhance	the	efficiency	of	the	after	sale	service,	the	company	has	set	the	Customer	Relationship	
Management	(CRM)	unit	to	resolve	any	problems	of	the	customers	and	organize	the	events	of	each	
project	of	the	company.					

5.		 The	company	has	communicated	with	the	customers	via	the	website	of	the	company	and	the	quarterly	
newsletter	to	update	the	news	and	other	activities	to	customers.		

•	 Shareholders	:		

1.		 The	company	determines	to	be	a	good	representative	of	the	shareholders	by	considering	a	good	return	
and	maximizing	long	term	shareholder’s	wealth.

2.		 The	company	has	communicated	with	the	shareholders	via	the	website	of	the	company	to	update	the	
news	of	the	company	e.g.	details	and	supporting	document	of	the	shareholder	meeting,	etc.				

3.		 The	company	is	welcomed	any	inquiries	or	questions	raised	by	the	shareholders	and	investors	via	the	
telephone	or	at	the	meeting.			

•	 Creditors	:

1.		 The	company	complies	with	the	terms	of	loans	and	obligations	to	its	creditors	including	business	creditors,	
financial	institutes,	and	company’s	bondholders.

2.		 The	company	always	carefully	considers	and	manages	its	risks	in	doing	business.	Thus,	company	is	only	
a	few	companies	in	property	development	sector	that	has	never	been	NPLs		with	any	financial	institutes	
during	Asian	financial	crisis	in	1997	

•	 Trading	partners	:

1.		 The	company	continuously	promotes	the	cooperation	and	maintains	good	relationship	with	their	trading	
partners	e.g	cooperating	with	the	partners	in	producing	the	roof	in	the	specific	color	of	the	company	and	
cooperating	with	the	commercial	banks	to	offer	a	special	interest	rate	to	the	customers	of	the	company.

2.		 The	company	has	treated	the	partners	fairly	and	appropriately	under	the	condition	and	trade	agreement.	
The	company	has	always	made	the	payment	to	the	partners	on	time	every	week.		

•	 Competitors	:

1.		 The	company	has	operated	under	the	competitive	rules.	As	such,	the	company	shall	not	destroy	the	
reputation	of	the	competitors	with	some	negative	accusation.		

2.		 The	company	operates	its	business	with	professional.	There	is	no	violation	of	competitor	confidentiality	or	
deception	to	get	the	confidential	information	of	the	competitors.	As	for	now	the	company	has	no	disputes	
with	their	competitors.		

•	 Employees	:

1.		 The	company	believes	that	employees	are	valuable	assets	and	treats	all	employees	equally	and	fairly	
by	offering	the	fair	and	appropriate	remunerations	and	fringe	benefits.		

2.		 The	company	offers	several	fringe	benefits	to	employees,	for	example,	employee	home	loans	with	the	
Government	Housing	Bank,	Retirement	Mutual	Funds,	health	insurance	card	to	all	employees,	including	
some	contribution	money	in	the	events	of	ordination,	marriage,	maternity,	illness,	disaster	to	your	home	
and	funeral	of	the	parents,	child,	partner	or	employee.				

3.		 The	company	has	continuously	provided	employees	with	training.	The	company	shall	study	the	
requirement	and	develop	the	annual	training	plan	to	employees	in	all	level	to	enhance	their	knowledge	
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4.		 	บริษัทให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อม	และความปลอดภัยในท่ีท�างาน	โดยได้จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ			จัดให้มี
ระบบป้องกันภัย			กิจกรรม	5	ส			และมีการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารในอาคารเป็นประจ�าทุกเดือน

•	 สื่อมวลชน	:

1.	 	บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน	เพ่ือให้สามารถส่ือสารไปยังสาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	โดยบริษัทได้จัดให้มีโครงการต่างๆ	เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	อาทิ
เช่น	การพาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท	การร่วมกันด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม	เป็นต้น

	 •	 ชุมชน	และสังคม	:

1.	 	บรษิทัค�านงึถึงสิง่แวดล้อม	สงัคมและ	ชมุชน	จงึเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคมอย่างสม�า่เสมอ	อาทเิช่น	
การบรจิาคเงนิเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพิบตัใินเหตกุารณ์ต่างๆ	การให้ทนุการศกึษาแก่เดก็นักเรยีนนกัศกึษา	อย่าง
สม�า่เสมอทุกปี	เป็นต้น	ตวัอย่างของบางกิจกรรมทีไ่ด้ด�าเนินในปี	2558	ดงัเปิดเผยอยู่ในหวัข้อ	“ความรบัผดิชอบต่อ
สังคม”

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ	ร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส	ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมของบริษัท	ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ีอยู่ด้านล่าง	เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล	ไต่สวนหาข้อเท็จจริง	ด�าเนิน
การตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนด	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทหากมีประเด็นที่ส�าคัญ

	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 เลขที่	222/2	ชั้น	2	อาคารลลิลพร็อพเพอร์ตี้	(อาคาร	2)

	 ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ

	 กรุงเทพฯ	10240

	 โทรศัพท์	0-2732-1041-5	#	310	โทรสาร	0-2377-9656

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญเกี่ยวกับบริษัท	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ
เงนิ	อย่างถูกต้อง	ทนัเวลา	และโปร่งใส	แก่ผูล้งทุนและบคุคลทีเ่ก่ียวข้องอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยได้มอบหมายให้มผีูร้บัผดิชอบงานทาง
ด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพ่ือเป็นตัวแทนในการส่ือสารกับผู้ลงทุนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	ผ่านทางช่องทางต่างๆ	ไม่
ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การจัดงานแถลงผลประกอบการต่อนักวิเคราะห	์การแถลงข่าวผ่าน
สื่อมวลชน	โทรศัพท์	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	และ	Website	ของบริษัท

	 โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	จะท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญ	และตอบข้อ
ซักถามต่อนักลงทุน	ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลงบการเงิน	และผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญได้ผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทท่ี	www.
lalinproperty.com	หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท	ลลิลพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 เลขที่	222/2	ชั้น	2	อาคารลลิลพร็อพเพอร์ตี้

	 ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ

	 กรุงเทพฯ	10240

	 โทรศัพท์	0-2732-1041-5	#	202	โทรสาร	0-2377-9656

	 ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ	แสดงควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชี
ในรายงานประจ�าปี	รวมทั้งเปิดเผยถึงบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ
บริหาร	ตลอดจนจ�านวนครั้งของการประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา	ตลอดจนเปิดเผยค่า
ตอบแทนของกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และผู้บริหารของบริษัท	ทั้งในรูปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	และค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ	ไว้
ในรายงานประจ�าปี	และรายงาน	56-1
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and	capabilities.	Apart	from	the	annual	training	plan	designed	to	employees	in	all	levels,	the	company	
has	specially	designed	the	individual	development	program	for	the	high	potential	employees	(star)	to	
enhance	their	knowledge	and	capabilities	to	a	higher	level	and	to	become	the	management	in	the	future.

4.		 The	company	has	emphasized	on	environment	and	safety	issues	in	the	workplace	by	organizing	regular	
fire	drills,	activities	related	to	safety,	5S,	and	arranging	for	monthly	elevator	maintenance.

•	 Mass	Medium	:

1.		 The	company	has	emphasized	on	disclosure	company’s	information	to	mass	medium;	therefore,	public	
can	receive	the	correct	and	timely	information.			The	company	also	organizes	various	projects	in	order	
to	keep	good	relationship	with	mass	medium	such	as	arranging	a	company’s	site	visit	and	cooperating	
in	several	social	activities.

•	 Community	and	Social	:

1.		 The	company	is	responsible	for	the	environment,	social	and	community.	Therefore,	the	company	has	
regularly	involved	in	several	social	activities,	such	as,	offering	some	contributions	to	disaster	victims,	
giving	out	the	scholarships	to	students	every	year,	etc.			Some	of	activities	in	2015	are	revealed	under	
“Corporate	social	responsibility”	section.

	 In	case	shareholders	and	stakeholders	didn’t	received	fair	treatment	from	the	company,	the	company	has	
established	a	channel	for	them	to	contact,	file	complaints	or	provide	information	through	the	internal	audit	department	
at	the	address	below,	in	order	to	verify	information,	investigate	the	truth	and	proceed	according	to	the	Company’s	
procedures	and	report	to	the	Audit	Committee	and	the	Board	of	Directors	if	any	crucial	issues	found.

Internal	Audit	Department		-	Lalin	Property	Public	Company	Limited	(Building	2)

222/2			Lalin	Property	Tower,	2nd	floor

Srinakarin	Road,		Huamark,			Bangkapi

Bangkok	10240

Tel:	0-2732-1041-5	#	310			Fax:	0-2377-9656

4.  Disclosure and Transparency  
	 The	company	has	emphasized	on	equally	disclosing	the	correct	and	transparent	material	information	of	the	company,	
including	the	financial	statement	and	non-financial	information	to	investors	and	related	persons	in	a	timely	manner.		The	
company	has	set	up	one	unit	to	be	responsible	for	the	investor	relations.	Its	responsibility	includes	communicating	with	
the	investors	and	related	persons	through	several	communication	channels	e.g.	news	release	via	the	Stock	Exchange	
of	Thailand,	performance	press	release	to	the	analyst,	press	release,	telephone,	e-mail	and	website	of	the	company.						

	 The	Investor	Relations	department	will	be	responsible	for	disclosing	important	information	and	answering	queries	
to	investors.		Interested	investors	can	view	company’s	financial	statement	as	well	as	importance	operating	performance	
from	the	Company’s	website	at	www.lalinproperty.com	or	contact	Investor	Relations	department	for	more	information	at:

	 Investor	Relations	Department		-	Lalin	Property	Public	Company	Limited
	 222/2			Lalin	Property	Tower,	2nd	floor
	 Srinakarin	Road,		Huamark,			Bangkapi
	 Bangkok	10240
	 Tel:	0-2732-1041-5	#	202			Fax:	0-2377-9656

	 In	the	annual	report,	the	company	shall	report	the	responsibilities	of	the	Board	towards	the	financial	report	along	
with	the	auditor’s	report,	including	the	roles	and	responsibilities	of	the	Board,	the	Audit	Committee	and	the	Executive	
Committee.	This	includes	the	number	of	the	meeting	and	the	number	of	attendance	by	each	director	in	the	past	year.	
Moreover,	the	company	should	disclose	the	remunerations	(including	those	in	money	term	and	other	benefits)	of	the	
directors,	Audit	Committee	and	the	management	of	the	company	in	the	annual	report	and	the	report	56-1.
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 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการของบรษิทัทกุท่าน	ประกอบไปด้วยผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์การท�างานจากหลากหลาย
สาขา	โดยคณะกรรมการของบริษัทท�าหน้าที่ในการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจของบริษัท	และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทาง
ในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบาย	กลยุทธ์	และเป้าหมายของบรษิทัเพ่ือให้ฝ่ายบรหิารน�าไปใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนธุรกิจ	แผน
สนับสนุน	และงบประมาณ	เป็นประจ�าทุกปี	โดยได้มีการน�าระบบตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน	(KPIs)	มาใช้เพื่อติดตามผลการด�าเนิน
งาน	ซึ่งในปี	2557	ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน	และอนุมัติวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้
บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน	

	 	 ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน	คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�าหนดบทบาท	อ�านาจ
หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการไว้อย่าง
ชัดเจน	

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการท้ังส้ิน	7	ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	ท่าน	และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน	โดยในจ�านวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ	และท�าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	
ท่าน	ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า	1	ใน	3	ของคณะกรรมการท้ังหมด	จึงมีอ�านาจในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท	และถ่วง
ดุลอ�านาจกรรมการท่านอื่นๆ	ได้อย่างเหมาะสม	โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกับกรรมการผู้
จัดการ	โดยมีอ�านาจแยกกันเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล	และการบริหารงานประจ�าออก
จากกัน

	 	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	ตามข้อบงัคับของบรษิทัข้อ	15	ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	ในอตัราหนึง่ในสามของกรรมการท้ังหมด	จากปัจจบุนัซึง่บรษิทัมคีณะกรรมการท้ังสิน้	7	ท่าน	
จะท�าให้กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ารงต�าแหน่งได้คราวละ	3	-	4	ปี	และเมือ่ครบก�าหนดออกตามวาระ	จะมกีารพิจารณาเลอืก
ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเข้ามาเป็นกรรมการแทน	ผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ	และเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นตามล�าดบั	โดย
ทั้งนี้อาจพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	กลับมาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกได้

	 	 ในกรณีท่ีมกีารแต่งต้ังกรรมการท่านใหม่เข้ารบัต�าแหน่งเป็นครัง้แรก	บรษิทัได้มกีารจดัเตรยีมเอกสารข้อมลู	และบรรยาย
ภาพรวมเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท	รวมท้ังข้อมูลต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท

  5.2  คณะกรรมการชุดย่อย

	 	 บรษิทัได้แต่งต้ังให้มคีณะกรรมการตรวจสอบขึน้	โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	โดยได้มกีารก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ไว้อย่างชัดเจน	ดังเปิดเผยอยู่ในส่วนการจัดการ	หัวข้อขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

	 	 ท้ังนีค้ณะกรรมการยังไม่มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา	อย่างไรก็ด	ีการก�าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ในส่วนค่าตอบแทน
ของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการมีหน้าทีใ่นการจัดการบริษัท	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคับ	และมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น	
โดยท�าหน้าที่พิจารณา	ให้ความเห็นชอบ	และก�าหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	และทิศทางการด�าเนินงาน	การบริหารเงิน	การ
บรหิารความเสีย่งของกิจการ	ตลอดจนก�ากับและควบคมุดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	นอกจากนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
สม�่าเสมอ	พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	และโปร่งใส	

	 	 ทั้งนี้คณะกรรมการ	มีอ�านาจในการมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่ง	ให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการอย่าง
หน่ึงหรอือย่างใด	เว้นแต่เรือ่งท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น	ส�าหรบัรายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวาม
ขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ	กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนัน้	ไม่มสีทิธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
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5.  Responsibility of the Board of Directors
 5.1 Structure of the Board

	 The	Board	of	Directors	comprises	of	persons	with	good	knowledge,	capabilities	and	experience	in	various	areas.	
The	Board	is	responsible	for	setting	the	vision,	mission;	and	approval	of	the	business	direction,	policy,	strategy	and	goal	
of	the	company	in	order	for	the	management	to	use	as	a	guideline	in	developing	the	annual	business	plan,	supporting	
plan	and	budget.	The	key	performance	indicators	(KPIs)	system	is	used	to	monitor	the	performance.	In	2014,	Board	of	
Directors	had	considered,	reviewed	and	approved	vision,	mission,	and	strategies	for	the	year	2014.	So	that	Management	
and	staffs	had	the	same	goal.	

	 In	order	to	have	a	clear	roles	and	responsibility,	the	Board	has	set	the	clear	roles	and	responsibilities	of	the	Board,	
Audit	Committee,	Executive	Committee	and	the	managing	director.

					 The	Board	of	Directors	comprises	of	7	persons.	Of	that	amount,	3	of	them	are	the	directors	who	are	the	management	
and	another	4	are	not	the	management.	Of	those	4	directors	who	are	not	the	management,	3	of	them	are	the	independent	
directors	and	in	the	Audit	Committee	whereby	this	figure	is	more	than	one-third	of	total	directors,	this	gives	them	the	
authority	in	examining	the	operations	of	the	company	and	balancing	the	power	of	other	directors.	Moreover,	the	Chairman	
of	the	Board	shall	not	be	the	same	person	as	the	managing	director	as	there	should	be	a	segregation	of	duties	whereby	
the	governance	policy	setting	and	the	day-to-day	operation	shall	be	separated	from	each	other.

	 Under	the	Item	15	of	the	company	regulation,	it	is	stated	that	one-third	of	total	directors,	whereby	currently	there	
are	7	directors,	shall	be	released	from	the	post	at	the	annual	general	meeting	of	shareholders.	Each	director	has	a	term	
of	3-4	years.	After	the	term	is	reached,	the	Board	shall	hold	a	meeting	to	consider	the	person	with	qualification	to	be	the	
director	in	order	to	propose	to	the	shareholder	meeting.	The	Board	can	reelect	the	director	who	is	released	from	the	post	
back	to	be	the	director.	

	 The	company	has	prepared	documents	and	described	the	overall	image	of	the	company’s	business,	along	with	
other	information	related	to	the	company’s	business	for	newly	appointed	directors	to	ensure	that	appointed	directors	
understand	the	company’s	business.

 5.2  Sub Committee

	 The	company	has	established	the	Audit	Committee	whereby	the	term	of	directors	is	2	years.	Its	roles	and	
responsibilities	have	been	set	clear	and	stated	under	the	roles	and	responsibilities	of	the	Audit	Committee	under	the	
Section	of	Management.	

	 The	Board	has	not	established	the	Remuneration	Committee	and	the	Nomination	Committee.	The	remunerations	
set	by	the	Board	have	been	well	considered	whereby	the	Board	has	compared	remunerations	to	those	set	by	the	same	
industry.	Such	remunerations	shall	be	approved	by	the	shareholder	meeting	and	the	remunerations	of	the	management	
shall	be	in	accordance	with	the	principal	and	policy	set	by	the	Board.

 5.3  Roles and Responsibilities of the Board  

	 The	Board	is	responsible	for	managing	the	company	to	be	in	accordance	with	the	law,	objectives,	regulations	and	
the	resolution	passed	from	the	shareholder	meeting.	The	Board	shall	consider	and	give	an	approval,	including	develop	
the	vision,	mission,	strategy	and	direction	of	operations,	treasury,	risk	management.	Moreover,	the	Board	is	responsible	for	
overseeing	the	management	to	efficiently	and	effectively	operate	under	the	policy	set.	Furthermore,	their	responsibilities	
include	protecting	the	interests	of	the	shareholders	and	disclosing	the	correct	and	complete	information	with	standard	
and	transparency.	

	 The	Board	can	assign	and	appoint	the	director	to	be	the	managing	director	to	perform	any	business	except	for	
those	required	by	the	law	stating	to	have	the	resolution	passed	from	the	shareholder	meeting.	For	any	issues	whereby	
the	director	or	the	person	may	have	a	conflict	of	interest,	such	directors	shall	waive	their	right	to	vote	on	those	issues.

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

77



  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ	โดยประธานคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ี
รอบคอบ	และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง	ในการบรรจุวาระการประชุม	บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ
ได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม	โดยประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในการก�าหนด
ระเบยีบวาระการประชมุ	ทัง้น้ีทางเลขานุการบรษิทัจะมกีารประสานกับกรรมการทกุท่านและก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้า
ไว้ตลอดทัง้ปี	และจะด�าเนินการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	วาระการประชมุ	รายงานผลการประชมุครัง้ก่อน	ให้กับคณะกรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	ก่อนการประชมุทุกครัง้	เพ่ือให้กรรมการมเีวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการประชมุ	ท้ังน้ีได้มกีารก�าหนด
ให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	โดยได้ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติ	ในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 	 ท้ังน้ีในทกุๆ	ปี	บรษิทัได้เปิดโอกาสให้กรรมการอสิระมกีารประชมุร่วมกันเอง	และ/หรอืประชมุร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน	
และ/หรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	ที่อยู่ในความ
สนใจได้อย่างเต็มที่

	 	 ในการประชมุแต่ละครัง้มกีารบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และได้ให้คณะกรรมการรบัรองรายงานการประชมุ
ดังกล่าวทุกคร้ังในการประชุมคร้ังถัดไป	โดยในปี	2557	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมท้ังสิ้น	5	ครั้ง	ซึ่งเป็นการประชุม
ตามวาระปกติจ�านวน	4	คร้ัง	และประชุมอีกหน่ึงครั้งในช่วงปลายปี	เพ่ือร่วมกันประเมินผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา	ตลอด
จนร่วมกันพิจารณาทบทวน	และก�าหนด	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ	3	-	5	ปี	รวมถึงอนุมัติให้ความเห็น
ชอบทศิทางในการด�าเนนิธุรกิจ	นโยบาย	กลยุทธ์	และเป้าหมายทางธุรกิจของบรษิทัส�าหรบัปีถดัไป	ท้ังน้ีรายละเอยีดการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท	มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ�าทุกปี	เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงาน	และปัญหา	เพื่อน�าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

  5.6 ค่าตอบแทน

	 	 การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั	ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	
ทัง้นีส้�าหรบัค่าตอบแทนในปี	2558	กรรมการบรษิทัได้รบัค่าเบีย้เลีย้งประชมุครัง้ละ	10,000	บาท	โดยไม่มค่ีาตอบแทนรายปี	ใน
ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัค่าตอบแทนรายปีท่ี	500,000	บาท	และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปีที่	400,000	บาทต่อท่าน	ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทและของผู้บริหารแต่ละท่าน	รายละเอียดค่าตอบแทนเปิดเผยอยู่ในส่วนการจัดการ	
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร

  5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 	 บรษิทัได้สนับสนนุ	และส่งกรรมการของบรษิทัเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	ของสถาบนัส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	Association:	IOD)	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุนทั่วไป
ว่า	กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ในส่วนของผู้
บริหาร	บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารของบริษัท	โดยส่งเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
(MBA)	และหลักสูตร	Mini-MBA	เป็นต้น

2.  คณะกรรมการชุดย่อย
	 โครงสร้างกรรมการชดุย่อยของบรษิทัประกอบไปด้วยคณะกรรมการ	2	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรหิาร	
โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

 2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย
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 5.4  The Board of Directors Meeting

	 The	company’s	board	of	directors	regularly	organizes	meetings.	The	chairman	of	the	board	promotes	thorough	
consideration	and	sufficient	time	allocation	for	each	meeting.	In	preparing	meeting	agendas,	the	company	offers	
opportunities	for	directors	to	propose	meeting	agendas	with	the	Chairman	of	the	Board	and	Managing	Director	as	the	
people	in	charge	of	granting	approval	for	meeting	order	and	agendas.	Hence,	the	corporate	secretary	will	coordinate	
with	all	directors	and	schedule	meetings	in	advance	throughout	the	entire	year,	sending	meeting	invitations,	agendas	
and	minutes	to	the	meetings	to	the	company’s	board	of	directors	at	least	seven	business	days	before	every	meeting	so	
that	directors	have	time	to	study	the	information	before	each	meeting.	Furthermore,	directors	are	charged	with	attending	
the	company’s	board	of	directors’	meeting	every	time	unless	necessity	dictates	otherwise.	The	minimum	meeting	quorum	
when	the	board	of	directors	passes	a	resolution	requires	that	at	least	two-thirds	of	all	directors	be	present.

	 Furthermore,	the	company	offers	opportunities	for	independent	directors	to	organize	their	own	meetings	and/or	
participate	in	a	meeting	with	the	internal	auditor	and/or	with	the	company’s	auditor	without	the	presence	of	the	management	
to	discuss	any	problems	of	interest	each	year,	and	fully	at	will.

	 Each	meeting	is	recorded	in	writing,	and	the	board	of	directors	is	required	to	certify	each	of	the	aforementioned	
minutes	to	the	meeting	every	time	in	the	subsequent	meetings.	In	2014,	the	company’s	board	of	directors	organized	a	
total	of	five	meetings,	four	of	which	are	meetings	according	to	normal	agendas,	while	another	meeting	was	organized	
near	the	end	of	the	year	in	order	to	jointly	evaluate	the	year’s	performance	along	with	making	considerations,	reviews	
and	setting	visions	or	missions	of	the	company	in	a	period	of	3-5	years,	including	making	approvals	for	the	company’s	
business	direction,	policies,	strategies	and	goals	for	the	following	year.	Hence,	the	details	of	attendance	for	each	director	
are	disclosed	in	the	heading	Directors	and	Executives’	Remunerations

 5.5  Self-assessment of the Board

	 The	company	has	the	policy	stating	that	the	Board	shall	re-assess	their	performance	annually	so	that	the	Board	can	
jointly	consider	the	performance	and	problems	in	order	to	use	those	to	improve	their	performance.		 	

 5.6  Remunerations

	 The	remunerations	of	the	Board	are	cautiously	considered	and	set	by	the	Board	Meeting	whereby	these	remunerations	
are	compared	to	those	set	by	the	same	industry.	The	proposed	remunerations	shall	be	approved	at	the	shareholder	
meeting.	As	for	the	remunerations	of	2014,	the	directors	had	the	meeting	allowances	of	THB	10,000	per	meeting	(No	
annual	remuneration).	The	chairman	of	audit	committee	had	the	annual	remunerations	of	THB	500,000,	and	the	member	
of	audit	committee	had	the	annual	remunerations	of	THB	400,000	per	person.	For	the	remunerations	of	the	management,	
the	management	shall	received	the	salary	and	bonus	based	on	the	performance	of	the	company	and	their	individual	
performance.	Details	of	the	remunerations	of	the	Management	shall	be	disclosed	and	presented	under	the	Remunerations	
of	Directors	and	Management.	

 5.7  Development of Directors and the Management 

	 To	assure	shareholders	and	investors	that	directors	are	knowledgeable	in	carrying	out	their	duties	as	a	director	in	
accordance	to	good	corporate	governance	principles,	the	company	has	encouraged	the	directors	to	continuously	train	
with	the	Thai	Institute	of	Directors	(IOD).	As	for	the	management,	the	company	has	the	policy	to	develop	the	management	
of	the	company	by	encouraging	them	to	pursue	their	further	study	in	MBA	and	Mini-MBA,	etc.	

2. Board Committee
	 The	Company’s	board	committee	comprises	2	committees,	the	Audit	Committee	and	the	Executive	Committee,	with	
details	of	names	and	scope	of	responsibilities	as	well	as	authorities	presented	below.
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	 ชื่อ-สกุล	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง

	 1.	นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	นายนิพัทธ์	จิตรประสงค์	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้	3	ท่านข้างต้น	มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
โดยกรรมการทั้ง	3	ท่าน	มีความรู้	ความเข้าใจ	และประสบการณ์	ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินของบริษัทได	้โดยในปี	2558	ท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน	5	ครั้ง	โดยม	ีนางสาวประภาศรี	กิติ
เฉลิมเกียรติ	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นิยามกรรมการอิสระ

	 กรรมการอสิระหมายถึง	กรรมการทีไ่ม่มธุีรกิจ	หรอืงานใดอนัเก่ียวข้อง	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของตน	ทัง้น้ี
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	
ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

2.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท			เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

3.		 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พ่ี
น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

4.		 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต	ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5.		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นัีย	ผูม้อี�านาจ
ควบคมุ	หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั		เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับ
ค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั		และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนัีย	ผู้
มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

7.		 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้น
ส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่	ซึง่ประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกับกิจการ
ของบริษัท

9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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 2.1)  The Audit Committee

	 The	Audit	Committee	comprises	3	members	as	follows.

	 Name	of	Director		 	 Position
	 1.	Mr.	Suvarn	Thansathit	 	 Independent	Director	&	Chairman	of	the	Audit	Committee
	 2.	Mr.	Niputh	Jitprasonk		 	 Independent	Director	&	Member	of	the	Audit	Committee
	 3.	Mr.	Satit	Chanjavanakul		 Independent	Director	&	Member	of	the	Audit	Committee

	 All	of	the	audit	committee	above	has	fully	qualifications	determined	by	the	Securities	and	stock	Exchange	Act,	
and	has	adequate	expertise	and	experience	to	review	creditability	of	the	financial	reports.	In	2015	the	audit	committee	
convened	a	total	of	5	meetings.	Ms.	Prapasri	Kittichalermliat,	Internal	audit	Manager,	serves	as	audit	committee	secretary

 Definition of an Independent Director

	 An	independent	director	means	a	director	who	does	not	own	a	business	or	have	any	work	related	to	the	company	
that	will	affect	the	director’s	independent	decisions.	Hence,	an	independent	director	is	required	to	meeting	the	following	
qualifications:

1.		 A	share	holding	of	no	more	than	one	percent	of	the	total	number	of	issued	shares	entitled	to	vote	of	the	company;	
not	a	major	shareholder	or	a	person	with	directing	authority	in	the	company.	Furthermore,	the	shares	of	persons	
related	to	each	respective	independent	director	are	also	to	be	included.

2.		 Is	not	or	was	not	a	director	who	participated	in	work	management,	employee,	worker,	salaried	consultant,	person	
of	the	company	with	directing	authority,	major	shareholder,	or	of	a	person	of	the	company	with	directing	authority,	
unless	removed	from	the	aforementioned	status	for	at	least	two	years.

3.		 Not	a	person	related	by	blood	or	legal	registration	as	a	father,	mother,	spouse,	sibling,	offspring,	including	spouse	
of	offspring,	of	other	directors,	executives,	major	shareholders,	person	with	directing	authority	or	person	nominated	
as	a	director,	executive,	or	person	with	directing	authority	in	the	company.

4.		 Does	not	or	never	has	had	business	relations	with	the	company,	the	company’s	major	shareholders	or	person	with	
directing	authority	of	the	requester	in	a	manner	that	could	obstruct	the	director’s	independent	judgment,	along	with	
not	being	or	had	not	been	a	significant	shareholder,	or	a	person	with	directing	authority	of	any	person	who	has	
business	relations	with	the	company,	the	company’s	major	shareholder	or	person	with	directing	authority	unless	
removed	from	the	aforementioned	status	by	at	least	two	years.

5.		 Is	not	and	never	has	been	a	company	auditor,	major	shareholder	or	person	with	directing	authority,	and	is	not	a	
significant	shareholder,	person	with	directing	authority,	or	partner	with	the	audit	office	where	the	company’s	auditor	
or	person	with	directing	authority	in	the	company,	unless	removed	from	the	aforementioned	status	for	at	least	two	
years.

6.	 Is	not	or	never	has	been	a	service	provider	in	any	profession,	which	includes	legal	consultation	services	or	financial	
consultation,	that	received	a	services	from	the	company	amounting	to	more	than	two	million	baht	per	year	from	
the	company,	the	company’s	major	shareholders,	or	persons	with	directing	authority,	and	cannot	be	a	significant	
shareholder,	person	with	directing	authority	or	partnership	of	the	service	provider	of	the	aforementioned	professions	
unless	removed	from	the	aforementioned	position	for	at	least	two	years.

7.		 Not	a	director	appointed	as	a	proxy	for	a	company	director,	major	shareholder	or	shareholder	who	is	involved	with	
a	major	shareholder	of	the	company.

8.		 Not	engaged	in	the	same	business	or	in	significant	competition	with	the	company’s	business,	or	not	a	significant	
partner	in	a	partnership	or	a	director	participating	in	work	management,	employee,	worker,	regularly	salaried	
consultant,	or	a	person	who	holds	more	than	one	percent	of	all	shares	with	voting	privileges	of	another	company	
operating	in	the	same	business	and	in	significant	competition	with	the	company’s	business.

9.		 No	other	attributes	preventing	the	director	from	rendering	independent	decisions	about	the	company’s	performance.
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อย	3	คน	โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศก�าหนด	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราละ	2	ปี

 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.		 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.		 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสม
และมปีระสทิธิผล	และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ง
ตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.		 สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.		 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ	1		ครั้ง

5.		 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์		รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าว	ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน

6.	 	รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการของบริษัททราบ	อย่างน้อยไตรมาสละ			1			ครั้ง

7.		 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก)		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง		ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค)		 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)		 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช)		 ความเห็นหรือข้อสังเกต	โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ)		 รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

8.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 2.2) คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	2558	บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารท้ังส้ิน	113	ครั้ง	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริหารมี
จ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

	 ชื่อ-สกุล		 	 	 	 ต�าแหน่ง

	 1.	นายไชยยันต์	ชาครกุล	 	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	นายณัฐ	สง่าสงเคราะห์	 	 	 กรรมการบริหาร

	 3.	นายชูรัชฏ์	ชาครกุล	 	 	 กรรมการบริหาร
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 Components and Appointment of the Audit Committee

	 The	company’s	board	of	directors	and/or	meeting	of	shareholders	will	appoint	at	least	three	people	to	form	the	
Audit	Committee.	Appointees	are	to	be	fully	qualified	in	compliance	with	notifications	by	the	Securities	and	Exchange	
Commission	and	are	to	hold	a	2-year	term	of	office	for	each	appointment.

 Scope of duties and authorities of the Audit Committee

	 The	audit	committee	of	the	company	has	the	scope	of	duties	and	responsibilities	to	the	Board	of	Directors	on	the	
following	matters:

1.		 To	review	the	Company’s	financial	reporting	process	to	ensure	that	it	is	accurate	and	adequate.

2.		 To	review	the	Company’s	internal	control	system	and	internal	audit	system	to	ensure	that	they	are	suitable	and	
efficient,	to	determine	an	internal	audit	unit’s	independence,	as	well	as	to	approve	the	appointment,	transfer	and	
dismissal	of	the	chief	of	an	internal	audit	unit	or	any	other	unit	in	charge	of	an	internal	audit.

3.		 To	review	the	Company’s	compliance	with	the	law	on	securities	and	exchange,	the	Exchange’s	regulations,	and	
the	laws	relating	to	the	Company’s	business.

4.		 To	consider,	select	and	nominate	an	independent	person	to	be	the	Company’s	auditor,	and	to	propose	such	person’s	
remuneration,	as	well	as	to	attend	a	non-management	meeting	with	an	auditor	at	least	once	a	year.

5.		 To	consider	the	related	transactions,	or	the	transactions	that	may	lead	to	conflicts	of	interests,	to	ensure	that	they	are	
in	compliance	with	the	laws	and	the	Exchange’s	regulations,	and	are	presented	accurately	and	comprehensively.

6.		 To	report	the	audit	committee’s	operation	to	the	board	of	directors	at	least	once	a	quarter.

7.		 To	prepare,	and	to	disclose	in	the	Company’s	annual	report,	an	audit	committee’s	report	which	must	be	signed	by	
the	audit	committee’s	chairman	and	consist	of	at	least	the	following	information:

(a)		 An	opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	report,	

(b)		 An	opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system,

(c)		 An	opinion	on	the	compliance	with	the	law	on	securities	and	exchange,	the	Exchange’s	regulations,	or	the	
laws	relating	to	the	Company’s	business,

(d)		 An	opinion	on	the	suitability	of	an	auditor,

(e)	 	An	opinion	on	the	transactions	that	may	lead	to	conflicts	of	interests,

(f)		 The	number	of	the	audit	committee	meetings,	and	the	attendance	of	such	meetings	by	each	committee	
member,

(g)		 An	opinion	or	overview	comment	received	by	the	audit	committee	from	its	performance	of	duties	in	accordance	
with	the	charter,	and

(h)		 Other	transactions	which,	according	to	the	audit	committee’s	opinion,	should	be	known	to	the	shareholders	
and	general	investors,	subject	to	the	scope	of	duties	and	responsibilities	assigned	by	the	Company’s	board	
of	directors;	and			

8.		 To	perform	any	other	act	as	assigned	by	the	Company’s	board	of	directors,	with	the	approval	of	the	audit	committee.

 2.2)  The Executive Committee

	 In	2015	the	Executive	Committee	convened	a	total	of	113	meetings	and	as	of	December	31,	2015	had	3	Directors,	
as	follows.

	 Name	of	Director			 							 	 Position

	 1.	Mr.	Chaiyan	Chakarakul			 	 Executive	Chairman

	 2.	Mr.	Nat	Sangarsongkogk		 	 Executive	Director

	 3.	Mr.	Churat	Chakarakul	 		 	 Executive	Director
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร	โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ�านวนหนึ่งของบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.		 ให้กรรมการบริหารมีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และ
ข้อบังคับของบริษัท	เว้นแต่รายการที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.		 มอี�านาจพิจารณาอนุมตักิารกู้	หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ	จากสถาบนัการเงนิ	และ/หรอื	การออกและเสนอขายตราสารหนี	้และ/หรอื	
ตั๋วเงินใดๆ	ต่อนักลงทุนท่ัวไป	นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	นักลงทุนประเภทสถาบัน	รวมตลอดถึงการช�าระหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน	เพ่ือการจัดซื้อที่ดินหรือจัดซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	และ
ใช้จ่ายเพ่ือการด�าเนนิงานต่างๆ	ทัง้น้ีภายในวงเงนิส�าหรบัแต่ละรายการไม่เกินกว่า	700	ล้านบาท	หรอืจ�านวนเทยีบเท่า	หรอืเป็น
ไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.		 มีอ�านาจแต่งตั้ง	ถอดถอน	เจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�าแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ

4.		 มีอ�านาจจัดท�า	เสนอแนะ	และก�าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท	ต่อคณะกรรมการบริษัท

5.		 ด�าเนนิกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั	รวมทัง้จดัตัง้โครงสร้างองค์กร	และการบรหิาร	โดยให้ครอบคลมุทกุ
รายละเอียดของการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท

6.		 ก�าหนดแผนธุรกิจ	อ�านวยการบริหารงาน	อนุมัติงบประมาณส�าหรับประกอบธุรกิจประจ�าปี	และงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปี	และด�าเนินการตามแผนทางธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย	และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะ
กรรมการบริษัท

7.		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

	 ท้ังนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน	ก�าหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหาร	หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด	ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	ซึง่การอนุมตัริายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะต้องด�าเนนิการตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
 การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

1.	 กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร	โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	โดยมีการให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	

	 2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ	หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรา	ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
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 Components and Appointment of the Management

	 The	company’s	board	of	directors	will	appoint	management	by	selecting	a	number	of	people	from	the	company’s	
directors.

 Scope of authorities and responsibilities of the Executive Committee

1.		 The	Executive	Committee	is	invested	with	the	authority	to	carry	out	operations	in	accordance	with	the	policies	of	the	
Board	of	Directors,	within	the	framework	of	the	law	and	the	Company	Articles	of	Association.	Exceptions	are	made	
for	conditions	required	by	law	as	requiring	the	mandate	of	Shareholders’	Meeting	resolutions.

2.		 The	authority	to	approve	loans	or	other	borrowings	from	financial	institutions	and/or	the	issue	of	financial	debt	
instruments	and/or	any	other	forms	of	financial	promissory	notes	to	general	investors,	specific	investors	and	institutional	
investors.	This	includes	authorization	to	arrange	settlements	or	payments	for	the	normal	business	operations	of	the	
Company,	such	as	investment	outlays,	or	for	the	purchase	of	land	or	land	with	constructions	and	other	activities.	The	
limit	for	each	transaction	is	determined	at	a	maximum	of	700	million	Baht,	or	an	equivalent	amount,	or	as	assigned	
by	the	Board	of	Directors

3.		 Authority	to	appoint	and	remove	Company	officers	from	designations	not	above	the	level	of	Managing	Director

4.		 Authority	to	prepare,	propose	and	determine	policies,	business	direction	and	strategies	for	the	Company	to	the	
Board	of	Directors

5.		 Perform	duties	related	to	the	general	administration	of	the	Company,	including	the	determination	of	the	organizational	
structure	and	management,	covering	all	details	pertaining	to	the	selection,	training,	hiring	and	removal	of	Company	
employees.

6.		 Formulate	business	plans;	facilitate	administrative	activities;	approve	the	annual	budget	for	business	operations	
and	the	annual	expenditure	budgets;	carry	out	operations	in	accordance	with	the	business	plans	and	business	
strategies	to	complement	the	policies	and	business	direction	presented	to	the	Board	of	Directors

7.		 Perform	other	duties	as	assigned	from	time	to	time	by	the	Board	of	Directors.	

	 The	delegation	of	authority	to	the	Executive	Committee	requires	that	transactions	in	which	Executive	Directors	or	
other	individuals	may	have	a	potential	conflict	of	interest	or	vested	interest,	or	any	other	form	of	conflict	of	interest	with	the	
Company	or	its	subsidiaries,	obligate	the	said	Executive	Director	to	refrain	from	exercising	or	casting	votes	concerning	
the	matter	in	question.	The	authorization	of	transactions	with	a	possible	conflict	of	transaction	must	be	carried	out	in	
compliance	with	the	Announcement	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	concerning	the	guidelines,	method	and	disclosure	
of	listed	company	related	transactions.

3)  Selection of Directors and Executives
 Appointment and removal of Company Directors

1.		 In	the	appointment	and	removal	of	Company	directors,	Company	directors	are	elected	by	the	shareholders’	meeting	
whereby	the	appointment	of	directors	must	be	approved	by	shareholders’	meeting	with	no	less	than	half	of	the	
total	number	of	votes	cast	by	shareholders	in	attendance	and	entitled	to	vote	at	the	meeting.		The	shareholders	are	
entitled	to	exercise	their	rights	to	vote	on	an	individual	basis.

2.		 The	Shareholders’	Meeting	nominates	Directors	according	to	the	guidelines	and	method	as	follows:

(1)		 Each	Shareholder	has	voting	rights	of	one	vote	per	share

(2)		 Each	Shareholder	will	have	a	total	number	of	votes	determined	as	per	Item	(1)	to	nominate	one	or	several	
persons	as	Directors.	However,	the	shares	may	not	be	divided	in	favour	of	a	particular	individual

(3)		 Individuals	receiving	the	highest	votes	in	descending	order	will	be	appointed	as	Directors	according	to	the	
number	of	Directors	required,	or	to	be	voted	in.	In	the	event	that	there	is	a	tie,	but	the	appointment	of	both	
candidates	would	exceed	the	number	of	Directors	required	or	to	be	voted	in,	the	Chairman	of	the	Meeting	will	
cast	the	deciding	vote.
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4.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(1)	 เสียชีวิต

(2)	 ลาออก

(3)	 ขาดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด

(4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 5.		 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 การสรรหากรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

	 กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารมาจากการคัดเลอืกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา	เนือ่งจาก
ในปัจจบุนับรษิทัฯยังไม่มคีณะกรรมการสรรหา	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพิจารณาคดัสรรบคุคลผูม้คุีณวุฒ	ิความรู	้ความ
สามารถ	และประสบการณ์การท�างานที่เก่ียวข้อง	รวมท้ังมีคุณสมบัติตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	
2535	และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพ

4.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บรษิทัฯ	มนีโยบายห้ามกรรมการและผูบ้รหิารใช้ข้อมลูภายในท่ีมสีาระส�าคญัของบรษิทัฯ	ซึง่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	โดยมวิีธีการดแูลผูบ้รหิารในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ดังนี้

(1)		 ด�าเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ	ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	 ของตนเอง	คูส่มรส	และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	
275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

(2)		 ด�าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า	ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือน	และห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญัน้ันต่อบคุคลอืน่	ก่อนทีง่บการเงนิหรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	ทัง้นีเ้พ่ือด�าเนนิ
การควบคุมดูแลและตรวจสอบการด�าเนินการดังกล่าว	บริษัทฯ	มีนโยบายให้ผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานการถือครองและ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

5.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	มีมติให้แต่งต้ัง	นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี	4387	หรือนาย
เชิดสกุล	อ้นมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7195	แห่งบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2558	ทั้งนี้ผู้
สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/	บริษัทย่อย/	ผู้บริหาร/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	โดยได้ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(Audit	Fee)	เป็นเงิน	775,000	บาท	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)	ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	25,000	บาท	

	 โดยในรอบบัญชีท่ีผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ	(Non-Audit	Fee)	คือ	บริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก
ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	เป็นจ�านวนเงิน	40,000	บาท	(สี่หมื่นบาทถ้วน)
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3.		 At	each	Annual	Ordinary	Shareholders’	Meeting,	a	total	of	1	in	3	of	the	number	of	Directors	is	required	to	vacate	
their	posts.	If	the	number	of	Directors	is	not	divisible	by	three,	the	figure	closest	to	1	in	3	is	to	be	used.	In	the	first	
and	second	years	following	the	registration	of	the	Company,	the	Directors	to	vacate	their	posts	will	be	decided	by	
a	lottery	system.	In	successive	years,	the	longest	serving	Directors	will	be	obliged	to	vacate	their	posts	first.

4.		 In	addition	to	completion	of	tenure,	a	Director	may	be	considered	to	complete	their	terms	due	to

(1)		 Death

(2)		 Resignation

(3)		 Lack	of	qualifications	or	possession	of	prohibited	qualities	as	specified	by	the	Public	Companies	Act

(4)		 The	Shareholders’	Meeting	passes	a	resolution	seeking	the	removal	of	a	Director.	A	vote	of	not	less	than	3	in	
4	of	the	number	of	shares	present	and	eligible	for	voting	at	the	Meeting,	representing	at	least	half	of	the	votes	
in	attendance	and	eligible	to	vote	at	the	Meeting,	is	required

5.		 Any	Director	intending	to	resign	must	submit	their	formal	resignation	to	the	Company.	The	resignation	becomes	
effective	upon	the	date	the	resignation	document	reaches	the	Company.

 Nomination of Executive Directors

	 Executive	Directors	and	management	are	nominated	by	the	Meetings	of	the	Board	of	Directors	and	are	not	reviewed	
by	the	Nominations	Committee,	since	the	Company	currently	does	not	have	such	a	committee.	Nonetheless,	the	Board	of	
Directors	considers	candidates	based	on	their	qualifications,	knowledge,	capabilities	and	relevant	working	experience.	
This	includes	qualifications	as	specified	by	Measure	68	of	the	Public	Limited	Companies	Act	of	B.E.	2535	(A.D.	1992)	
and	the	relevant	Announcements	of	the	Securities	and	Exchange	Commission.	This	is	in	the	interests	of	ensuring	the	
Company’s	efficient	operations.

4)  Insider information controls
 The	Company	has	a	policy	forbidding	Directors	and	management	from	using	significant	insider	information	about	
the	Company	that	has	not	yet	been	disclosed	for	the	benefit	of	others,	including	the	trading	of	Company	securities.	The	
measures	regarding	executives’	use	of	insider	information	for	personal	gain	is	outlined	as	follows.

(1)		 Management	in	the	various	departments	is	clearly	informed	of	their	obligation	to	report	their	equity	stake	in	the	
Company;	this	also	applies	to	their	spouses	and	children	who	are	minors.	Changes	in	equity	ownership	are	likewise	
required	to	be	reported,	in	accordance	with	Measure	59	and	penalty	Measure	275	of	the	Securities	and	Stock	
Exchange	Act	of	B.E.	2535	(A.D.	1992)

(2)		 Documentation	is	circulated	to	ensure	that	management	are	informed	that	Executives	with	access	to	significant	
insider	information	which	has	the	potential	to	impact	changes	in	the	price	of	the	Company’s	securities	are	advised	
to	refrain	from	trading	in	the	Company’s	shares	for	a	period	of	1	month.	Such	information	is	not	permitted	to	be	
disclosed	to	other	parties	prior	to	the	disclosure	to	the	general	public	of	the	financial	statements	or	the	information	in	
question.	In	order	to	control	and	monitor	compliance	in	this	regard,	the	Company	has	a	policy	requiring	management	
to	report	their	shareholdings	and	any	subsequent	changes	in	securities	to	the	Board	of	Directors,	in	accordance	
with	Measure	59.

5)  Audit fees
	 The	2015	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	passed	a	resolution	to	nominate	Ms.Wanya	Buddasathien,	Certified	
No.4387	or	Mr.Cherdsakul	Onnmongkol,	Certified	No.7195	of	C.W.W.P	Company	Limited	to	be	the	2015	company’s	
auditor.	All	the	auditors	listed	above	have	no	relationship	or	any	interest	with	the	company	/	subsidiaries	/	executives	/	
major	shareholders	or	related	to	such	person	in	anyway.	The	audit	fees	were	determined	at	775,000	Baht,	Increasing	
25,000	Baht	from	last	year	fee.	

	 For	non-audit	item,	in	the	last	accounting	period	the	company	used	the	English	translation	service	from	this	auditing	
office	which	costs	40,000	baht.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 ค�าว่า	“บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”	ถือเป็นปณิธานหลักในการท�างานของผู้บริหารและพนักงาน	บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	
(มหาชน)	ทุกคน	ที่จะมุ่งมั่นในการสร้างบ้านด้วยความตั้งใจ		ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ลูกค้า	เสริมสร้างก�าลังใจ
ให้แก่พนักงานในองค์กร		ชุมชนใกล้เคียง	รวมทั้งคืนก�าไรเพื่อตอบแทนสังคม

	 Corporate	Social	Responsibility	(CSR)		หรอื	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร		เป็นหนึง่ในหลกัการทีบ่รษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี้	
จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ให้ความส�าคัญอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจ	ด้วยตระหนักว่า	องค์กรจะเติบโตได้อย่างย่ังยืน	ต้อง
อาศัยทั้งวิสัยทัศน์	ความสามารถ	ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด�าเนินงาน	ด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งรวมถึงการ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	และกฎหมายที่เก่ียวข้องว่าด้วยเรื่องของการจ้างงาน	โดยให้ความส�าคัญ
กับการดูแลและเอาใจใส่ต่อพนักงาน	ทั้งนี้ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	อาทิ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	,	ทุนการศึกษาส�าหรับพนักงาน	,	การจัด
ท�าประกันกลุม่ในการรกัษาพยาบาล,	การก�าหนดวันหยุดประจ�าปีตามระเบยีบของกฎหมายแรงงาน	,	การจ่ายเงนิเดอืนอย่างเป็นธรรม	และ
มีการจ่ายโบนัสประจ�าปี	เพ่ือตอบแทนความต้ังใจในการท�างานของพนักงาน	โดยใช้	KPI		(Key	Performance	Indicator)	เป็นตัวช้ีวัด	ซึ่ง
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร	

	 ทั้งนี้	ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	(Welfare	Committee)	เพ่ือให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ		ตรวจเช็ค	
และตรวจสอบสวัสดกิารทีม่อบให้แก่พนกังาน	รวมทัง้ให้ความคดิเหน็และเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเตมิ	หรอืท่ีจ�าเป็นเก่ียวกับการจดัสวัสดกิาร
ต่างๆ	นอกจากน้ี	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานประจ�าปี	เพ่ือตรวจสอบความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	ลักษณะงาน	ผู้บริหาร	การสื่อสาร	รวมไปถึงความผูกพันของบุคลากรกับองค์กร	ซึ่งผลการส�ารวจดังกล่าวจะถูกน�า
มาใช้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

	 ย่ิงไปกว่านัน้	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้ยังให้ความส�าคญักับการจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือเพ่ิมทักษะ	ความรู	้ความสามารถในการท�างาน	
โดยในแต่ละปี	บริษัทฯ	จะเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและพนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรม	ทั้งเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนาความรู้	ความสามารถในวิชาชีพ	

	 ในส่วนของการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันภายในองค์กร	แต่ละปีบริษัทฯจะจัดให้มีงานปีใหม่ช่วงปลายปี	,จัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในองค์กรปีละ	1	คร้ังและจัดกิจกรรม	“Happy	Hour”	หลังเลิกงาน	เดือนละ	1	ครั้ง	เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข
ในการท�างาน		ได้ผ่อนคลายและลดความตึงเครียด	อันจะน�ามาซึ่ง	Happy	Organization	อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
พนักงานกับพนักงาน	และพนักงานกับผู้บริหาร		อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 บริษัทฯมีความตั้งใจในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อลูกค้า	อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว	และไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ฯ	โดยจะหลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือหากพบว่ามี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดข้ึนก็จะเร่งด�าเนินการไกล่เกล่ียด้วยความเป็นธรรม	พร้อมท้ังได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถ
ป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต	หรือหากตรวจสอบพบว่ามีเหตุทุจริตก็จะเร่งเข้าไปจัดการปัญหาด้วยความเร่งด่วน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	 บรษิทัฯ	เน้นการด�าเนินธุรกจิด้วยการสร้างบ้านท่ีมคีณุภาพ	ได้มาตรฐาน	รวมท้ังค�านึงถึงการบรกิารท่ีจะสร้างประทับใจสูงสดุแก่ลกูค้า	
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.	 ให้ข้อมลูข่าวสารทีค่รบถ้วน	เป็นธรรม	และค�านงึถึงผลประโยชน์ของลกูค้า	เช่น	ไม่โฆษณาเกนิจรงิ	ให้ข้อมลูทีช่ดัเจน	ด้วยภาษา
ที่เรียบง่ายต่อความเข้าใจ	
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Social and Environmental Responsibilities

	 The	phrase	of	“Houses	Built	on	Good	Intentions”	is	the	main	philosophy	of	all	executives	and	employees	of	Lalin	Property	
Public	Company	Limited	who	are	committed	to	build	a	house	with	full	intention,	pay	attention	to	the	life	quality	and	create	good	
environment	to	customers,	support	motivation	of	all	employees	in	the	organization	and	nearby	communities,	and	also	return	
benefits	to	the	society.			

 Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	is	one	of	the	principles	that	Lalin	Property	Public	Company	Limited	consistently	
focuses	on	throughout	its	operation.	The	Company	is	aware	of	the	sustainable	growth	of	the	organization	which	requires	visions,	
capabilities,	together	with	morality	and	ethics	in	the	operation	under	the	good	corporate	governance	principle	and	corporate	
social	responsibility.	   

 

Respect of Human Rights and Fair Treatment of Employees
	 The	Company	is	committed	to	comply	with	the	labor	law	and	other	laws	related	to	employment	by	focusing	on	care	
and	attention	to	employees.	In	addition,	the	Company	provides	welfares	to	employees,	such	as	provident	fund,	educational	
scholarship	for	employees,	group	health	insurance,	annual	holidays	according	to	rules	of	the	labor	law,	fair	salary	payment,	
and	annual	bonus	payment,	in	order	to	return	a	favor	to	employees’	intentions	in	operations.	KPI	(Key	Performance	Indicator)	
is	applies	as	the	indicator	representing	the	efficiency	and	effectiveness	of	performances	of	the	organization	or	sections	in	the	
organization.

	 However,	the	Company	establishes	the	Welfare	Committee	to	give	advices	and	suggestions	regarding	to	welfares,	inspect	
and	audit	welfares	provided	to	employees,	and	provide	comments	and	additional	or	necessary	guidelines	relating	to	welfares.	
In	addition,	the	Company	also	provides	the	annual	employee	survey	relating	to	satisfaction	on	the	working	environment,	nature	
of	work,	executives,	communication,	and	organizational	commitment	of	the	employees.	Such	survey	will	be	applied	as	the	
guideline	for	further	development	t	and	improvement.											

	 Furthermore,	Lalin	Property	also	focuses	on	providing	trainings	continuously	in	order	to	enhance	skills,	knowledge,	and	
capabilities	in	the	operation	of	employees.	Annually,	the	Company	will	offer	opportunities	to	supervisors	and	employees	to	
express	their	opinions	relating	to	the	demand	of	trainings	for	self-development	and	development	of	occupational	knowledge	
and	abilities.		

	 Regarding	to	the	activities	for	strengthening	good	relationship	in	the	organization,	the	Company	organizes	the	New	
Year	Party	at	the	end	of	every	year,	Annual	Sport’s	Day,	and	“Happy	Hour”	activity	after	office	hours	once	a	month,	in	order	
to	enhance	happiness	of	employees	in	working,	relax	and	reduce	stress.	These	activities	will	lead	to	Happy	Organization	and	
also	create	good	relationship	between	employees,	as	well	as	employees	and	executives,	including	support	the	organizational	
commitment	of	employees.			   

Fair Business Operation
	 The	Company	intends	to	create	good	confidence	for	customers,	which	will	cause	positive	results	in	long	term,	and	ignores	
other	benefits	possibly	affecting	the	business	operation	of	the	Company.	The	Company	will	avoid	any	operation	which	may	
cause	conflict	of	interests.	If	the	conflict	of	interests	is	found,	the	Company	will	settle	it	fairly.	In	addition,	the	Company	provides	
the	management	system	which	prevents	the	bribes	and	corruption.	If	any	corruption	is	detected,	the	Company	will	rapidly	
solve	that	problem.		

Customer Responsibility 
	 The	Company	emphasizes	on	doing	business	by	constructing	qualified	and	standardized	houses.	Moreover,	the	Company	
is	aware	of	services	which	create	the	best	impression	to	customers	with	the	following	practices.		
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2.	 พัฒนาสนิค้าและบรกิารของธุรกิจทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสงัคมและสิง่แวดล้อมให้กับลกูค้า	รวมทัง้ได้มาตรฐาน
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	โดยบริษัทได้มีหน่วยงาน	QC	(Quality	Control	)	เพ่ือตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก�าหนดขององค์กร	ซึ่งรวมทั้งระบบการตรวจสอบ	แก้ไข	
(Corrective	Action)	เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	

3.	 ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น	และด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

4.	 รบัฟังปัญหา	พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาด้วยความเร่งด่วนและเต็มใจ	โดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและค�านงึถึงประโยชน์ของลกูค้า
เป็นหลัก

จัดกิจกรรมภายในโครงการ
	 บริษัท	ฯ	ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากกับการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในโครงการของลลิล	โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	งานปีใหม่	งานวันเด็ก	งานวันลอยกระทง	ท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา		ฯลฯ	อีกทั้งยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตของทุกคนในโครงการ	โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ	,	การฉีดวัคซีนสุนัข	,	การจัด	
Big	Cleaning	เป็นต้น
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1.	 Providing	complete	and	fair	information	to	customers	and	considering	benefits	of	customers,	such	as,	no	exaggerated	
advertising,	providing	clear	information	with	simple	and	easy-to-understand	language		

2.	 Developing	products	and	services	of	the	business	which	respond	the	social	and	environmental	demand	to	customers	
and	have	the	standard	in	order	to	create	customers’’	satisfaction.	The	Company	establishes	the	Quality	Control	
section	(QC)	for	inspecting	and	controlling	the	production	process	or	services	so	that	all	products	are	in	accordance	
with	the	requirements	of	the	organization,	including	the	corrective	action	system	which	helps	detect	non-conforming	
products.								

3.		 Anti-corruption	and	performing	fair	business	operation	

4.		 Listening	to	a	problems	and	rapidly	and	willingly	resolve	problems	without	bias	and	mainly	considering	benefits	of	
customers	

Organizing Activities under Project 
	 The	Company	greatly	pays	attention	to	create	good	relationship	with	members	under	the	Lalin	Project	by	building	
participation	and	interaction	through	any	activities,	such	as	New	Year	Party,	Children’s	Day,	Loy	Kratong	Day,	making	merits	on	
Buddhist	Festivals,	etc.	Additionally,	the	Company	also	focuses	on	the	quality	of	life	of	all	members	in	the	project	by	providing	
the	medical	checkup,	vaccination	for	dogs,	Big	Cleaning	event,	etc.					
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พัฒนาชุมชนและสังคม
	 ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น	มีความส�าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นปัจจัยเอื้อต่อการด�าเนินงานของบริษัท	ฯ	
ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง	และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	โดยมุ่งในการ
สร้างสรรค์สงัคมให้มคีณุภาพ	ลดหรอืหยุดผลกระทบในทางลบต่อชมุชนและสงัคม	โดยเฉพาะทีเ่กิดจากกระบวนการด�าเนินงานของบรษิทัฯ		
พร้อมให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม	

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.	 สร้างลักษณะนิสัยของพนักงานให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	เช่น	ปิดไฟฟ้าในช่วงพักเท่ียงและปิดคอมพิวเตอร์ทุก

ครั้งเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย	ปรับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิที่ประหยัดไฟและปิดเมื่อไม่มีการใช้งาน

2.	 ตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานและสภาวะโลกร้อน	โดยปลุกจิตส�านึกของพนักงานให้ช่วยกันประหยัดและสนับสนุนให้เกิด
การน�าทรัพยากรมาใช้ใหม่	อาทิ	น�ากระดาษรีไซเคิลในการถ่ายเอกสาร	หรือน�าหน้าที่ว่างมาใช้ประโยชน์

3.	 ประชาสมัพันธ์ให้พนักงานบรษิทั	ลกูค้า	และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	ให้มจีติส�านกึร่วมกันในการประหยัดพลงังานและใช้พลงังานด้วยความ
คุ้มค่าสูงสุด	

4.	 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้น	เพื่อลดการเดินทางและลดใช้พลังงานในด้านต่าง	ๆ	

5.	 ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	และผลกระทบต่อสังคมโดยรอบในการก่อสร้าง	มีการป้องกันฝุ่นละออง	ใส่ใจในด้านความปลอดภัย	ลด
มลภาวะทางด้านเสียง	จัดการขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง	และมีการบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง

6.	 ออกแบบบ้านที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท	ฯ	ได้
มีการวางแผน	จัดการ	และควบคุมในทุกกระบวนการผลิต	รวมท้ังออกแบบบ้านให้เข้ากับหลักธรรมชาติ		เลือกใช้วัสดุที่ช่วย
ประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน	อาทิ	กระจกเขียวตัดแสง	ช่วยลดความเข้มและความร้อนของแสงท่ีจะเข้ามาภายใน	รวมทั้ง
กรองรังสีอัลตร้าไวโอเลตและสะท้อนความร้อน	ท�าให้ลดความร้อนภายในบ้านและช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น

	7.	 ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงาน	ลูกค้าและสาธารณชน

การด�าเนินการด้านความปลอดภัย
	 บริษัท	ฯ	ค�านึงถึงความปลอดภัยในร่างกาย	ชีวิต	และทรัพย์สินของพนักงานและลูกค้าภายในโครงการ	โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

1.	 ติดตั้งกล้องวงจรปิด	(CCTV)	ทั้งภายในบริษัท	ฯ	เพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน	และบริเวณโครงการท่ีอยู่อาศัยต่าง	ๆ		ของ
บริษัท	ฯ	เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ

2.	 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด	24	ชั่วโมง	โดยบุคคลที่เข้าท�างานต้องไม่มีประวัติเก่ียวข้องกับยาเสพติดและประวัติ
อาชญากรรม

3.	 จัดอบรมความรู้	“การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”	โดยบริษัท	ฯ	ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวปีละ	1	ครั้ง	เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานให้
ทราบถึงแนวทางวิธีการป้องกันภัยตนเองเบื้องต้น	เส้นทางในการหนีไฟ	การใช้ถังดับเพลิง	และการอพยพออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภัยและเป็นระเบียบ	ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
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Developing Community and Society 
	 Strong	communities	and	society	with	sustainable	development	are	very	significant	as	the	supporting	factor	for	the	business	
operation	of	the	Company.	As	a	result,	the	Company	promotes	social	activities	continuously	and	participates	in	enhancing	
strength	for	communities	by	creating	qualified	society,	reducing	or	stopping	negative	impacts	on	communities	and	society,	
especially	impacts	arising	out	of	the	operation	of	the	Company.	In	addition,	the	Company	also	supports	volunteering	activities	
relating	to	community	and	society	development.

Conserving Nature and Environment
1.	 Fostering	employees	to	save	and	consume	energy	valuably,	such	as	turning	off	lights	during	lunch	break	and	all	

computers	after	finishing	using,	adjusting	the	temperature	of	air	conditioners	at	the	saving-energy	temperature	and	
turning	them	off	after	finishing	using.	

2.		 Realizing	energy	problems	and	global	warming	by	fostering	awareness	of	employees	to	help	save	and	support	
re-use	of	resources,	such	as	using	recycled	paper	for	photocopying		

3.		 Communicating	to	all	employees,	customers,	and	associated	persons	to	be	aware	of	the	energy	saving	and	energy	
consumption	with	the	highest	worthwhileness						

4.		 Using	benefits	from	technologies	in	order	to	reduce	transportation	and	energy	consumption		

5.	 Considering	environment	and	impacts	on	society	surrounding	the	construction	sites,	providing	preventive	measures	
for	dust	and	safety,	noise	pollution,	managing	wastes	arising	out	of	the	construction,	and	providing	wastewater	
treatment	before	releasing	out	of	the	construction	sites

6.		 Designing	houses	which	help	save	energy	and	cause	no	impact	on	environment.	All	housing	projects	of	the	Company	
are	planned,	managed,	and	controlled	in	terms	of	all	production	process.	In	addition,	the	Company	designs	houses	
according	to	the	principles	of	the	nature	by	selecting	and	using	materials	which	save	the	energy	and	help	reduce	
the	global	warming,	such	as,	green	tinted	glasses,	which	help	reduce	the	intense	and	heat	of	the	light,	including	
filter	UV	and	reflect	heat,	so	the	heat	inside	the	house	reduces	and	help	less	consumption	of	air	conditioners.

7.		 Communicating	knowledge	and	information	relating	to	impacts	on	environment	and	safety	to	all	employees,	customers,	
and	the	public		

Safety Operation
	 The	Company	is	aware	of	the	life,	health,	and	property	safety	of	employees	and	customer	under	the	projects	by	implementing	
the	following	operations;	

1.		 Installing	CCTV	in	the	Company	for	the	safety	of	employees	and	around	the	housing	projects	of	the	Company	foe	
the	safety	of	residents	in	the	projects			

2.		 Providing	24-hour	security	guards	who	have	no	criminal	records	and	drug	use		

3.		 The	Company	provides	the	training	of	“Firefighting	and	Evacuation”	once	a	year	so	that	employees	acknowledge	
the	basic	preventive	measures,	fire	exit	routes,	fire	extinguishers	usage,	and	safe	evacuation	out	of	the	building.	
This	activity	is	the	preparation	in	case	real	situations	take	place.		
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กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคม
	 บรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านกึอยู่เสมอ
ว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม	และตระหนักถึงความส�าคญัของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	ดังนั้นทางบริษัทฯ	จึงเข้า
ร่วมด�าเนนิกิจกรรมช่วยเหลอืทางสงัคมอย่างสม�า่เสมอ	และต่อ
เนือ่งมาโดยตลอด				ไม่ว่าจะเป็น	การให้การสนับสนนุด้านการ
ศึกษาด้วยการมอบทนุแก่เดก็นกัเรยีนนกัศกึษา				การบรจิาคเงนิ
ในกจิกรรมการกุศลต่างๆ			การบรจิาคเงนิและสิง่ของเครือ่งใช้
เพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัใินเหตกุารณ์ต่างๆ	ตลอดจนถึง
การจดักิจกรรมทางสงัคมผ่านทางชมุชมในโครงการของบรษิทั
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Corporate Social Responsibilities 
(CSRs)
	 Lalin	Property	Public	Company	Limited	is	always	
mindful	that	we	are	a	part	of	society	and	conscious	of	
our	important	responsibility	to	society	as	well	as	the	
community.	The	Company	therefore	regularly	organizes	
activities	to	benefit	society	and	has	consistently	done	so	
throughout.	This	takes	the	form	of	educational	assistance	
with	the	presentation	of	scholarships	to	schoolchildren	
and	students;	monetary	donations	to	various	charities;	
donations	of	funds	and	necessities	to	victims	of	natural	
disasters	such	as	floods;	and	including	holding	community	
activities	through	the	Company’s	projects.
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กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคม
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Corporate Social Responsibilities (CSRs)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ท่ี	1/2559	เมือ่วันที	่24	กุมภาพันธ์	2559	คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปี	2558	สรุปได้ว่า	บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่หมาะสมเพียงพอและครอบคลมุ	5	องค์ประกอบ	คือ	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมนิความเส่ียง	การควบคุมการปฏบิตังิาน	
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	มีรายละเอียดดังนี้

1.  การควบคุมภายในองค์กร 
	 บริษัทฯ	มีการตั้งเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ชัดเจน	สมเหตุสมผลและวัดผลได้	เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	บริษัทฯได้มีข้อก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง	และมีจริยธรรม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ	ซึ่งรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	บริษัทมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติงานท่ีรัดกุมและเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการก�าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานอย่างเหมาะสม	มีสายการบังคับบัญชา	
และความสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในทีช่ดัเจน	รวมท้ังมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบให้แก่บคุคลากรในแต่ละต�าแหน่ง
อย่างเหมาะสมต่อการด�าเนนิธุรกิจ	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีของส่วนงานและต�าแหน่งต่างๆ	ซึง่ท�าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกัน	มสีาย
งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม	รวมทั้งก�าหนดบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร	เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ทราบและตระหนกัถึงอ�านาจหน้าที	่และความรบัผดิชอบของตนในการปฏิบตังิานได้อย่างเหมาะสมและเตม็ความสามารถ	อกีทัง้มกีารอบรม
พนักงานให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	
มีงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

2. การประเมินความเสี่ยง 
	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญักับการประเมนิความเสีย่ง	โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารพิจารณาและประเมนิความเสีย่ง
ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านทั้งปัจจัยภายนอกและภายในจากทุกหน่วยงาน	เพื่อน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ใน
การบริหารความเสี่ยง	ที่อาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท	โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกๆ	2	สัปดาห	์
ได้ให้แต่ละสายงานแจ้งปัญหา	ข้อขัดข้อง	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	รวมท้ังน�าเสนอส่ิงท่ีได้ด�าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง	
ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัได้มกีารประเมนิสถานการณ์	วิเคราะห์และจดัระดับความเส่ียง	ก�าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงและมาตรการป้องกนั	
แก้ไข	และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง	รวมท้ังมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่าน้ัน	เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดกิจกรรมควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญของแต่ละระบบงาน	และจัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	มี
การก�าหนดโครงสร้างการบรหิารเพ่ือแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไว้	และแยกออกจากกันโดยเด็กขาด	ระหว่างหน้าท่ี
อนุมัติ	หน้าท่ีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	และหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	ท้ังน้ีบริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
สนบัสนนุการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธิภาพ	และมกีารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิห้มคีวามเหมาะสมอยู่เสมอ	รวมถึงบรษิทัเข้า
ร่วมประกาศเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีข้อมูลท่ีส�าคัญๆ	อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ	และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด	มีการจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเพ่ือให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการบริษัท	มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน	เป็นหมวดหมู่	บริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใน
การจดัการฐานข้อมลูสารสนเทศของบรษิทัให้มคีวามทันสมยั	ท�าให้การจดัเก็บรวบรวมและบรหิารข้อมลู	และการจดัท�ารายงานข้อมลูต่างๆ	
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Internal Control and Risk Management

	 At	the	board	of	directors’	meeting	No.	1/2559	held	on	February	24,	2016,	the	board	of	directors	approved	the	audit	
committee	in	line	with	the	assessment	form	for	the	sufficiency	of	the	internal	control	systems	for	2015.	In	summary,	the	Company	
has	sufficient	internal	controls	covering	5	areas,	namely,	internal	control,	risk	assessment,	operation	control,	information	system	
and	communication,	and	monitoring	systems.	The	details	are	as	follows:	

1.  Internal Control 
	 The	Company	has	set	a	goal	for	business	operations	approved	by	the	board	of	directors,	which	is	clear,	reasonable	and	
measureable	in	order	to	be	used	as	an	operational	guideline	for	employees.	The	Company	requires	executives	and	employees	
to	perform	their	duties	with	integrity	and	moral	ethics	in	writing	and	also	communicates	this	matter	to	all	employees	in	the	new	
employee	orientation.	The	Company	has	established	complete	policies	and	rules	in	writing,	appropriate	corporate	structure,	
clear	chain	of	command,	and	relationship	between	internal	sections,	including	properly	assigned	authorities,	duties,	and	
responsibilities	to	personnel.	Main	duties	are	divided	to	provide	check-and-balance.	A	chain	of	command	has	been	set	in	
place	that	is	clear	and	appropriate.	Employee	roles	and	duties	are	established	in	writing	so	that	all	employees	are	aware	of	
the	authority,	duties	and	responsibilities	and	properly	execute	duties	with	full	ability.	Employees	are	continuously	educated	
and	trained	with	the	skills	necessary	for	operations.	In	addition,	an	efficient	internal	control	system	is	established,	including	an	
independent	internal	audit	reporting	directly	to	the	Audit	Committee.

2.  Risk Assessment      
	 The	Company	focuses	on	risk	assessment.	At	the	board	of	directors’	meeting,	risks	with	potential	impact	on	the	Company’s	
business	operations	are	assessed	and	considered	in	terms	of	internal	and	external	factors	from	all	sections	in	order	to	establish	
the	strategy	on	risk	management	which	may	cause	impacts	and	damages	to	the	Company.		At	the	bi-weekly	board	of	directors’	
meetings,	each	line	of	work	reports	problems,	issues	and	opportunities	for	potential	corruption	and	presents	the	measures	
taken	in	line	with	the	risk	management	guidelines.	The	Company’s	executives	assess	situations,	analyzes	and	prioritize	the	
risk	level,	determines	risk	control	methods	and	preventive	and	corrective	measures,	and	monitors	situations	that	are	the	root	
cause	risk	factors	as	well	as	those	measures	in	order	to	mitigate	potential	impacts	on	the	Company’s	business	operation.		

3.  Operation Control      
	 The	Company	has	set	significant	control	activities	of	each	work	system	and	regularly	reported	performances.	The	
management	structure	is	established	to	divide	and	separate	duties	and	responsibilities	of	each	unit,	consisting	of	the	duty	
of	approval,	information	and	transaction	recording	and	asset	maintenance.	However,	the	Company	develops	its	information	
technology	to	support	its	efficient	operations.	In	addition,	policy	and	operational	procedures	are	regularly	reviewed	and	the	
Company	also	participated	in	the	announcement	of	intention	and	commitment	to	prevent	corruptions	in	the	projects	of	collective	
action	coalition	of	the	private	sector	to	fight	against	corruptions	organized	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

4.  Information System and Communication   
	 The	Company	has	arranged	sufficient	key	information	available	for	decision-making	and	submits	it	to	the	board	of	directors	
within	the	period	stipulated	by	the	law.	Minutes	of	the	board	of	directors’	meetings	are	prepared	in	detail	and	kept	available	
for	proper	review	of	directors’	execution	of	duty.	Documents	supporting	the	accounting	records	are	completely	stored	and	
categorized.	The	Company	develops	and	updates	the	computer	system	for	the	Company’s	database	management	so	that	
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มปีระสทิธิภาพ	เหมาะสมต่อการใช้งาน	และสามารถรายงานได้อย่างรวดเรว็	ถูกต้อง	และทนัเหตกุารณ์อยู่เสมอ	มช่ีองทางการตดิต่อสือ่สาร
ได้ทั่วทั้งบริษัท	ผ่านทางระบบ	Intranet	ของบริษัท	และมีระบบการติดต่อสื่อสาร	รวมทั้งมีการประชุมแต่ละฝ่ายเป็นประจ�าทุกเดือน	ส�าหรับ
การสื่อสารภายนอกบริษัทได้จัดให้มีส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.lalinproperty.com)	เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสารระหว่างบริษัทกับนักลงทุนและหน่วยงานภายนอก	

5.  ระบบการติดตาม 
	 บริษัทฯ	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้	โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุก	ๆ	2	สัปดาห์	เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี
ละ	5	ครัง้	เพ่ือพิจารณา	วิเคราะห์	และประเมนิผลว่าเป็นไปตามกลยุทธ์	เป้าหมาย	และแผนงานการด�าเนนิธุรกิจท่ีก�าหนดไว้	พร้อมท้ังแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น	และปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีแผนกตรวจสอบ
ภายใน	ซึง่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานด้านต่างๆ	ของบรษิทั	เพ่ือประเมนิและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ	จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้ง	และส�าหรับข้อมูลทางการเงินมีผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็น	โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน
ด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัคอื	นางสาวประภาศร	ีกิตเิฉลมิเกียรต	ิโดยมปีระวัตโิดยสงัเขปดังน้ี

วุฒิการศึกษา	

	 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	 	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	(พศ.	2540-2544)

ประวัติการท�างาน

	 •	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส	 	 บริษัท	ซัมมิท	ออโตซีท	อินดัสทรี	จ�ากัด	พศ.	2546-	2551

	 •	 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	 	 บริษัท	โมเดอร์นฟอร์ม	จ�ากัด	(มหาชน)	พศ.	2551	-	2558

	 •	 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	 	 บรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	พศ.	2558	–	ปัจจบุนั

ประวัติการอบรม

	 •	 การป้องกันการทุจริตในองค์กรของสภาวิชาชีพการบัญชี

	 •	 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศของสถาบันสภาวิชาชีพการบัญชี

	 •	 Evaluating	Internal	Control:	A	COSO	Based	Approach	ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

	 •	 Risk	Based	Audit	ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตร

	 •	 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	(Tax	Auditor)

	 ท้ังนีท้างคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	นางสาวประภาศร	ีกิตเิฉลมิเกียรต	ิหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัมคีณุสมบัติ
และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานด้านตรจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ท้ังน้ีหน่วยงานตรวจสอบในมีความเป็นอิสระ	โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่ห้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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data	collection	and	management	as	well	as	report	preparation	are	efficient	and	suitable.	Data	is	always	reported	rapidly,	timely	
and	accurately.	Communication	channels	are	available	throughout	the	entire	company	via	an	intranet	system.	Department	
meetings	are	held	on	a	monthly	basis.	For	external	communications,	the	Company	provides	the	section	of	investor	relations	via	
its	website	(www.lalinproperty.com)	as	a	communication	channel	between	the	Company	and	external	investors	and	agencies.	

5.  Monitoring System     
	 The	Company	monitors	business	performances	to	determine	achievement	of	set	goals.	Meetings	are	held	with	the	
Management	once	a	week.	Executive	board	meetings	are	held	bi-weekly	to	closely	monitor	performances.	Furthermore,	the	
board	of	directors’	meetings	are	held	at	least	5	times	a	year	to	consider,	analyze	and	evaluate	whether	performances	meets	
the	established	strategies,	goals	and	business	plans	and	to	solve	potential	problems	and	adjust	action	plans	to	meet	changing	
situations.	In	addition,	the	Company	also	has	an	Internal	Audit	Department	which	has	the	duty	of	auditing	the	Company’s	operations	
in	order	to	assess	and	report	audit	results	directly	to	the	Audit	Committee.	The	Audit	Committee	then	reports	performances	to	
the	board	of	directors	at	the	boards’	meetings	every	time.	Regarding	to	financial	data,	independent	auditors	perform	audits	
and	render	opinions.	At	present,	no	errors	in	internal	control	system	on	accounting	have	been	found	to	significantly	affect	the	
financial	statement.	

	 As	of	December	31,	2015,	the	head	of	internal	audit	unit	is	Ms.	Praphasri	Kittichaloemkiat.	Her	brief	profile	is	as	follows;

Educational	Background	

	 •	 Bachelor	of	Business	Administration	(Accounting)	 Hua	Chiew	Chalermprakiet	University	(Year	1997-2001)

Working	Experience

	 •	 Internal	Audit	Seni0or	Officer	 	 	 Summit	Auto	Seat	 Industry	Company	 Limited,	 
	 	 	 	 	 	 	 	 Year	2003-	2008

	 •	 Section	Head	of	Internal	Audit	Department	 	 Modernform	(Public)		Company	Limited,	Year	2008-2015

	 •	 Internal	Audit	Manager	 	 	 	 Lalin	Property	(Public)		Company	Limited,	Year	2015	–	current

Training Program

	 •	 Anti-corruption	in	Organizations	of	the		Federation	of	Accounting	Professions

	 •	 Internal	Audit	Operation	in	Information	System	of	the	Federation	of	Accounting	Professions

	 •	 Evaluating	Internal	Control:	A	COSO	Based	Approach	of	the	Institute	of	Internal	Auditors	of	Thailand

	 •	 Risk	Based	Audit	of	the	Institute	of	Internal	Auditors	of	Thailand	

Certificate

	 •	 Tax	Auditor

	 The	Audit	Committee	has	opinion	that	Ms.	Praphasri	Kittichaloemkiat,	Head	of	Internal	Audit	Unit	of	the	Company,	has	
adequate	qualifications	and	experience	to	efficiently	perform	internal	audits.	In	addition,	Company’s	internal	audit	unit	is	
independent.	The	Audit	Committee	has	the	duty	to	approve	the	appointment,	transfer,	and	dismiss	of	the	head	of	internal	audit	
unit	or	any	other	units	relating	to	an	internal	audit.	
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รายงานรายการระหว่างกัน

	 บรษิทัไม่มรีายการระหว่างกันในปัจจุบนั	อย่างไรก็ดีหากบรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	จะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ	ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกต	ิในราคาตลาดซึง่สามารถเปรยีบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบคุคลภายนอก	ท้ังน้ี	บรษิทัจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบ	หรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระ	พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา	
และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

	 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น	คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน	และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 ทัง้นี	้หากมรีายการระหว่างกันของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกิดขึน้กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	มส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอื
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน	บริษัทจะ
ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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Related party transactions

	 The	Company	currently	does	not	have	any	related	party	transactions.	However,	if	company	will	do	any	related	transactions	
in	the	future,	the	company	will	determine	any	terms	as	normal	commercial	practice	at	market	prices,	which	may	be	compared	
with	prices	in	transactions	occurring	with	outside	parties.	The	Company	will	assign	the	Audit	Committee,	the	corporate	auditors,	
or	independent	experts	to	review	the	transactions	and	provide	their	opinions	as	to	the	suitability	of	pricing	and	justification	of	
such	items.

	 The	Board	of	Directors	must	ensure	that	any	future	related	party	transactions	comply	with	the	Securities	and	Stock	
Exchange	Act,	regulations,	announcements,	orders	or	conditions	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	Furthermore,	compliance	
is	required	with	regulations	governing	the	disclosure	of	related	party	transactions	and	the	significant	acquisition,	or	divestiture	
of	securities	in	the	Company	or	its	subsidiaries.	

	 Furthermore,	related	party	transactions	for	the	Company	or	its	subsidiaries	which	may	occur	with	individuals	having	
potential	conflict	of	interest,	vested	interest	or	future	conflict	of	interest,	require	the	Audit	Committee	to	review	and	provide	
their	opinion	as	to	the	necessity	and	suitability	of	the	transaction.	In	the	event	that	the	Audit	Committee	does	not	possess	the	
expertise	to	consider	the	particular	transaction	in	question,	the	Company	will	assign	an	independent	expert	or	the	corporate	
auditors	to	provide	an	opinion.	The	feedback	will	be	used	in	the	decision	making	of	the	Board	of	Directors’	or	Shareholders,	
as	may	be	the	case.	The	Company	will	disclose	details	of	related	party	transactions	in	the	Notes	to	the	Financial	Statements,	
which	have	been	duly	inspected	by	the	corporate	auditors.
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ค�าอธิบายผลการด�าเนินงาน และวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

	 ในปี	2558	บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	มียอดรับรู้รายได้จากการขายทั้งสิ้น	2,084.18	ล้านบาท	ปรับลดลงจากปี	2557	
ทีม่ยีอดรบัรูร้ายได้อยู่ที	่2,365.60	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นการลดลงร้อยละ	11.90	ซึง่นับว่ามกีารขยายตัวในระดับท่ีต�า่กว่าท่ีคาดการณ์ไว้	ทัง้น้ี
เนื่องจากในปี	2558	มีปัจจัยลบหลายปัจจัยเข้ามากระทบ	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	นอกจากนี้สืบเนื่องจากที่ในปี	2558	บริษัทมี
การรับรู้รายได้จากอาคารชุดท่ีลดลง	ตามท่ีบริษัทได้มีการเปิดขายโครงการอาคารชุดจ�านวนท้ังส้ิน	4	โครงการ	ในช่วงปลายปี	2554	ถึงต้น
ปี	2556	โดยบริษัทได้เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์	และรับรู้รายได้จากยอด	Backlog	ของอาคารชุดตั้งแต่ปลายปี	2555	เป็นต้นมา	ซึ่งส่วนใหญ่
จะมกีารรบัรูร้ายได้ในช่วงปี	2556	และ	2557	โดยในปี	2557	นัน้มยีอดรบัรูร้ายได้จากอาคารชดุท้ังสิน้	505.10	ล้านบาท	ในขณะท่ีมกีารรบัรู้
รายได้จากโครงการแนวราบจ�านวน	1,860.50	ล้านบาท	แต่ในส่วนของปี	2558	นั้นบริษัทมียอดรับรู้รายได้จากอาคารชุดเพียง	121.77	ล้าน
บาท	และมียอดรับรู้รายได้จากแนวราบที่	1,962.41	ล้านบาท	ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของโครงการแนวราบ	นับว่าในปี	2558	ยังมี
การเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ประมาณร้อยละ	5.48	

	 แม้ในปี	2558	ภาพรวมบรษิทัจะมยีอดรบัรูร้ายได้ทีป่รบัลดลงเลก็น้อย	แต่ในส่วนของการบรหิารจดัการต้นทุนต่างๆ	บรษิทัยังคงสามารถ
บริหารจัดการต้นทุนต่างๆ	ได้ดีอย่างต่อเน่ือง	โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร	(Profitability	Ratios)	โดยรวมท่ียังคงสูงกว่าค่า
เฉลี่ยของอุตสาหกรรม	ทั้งนี้ในปี	2558	บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	อยู่ที่ร้อยละ	39.16	ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	38.55	และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ	33.02	ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนทางตรงที่ดี	
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดซื้อที่ดิน	และการบริหารจัดการด้านการก่อสร้าง	ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการน�าระบบการก่อสร้างรูปแบบ
ใหม่ๆ	มาใช้ในการก่อสร้าง	อาทิเช่น	ระบบ	Precast	และ	ระบบ	Tunnel	Form	ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน	และระยะเวลาในการก่อสร้างได	้
นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดพัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้าง	ผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ	(Innovations)	ซึ่งช่วยในด้านต้นทุน	และยกระดับคุณภาพ
สินค้าให้ดีขึ้น	ในส่วนของอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายรับ	(SG&A/Revenues)	อยู่ที่ร้อยละ	13.75	ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้น
จากในปีก่อนหน้าซึง่อยู่ทีร้่อยละ	11.08	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากยอดรบัรูร้ายได้ในปี	2558	ท่ีปรบัลดลงเป็นส�าคัญ	ประกอบกับการเปิดโครงการใหม่
ในช่วงปลายปีหลายโครงการ	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกิดขึ้น	แต่จะมีการเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ตั้งแต่ต้นปี	2559	เป็นต้นไป	
อย่างไรก็ดอีตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารต่อรายรบัของบรษิทั	เมือ่เทียบกบัค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมซึง่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ	
18.9	นบัว่าดกีว่าค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมอยู่มาก	สะท้อนความสามารถในการควบคมุต้นทุนต่างๆ	ในการบรหิารงานได้เป็นอย่างด	ีในส่วน
ของต้นทุนทางการเงินในปี	2558	อยู่ที่	12.95	ล้านบาท	ปรับลดลงจากในปี	2557	ซึ่งอยู่ท่ี	29.39	ล้านบาท	โดยเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วน
ต้นทุนทางการเงินต่อยอดขาย	ปรับลดลงจากร้อยละ	1.24	ในปี	2557	เหลือร้อยละ	0.62	ในปี	2558	โดยอัตราส่วนความสามารถในการ
ช�าระดอกเบี้ย	(Interest	Coverage	Ratio)	เพ่ิมขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ท่ี	19.46	เท่าในปี	2557	เป็น	35.59	เท่าในปี	2558	ในส่วนของก�าไรสุทธิ
ในปี	2558	อยู่ที่	355.19	ล้านบาท	ปรับลดลงจากในปี	2557	ซึ่งอยู่ที่	433.01	ล้านบาท	หรือปรับลดลงร้อยละ	17.97	ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจาก
ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทที่ปรับลดลงดังท่ีเรียนไปข้างต้น	ท้ังน้ีหากพิจารณาในรูปของอัตราส่วนก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin)	ในปี	2558	
อยู่ที่ร้อยละ	17.04	ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ	12.8%	

	 ในส่วนของงบดุล	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน	8,021.32	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจาก	ณ	ส้ินปีก่อนหน้า	จ�านวน	
673.06	ล้านบาท	หรือปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	9.16	โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากบัญชีหนี้สินจ�านวน	503.76	ล้านบาท	และเพิ่มขึ้นในบัญชี
ส่วนของผูถื้อหุน้จ�านวน	169.29	ล้านบาท	โดยสนิทรพัย์รายการส�าคัญท่ีมกีารเปล่ียนแปลงได้แก่	1.บญัชสีนิค้าคงเหลือ	ปรบัเพ่ิมขึน้	742.97	
ล้านบาท	มาอยู่ท่ี	6,865.31	ล้านบาท	ทัง้น้ีจากการท่ีบรษิทัมกีารเปิดโครงการใหม่ในปี	2558	รวม	6	โครงการเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจ	และ
ทดแทนโครงการเดิมท่ีขายหมดไป	รวมโครงการที่ปิดไปท้ังส้ินในปี	2558	จ�านวน	13	โครงการ	2.	บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
และบญัชเีงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย	ซึง่เป็นบญัชทีีบ่รษิทัพักเงนิสดไว้ในกองทุนตราสารหนีภ้าครฐั	เพ่ือผลตอบแทนทีด่ขีึน้กว่าการฝาก
เงนิกับธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป	โดยบญัชดัีงกล่าวปรบัเพ่ิมข้ึน	138.29	ล้านบาท	มาอยู่ที	่339.26	ล้านบาท	ซึง่เป็นการส�ารองเงนิสดเพ่ือเตรยีม
ขยายโครงการต่อเน่ืองในต้นปี	2559	3.	บัญชีที่ดินรอการพัฒนา	ปรับลดลง	231.55	ล้านบาท	มาอยู่ท่ี	355.89	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการลดลง
จากการโอนไปบัญชีสินค้าคงเหลือเม่ือมีการเปิดโครงการใหม่	โดยในทางบัญชี	เมื่อมีการเปิดโครงการใหม่	จะมีการโอนท่ีดินรอการพัฒนา
ส�าหรับโครงการใหม่ทั้งแปลงเข้าไปยังบัญชีสินค้าคงเหลือ	

	 ในส่วนของบญัชหีนีส้นิ	ณ	สิน้ปี	2558	บรษิทัมหีน้ีสนิรวมอยู่ท่ี	3,338.73	ล้านบาท	แบ่งเป็นหน้ีสนิระยะสัน้จ�านวน	1,592.57	ล้านบาท	
และหน้ีสนิระยะยาวจ�านวน	1,746.16	ล้านบาท	โดยในส่วนของหน้ีสนิระยะสัน้ประกอบไปด้วยหน้ีจากเงนิกู้ยืมจ�านวน	862.63	ล้านบาท	ซึง่
แบ่งเป็นเงินเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากการตัว๋สญัญาใช้เงนิจ�านวน	233.02	ล้านบาท	และในส่วนของหุน้กู้อายุ	3	ปี	ซึง่บรษิทัได้
ออกไว้เดมิเมือ่ปี	2556	ซึง่จะครบก�าหนดช�าระคนืในปี	2559	จ�านวน	629.61	ล้านบาท	ในส่วนของหน้ีสินระยะยาวจ�านวน	1,746.16	ล้านบาท
นัน้	ประกอบไปด้วยหนีท่ี้เกิดจากเงนิกู้ยืมจ�านวน	1,607.97	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงนิกู้ยืมระยะยาวกบัทางธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงจ�านวน	300	
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Explanation of Performance and Analysis 
of Financial Position
	 In	2015,	Lalin	Property	(Public)	Company	Limited	recognized	the	total	revenue	from	sales	of	goods	in	an	amount	of	2,084.18	
million	Baht,	which	decreased	from	2,365.60	million	Baht,	accounting	for	11.90%,	in	2014.	It	was	considered	as	an	expansion	
which	was	lower	than	what	was	expected	since	there	were	several	domestic	and	international	negative	factors	affecting.	In	
addition,	the	Company	recognized	the	decreasing	revenue	from	condominium.	The	Company	had	launched	4	condominium	
projects	from	the	late	2011	to	the	beginning	of	2013.	The	Company	started	transferring	ownership	and	recognized	the	revenue	
from	the	backlog	of	the	condominium	from	the	late	2012.	Most	revenues	were	recognized	in	2013	and	2014.	In	2014,	the	total	
revenue	from	condominium	in	an	amount	of	505.10	million	Baht	was	recognized,	while	the	total	revenue	from	low-rise	projects	
was	1,860.50	million	Baht.	However,	in	2015,	the	Company	recognized	the	total	revenue	from	condominium	in	an	amount	of	
121.77	million	Baht	only	and	the	total	revenue	from	low-rise	projects	of	1,962.41	million	Baht.	When	considering	only	low-rise	
projects,	in	2015,	it	grows	by	5.48%	the	previous	year.			

	 Although	the	revenue	recognition	of	the	Company	in	2015	slightly	decreased,	the	Company	was	able	to	manage	any	
costs	greatly	and	continuously.	The	overall	profitability	ratios	were	higher	than	the	industry’s	mean	value.	In	2015,	the	Company	
had	a	gross	profit	margin	of	39.16	%,	which	was	higher	than	that	of	the	previous	year	at	38.55	%	and	higher	than	the	industry’s	
mean	value	at	approximately	33.02	%.	This	reflected	the	good	direct	cost	management	whether	in	terms	of	land	procurement	
capability	or	construction	management.	However,	the	Company	applied	new	construction	systems	for	construction	works	such	
as	Precast	System,	Tunnel	Form	System,	which	could	help	reduce	costs	and	time	in	construction.	Additionally,	construction	
methods	were	improved	through	innovations	which	can	reduce	costs	and	improve	the	quality	of	products.	Regarding	to	the	
ratio	of	SG&A/Revenues,	it	was	13.75%,	which	was	an	increase	from	the	previous	year’s	figure	of	11.08	%.	This	was	due	to	the	
significant	decrease	of	recognized	revenue	in	2015	and	the	launch	of	new	projects	in	the	late	of	the	year.	There	were	marketing	
expenses	but	the	revenue	from	new	projects	would	be	recognized	from	the	year	2016	onwards.	However,	the	Company’s	
SG&A/Revenue	ratio	was	considered	much	better	than	the	industry	average	at	approximately	18.9%,	reflecting	the	Company’s	
ability	to	control	various	management	costs.	In	terms	of	financial	cost	in	2015,	it	was	12.95	million	Baht,	a	decrease	from	29.39	
million	Baht	in	2014.	When	the	financial	costs	per	sale	are	considered,	the	ratio	decreased	from	1.24%	in	2014	to	0.62	in	2015.	
The	interest	coverage	ratio	increased	from	the	previous	figure	of	19.46	times	in	2014	to	35.59	times	in	2015.	The	Company’s	
net	profit	in	2015	was	355.19	million	Baht,	a	decrease	of	17.97	%	from	433.01	million	Baht	in	2014.	The	main	factor	was	the	
decreasing	recognized	revenues	of	the	Company	as	mentioned	above.	However,	the	Company’s	net	profit	margin	in	2015	
was	17.04%,	which	was	higher	than	the	industry	average	of	approximately	12.8%.	

	 For	the	Company’s	balance	sheet	as	of	December	31,	2015,	the	Company’s	total	assets	equaled	8,021.32	million	Baht,	
an	increase	from	the	previous	end-of-year	by	673.06	million	Baht,	or	an	increase	by	about	9.16%	in	which	503.76	million	Baht	
was	an	increase	in	liabilities	accounts	and	169.29	million	Baht	was	an	increase	in	shareholders’	equity.	The	relevant	assets	
that	changed	were	as	follows:	1.	Inventory	account,	which	increased	by	742.97	million	Baht	to	6,865.31	million	Baht	due	to	
the	launch	of	6	new	projects	in	2015	to	support	business	growth	and	replace	the	sold-out	projects,	the	total	project	closed	in	
2015	was	13	projects;	2.	Cash	and	cash	equivalent	transactions	and	securities	investments	for	sale,	which	are	accounts	where	
the	company	reserves	cash	with	government	bond	funds	in	order	to	obtain	better	returns	than	deposits	made	with	ordinary	
commercial	banks;	the	aforementioned	accounts	increased	by	138.29	million	Baht	to	339.26	million	Baht,	which	was	the	cash	
reserve	for	expanding	continuous	projects	at	the	beginning	of	2016;	3.	The	account	for	land	pending	development	decreased	
by	231.55	million	Baht	to	355.89	million	Baht;	this	is	a	decrease	as	a	result	of	transfers	made	to	the	inventory	account	for	newly	
launched	projects.		In	terms	of	accounting,	when	new	projects	are	launched,	all	of	the	land	pending	development	in	the	newly	
launched	projects	is	to	be	transferred	in	to	the	inventory	account.		

	 For	liabilities	as	of	the	year	ended	2015,	the	Company’s	total	liabilities	equaled	3,338.73	million	Baht	divided	into	1,592.57	
million	Baht	in	short-term	liabilities	and	1,746.16	million	Baht	in	long-term	liabilities.	The	short-term	liabilities	consist	of	liabilities	
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ล้านบาท	ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงที	่และหนีท้ีเ่กิดจากการออกหุ้นกู้จ�านวน	1,307.97	ล้านบาท	โดยในปี	2558	นัน้	บรษิทัได้มกีารออกจ�าหน่าย
หุ้นกู้ทั้งสิ้น	3	ครั้ง	ประกอบด้วย	หุ้นกู้ครั้งที่	1/2558	อายุ	3	ปี	มูลค่า	500	ล้านบาท	อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ	3.70	หุ้นกู้ครั้งที่	2/2558	อายุ	
3	ปี	มลูค่า	160	ล้านบาท	อตัราดอกเบีย้คงทีท่ีร้่อยละ	3.55	และหุน้กู้ครัง้ที	่3/2558	อายุ	3	ปี	มลูค่า	300	ล้านบาท	อตัราดอกเบีย้คงทีท่ีร้่อยละ 
3.50	ซึ่งการออกหุ้นกู้ทั้ง	3	รุ่นดังกล่าวเป็นลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ�านวนไม่เกิน	10	ราย	(PP10)

	 ในส่วนของบญัชผีูถื้อหุ้น	ณ	สิน้ปี	2558	อยู่ที	่4,682.58	ล้านบาท	ปรบัเพ่ิมขึน้จาก	ณ	สิน้ปี	2557	จ�านวน	169.29	ล้านบาท	โดย	ณ	สิน้
ปี	2558	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E	Ratio)	อยู่ที่	0.71	เท่า	ซึ่งนับว่าต�่ามากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ	1.37	เท่า	และหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของหนี้ที่เกิดจากเงินกู้ยืม	ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน	(Net	D/E	
Ratio)	อยู่ในระดบัท่ีต�า่เพียง	0.46	เท่า	เพ่ิมข้ึนเลก็น้อยจาก	ณ	สิน้ปี	2557	ซึง่อยู่ที	่0.43	เท่า	ทัง้น้ีอตัราส่วนดงักล่าวแสดงให้เหน็ถึงนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินที่รัดกุม	ซึ่งสามารถรองรับหากเกิดเหตุการ์การถดถอยของเศรษฐกิจท่ีรุนแรงเหนือความคาดหมาย	
ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท	ในการที่สามารถขยายธุรกิจได้อีกมาก	โดยไม่ประสบปัญหาแหล่งของเงินทุน	และปัญหา
ทางด้านสภาพคล่อง

	 ทั้งนี้ในปี	2558	บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทท้ังสิ้น	2	ครั้ง	คือเมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2558	จ่ายปันผลหุ้นละ	
0.135	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	111.375	ล้านบาท	(ซึ่งเป็นการจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในครึ่งหลังของปี	2557)	และเมื่อวันที่	11	กันยายน	
2558	จ่ายปันผลหุ้นละ	0.09	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	74.25	ล้านบาท	(ซึ่งเป็นการจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในครึ่งแรกของปี	2558)	และอยู่
ระหว่างการน�าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี	2559	เพ่ืออนุมตัจ่ิายปันผลให้กับผูถื้อหุน้	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานครึง่หลงัของปี	2558	
อกีจ�านวนหุ้นละ	0.135	บาท	คดิเป็นเงนิท้ังสิน้	111.375	ล้านบาท	โดยมกี�าหนดจ่ายปันผลในวันที	่13	พฤษภาคม	2559	นี	้สรปุเป็นเงนิปันผล
จ่ายส�าหรับผลประกอบการปี	2558	ทั้งสิ้นหุ้นละ	0.225	บาท	หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(Dividend	Payout	Ratio)	ที่ร้อย
ละ	52.26	ซึ่งตลอดในช่วงกว่า	10	ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ในอัตราที่ประมาณร้อยละ	40	–	55	ของก�าไรสุทธิมาโดยตลอด		
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from	loans	in	an	amount	of	862.63	million	Baht,	which	are	divided	into	overdrafts	and	short-term	loans	due	to	the	issuance	of	
promissory	notes	in	an	amount	of	233.02	million	Baht.	Regarding	to	the	Company’s	3-year	debentures	previously	issued	in	
2013,	the	due	for	repayment	of	629.61	million	Baht	would	be	in	2016.	The	long-term	liabilities	of	1,746.16	million	Baht	consist	
of	liabilities	from	loans	in	an	amount	of	1,607.97	million	Baht,	divided	into	long-term	loans	taken	from	a	financial	institution	in	an	
amount	of	300	million	Baht	with	the	fixed	interest	rate,	and	liabilities	from	the	issuance	of	debentures	in	an	amount	of	1,307.97	
million	Baht.	In	2015,	the	Company	issued	and	sold	debentures	for	3	times	as	follows;	3-year	debentures	1/2558	valued	500	
million	Baht	at	a	fixed	interest	rate	of	3.70%,	3-year	debentures	2/2558	valued	160	million	Baht	at	a	fixed	interest	rate	of	3.55%	
and	3-year	debentures	3/2558	valued	160	million	Baht	at	a	fixed	interest	rate	of	3.50%.	Such	issuance	of	these	debentures	
was	offered	to	no	more	than	ten	specific	investors	(PP10).

	 As	of	the	end	of	2015,	the	Company’s	shareholders’	equity	equaled	4,682.58	million	Baht.	This	is	an	increase	from	2014	by	
169.29	million	Baht.	The	Company’s	D/E	ratio	as	of	the	end	of	2015	was	0.71	times,	which	is	considered	very	low	compared	to	
the	industry	mean	of	approximately	1.37	times.	When	considering	only	liabilities	from	loans	as	of	year	ended	2015,	the	Company	
has	a	low	net	D/E	ratio	of	0.46	times,	slightly	increased	from	the	end	of	2014	which	equaled	to	0.43	times.	Such	ratio	showed	
the	concise	financial	risk	management	which	supported	capabilities	if	an	economic	recession	occurs	at	an	unexpected	level	
of	severity	and	also	reflected	competencies	of	the	Company	in	business	expansion	without	encountering	liquidity	and	financial	
sources	problems.	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2558	งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่าง	ระมัดระวังและประมาณการรายงานทางการเงินที่ดีที่สุดในการจัดท�า	รวมทั้งให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

	 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบประเมนิความเสีย่ง	และระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม	เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวาม
ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาดแูลทรพัย์สนิของบรษิทั	ตลอดจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรอืด�าเนินการท่ีผิดปกตอิย่าง
มีสาระส�าคัญ

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือท�าหน้าที่สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน	สอบทาน
รายงานการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนระบบบรหิารความเส่ียง	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรือ่งน้ีปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 งบการเงินของบรษิทั	ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	คือ	นางสาววรรญา	พุทธเสถียร	ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่	4387	
แห่งบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ากัด			โดยในการตรวจสอบนั้น	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารสนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่างๆ	อย่างเพียงพอ	เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	โดยความเห็น
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทั	มคีวามเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทั	โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินประจ�าปีของบริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ส้ินสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	มีความเชื่อถือได้	
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		 	(นายทวีศักดิ์			วัชรรัคคาวงศ์)	 (นายไชยยันต์			ชาครกุล)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ
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Statement of the Board of Director’s Responsibilities  
to the Financial Statements
	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	financial	statements	of	Lalin	Public	Company	Limited,	as	well	as	the	financial	
information	presented	in	the	2015	Annual	Report.	These	financial	statements	are	prepared	in	accordance	with	generally	accepted	
accounting	principles,	using	appropriate	accounting	principles	that	are	applied	on	a	consistent	basis.	Furthermore,	cautious	
judgment	and	the	best	estimates	for	financial	projections	are	exercised	in	the	preparation	of	the	statements.	Every	care	is	
taken	to	ensure	adequate	disclosure	of	information	in	the	Notes	to	the	Financial	Statements,	for	the	benefit	of	Shareholders	as	
well	as	general	investors	and	in	the	interests	of	transparency.

	 The	Company’s	Board	of	Directors	has	implemented	an	appropriate	risk	assessment	system,	as	well	as	a	system	of	
internal	controls,	to	engender	confidence	in	the	accuracy,	completeness	and	sufficiency	of	accounting	information	to	maintain	
the	Company’s	assets.	Moreover,	this	serves	as	a	safeguard	against	dishonest	or	other	abnormal	activities	of	a	significant	
nature.

	 In	this	regards,	the	Board	of	Directors	appointed	the	Audit	Committee	to	review	the	quality	of	the	financial	statements,	
the	internal	audit	report	and	including	the	system	for	risk	management.	The	recommendations	of	the	Audit	Committee	in	this	
regard	are	presented	in	the	Report	of	the	Audit	Committee	as	shown	in	the	Annual	Report.

	 The	Company’s	Financial	Statements	have	been	duly	inspected	by	the	corporate	auditors,	Ms.	Wanraya	Puttasatiean	
(Certified	No.	4387)	of	C.W.W.P.	Co.,	Ltd.	As	part	of	the	audit	process,	the	Board	of	Directors	determined	the	policy	guidelines	
for	management	to	provide	adequate	supporting	information	and	documentation,	thereby	allowing	the	auditors	to	conduct	
the	audit	and	provide	their	opinions	in	line	with	auditing	standards.	The	auditors’	opinions	are	shown	in	the	Auditors’	Report	
section	of	the	Annual	Report.

	 The	Board	of	Directors	of	the	Company	is	of	the	opinion	that	the	Company’s	overall	internal	control	systems	are	of	a	
satisfactory	standard	and	are	able	to	offer	reasonable	confidence	that	the	annual	Financial	Statements	of	Lalin	Property	
Public	Company	Limited	for	the	year	ended	31	December	2015	are	credible	and	comply	with	generally	accepted	accounting	
standards,	as	well	as	the	relevant	regulations.

	 (Mr.	Taveesak	Watcharakkawong)	 (Mr.	Chaiyan	Chakarakul)

	 Chairman	 Managing	Director
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้		จ�ากัด	(มหาชน)		ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ	ประกอบด้วย	นายสุวรรณ		แทนสถิตย์	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ		รองศาสตราจารย์นิพัทธ์		จิตรประสงค์		และนายสาธิต		
ชาญเชาวน์กุล		เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตังิานอย่างเป็นอสิระและครบถ้วนตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่หน้าทีส่�าคญั	คอื	
การสอบทานให้บรษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ	การสอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน
ทีเ่หมาะสมเพียงพอ	รวมทัง้การดแูลให้บรษิทัมกีารก�ากับดแูลกิจการท่ีดี	ซึง่ในปี	2558		มกีารประชมุท้ังส้ิน	5	ครัง้	โดยในการประชมุได้หารอื
ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�า	ปี	2558		ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี	ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ		รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เพ่ือพิจารณาและรับทราบแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี	และปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงประเด็น
ส�าคัญๆ	ในการจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน		ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
ต่อรายงานการเงินว่ามีความครบถ้วน	ถูกต้อง		เช่ือถือได้	และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญ	อย่างเพียงพอ	ทันเวลา	ตาม
มาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2.  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
							คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือประเมินความเพียงพอ	เหมาะสม	ประสิทธิผลของระบบการ
ควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง	ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงการพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจ�าปีท่ีจัดท�าโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานความเสีย่ง		รบัฟังค�าชีแ้จงจากผูส้อบบญัชเีก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน	รวมท้ังได้แสดงความเหน็และแลกเปลีย่น
ความรูข้้อมลูเก่ียวกับความเสีย่ง	ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ	ร่วมกับคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทุกไตรมาสอย่างสม�า่เสมอ	ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิผล		รวมถึงมีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
								คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการสอบทานการปฏิบตังิานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า	บรษิทัฯปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ	
อย่างถูกต้อง	และไม่พบรายการทางธุรกิจที่เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
									คณะกรรมการตรวจสอบมกีารก�ากับดแูลงานตรวจสอบภายใน	ครอบคลมุภารกิจ	ขอบเขตการปฏบิตังิาน	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	
และความเป็นอสิระ	เพ่ือให้กระบวนการปฏิบตังิานมปีระสทิธิภาพและมรีะบบควบคมุภายในทีร่ดักุมเพียงพอ		โดยได้มกีารประชมุร่วม
กับแผนกตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครัง้	เพ่ือพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจ�าปี		และรบัทราบผลการตรวจสอบพร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏิบตังิานต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายจดัการ	ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบภายในไม่
พบจุดอ่อน	หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทฯ	มีระบบ
การควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
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Report of the Audit Committee 
	 The	Audit	Committee	of	Lalin	Property	Public	Company	Limited	is	composed	of	three	independent	directors	who	are	
qualified	experts,	namely,	Mr.	Suvarn	Thansathit,	Chairman	of	the	Audit	Committee;	Assoc.	Prof.	Niputh	Jitprasonk,	and	Mr.	
Satit	Chanjavanakul,	Audit	Director.	Every	member	of	the	Audit	Committee	is	required	to	possess	the	qualifications	pursuant	
to	the	notification	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	of	Thailand.	

	 The	Audit	Committee	performed	operations	independently	and	in	full	capacity	as	assigned	by	the	Company’s	board	of	
directors.	The	main	duty	is	to	review	the	financial	statements	of	the	Company	to	be	accurate	and	disclosed	adequately,	review	
the	Company’s	internal	control	system	and	supervise	the	good	corporate	governance	of	the	Company.	In	2015,	a	total	of	five	
meetings	were	held.	At	each	meeting,	the	Audit	Committee	participated	in	discussions	with	the	Company’s	executives,	internal	
auditor	and	auditor.	The	essential	details	can	be	summarized	as	follows:

1.   Reviewing the Company’s financial statement
	 The	Audit	Committee	reviewed	the	quarterly	financial	statement	and	financial	statement	for	the	year	2015	which	were	
reviewed	and	audited	by	the	auditors	before	presenting	them	to	the	Company’s	board	of	directors	for	approval.	In	addition,	
the	Committee	attended	in	the	meeting	with	auditors	without	the	presence	of	the	Management	so	as	to	freely	discuss	important	
issues	in	the	preparation	of	the	financial	statement	and	disclosure	of	information	which	is	beneficial	to	users	of	the	financial	
statement.	The	Audit	Committee	rendered	the	opinion	that	the	aforementioned	financial	reports	are	correct,	complete	and	
credible	and	that	substantial	information	was	sufficiently	and	timely	disclosed	in	accordance	with	accounting	standards	and	
related	rules.		

2. Reviewing the Company’s internal control system and risk management  
	 The	Audit	Committee	audited	the	Company’s	internal	control	system	in	order	to	evaluate	the	adequacy,	appropriateness	
and	efficiency	of	the	internal	control	system	and	risk	management	according	to	the	audit	standard	and	guidelines	set	by	the	
Office	of	Securities	and	Exchange	Commission.	In	addition,	the	Audit	Committee	considered	the	internal	audit	results	according	
to	the	annual	plan	prepared	pursuant	to	the	rules	of	risk	standard,	listened	to	explanations	of	the	auditor	about	the	internal	
control	system,	and	commented	and	exchanged	knowledge	and	information	relating	to	risks	that	may	affect	the	Company	with	
the	board	of	directors	regularly	every	quarter.	The	Audit	Committee	rendered	the	opinion	that	the	Company	has	adequate	and	
effective	internal	control	system	and	risk	management,	including	intention	and	commitment	to	prevent	all	kinds	of	corruption.	

3.  Reviewing compliance with the laws on securities and the Stock Exchange 
							The	Audit	Committee	reviewed	the	compliance	with	laws	on	securities	and	the	Stock	Exchange,	regulations	of	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	and	laws	relating	to	the	Company’s	business.	The	Audit	Committee	commented	that	the	Company	
complied	with	laws	on	securities	and	the	Stock	Exchange,	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	laws	relating	to	
the	Company’s	business,	and	found	no	business	transactions	fitting	the	criteria	for	related	transactions	or	transactions	with	
potential	conflicts	of	interest.

4.  Supervising internal audit functions 
										 The	Audit	Committee	monitored	internal	audit	functions	which	cover	missions,	scope	of	operation,	duties	and	
responsibilities	and	independency	to	ensure	that	the	operational	process	is	effective	and	there	is	sufficient	internal	control	
system.	The	meeting	with	the	Audit	Department	is	held	at	least	once	per	quarter	in	order	to	consider	the	annual	audit	plan	
and	acknowledge	the	audit	results,	as	well	as	provide	recommendations	that	are	beneficial	to	the	improvement	of	operations	
of	the	Audit	Department	and	the	Management.	According	to	the	internal	audit	results,	it	is	considered	that	the	internal	control	
has	been	conducted	in	an	appropriate	manner	with	sufficient	information	without	any	important	errors	or	defects.	The	Audit	
Committee	rendered	the	opinion	that	the	Company	has	adequate	internal	control	system	and	risk	management.
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5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
								คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ

ทุกไตรมาส		โดยได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ		ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

6.  การพิจารณาผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559
								คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา	คดัเลอืก		เสนอแต่งตัง้	และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช	ีประจ�าปี	2559		โดยพิจารณาความรู ้
ความสามารถ	ความเป็นอิสระ	ผลการปฏิบัติงาน	และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี	เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัและขออนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้		ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้เสนอให้บรษิทั	ซ	ีดับเบ้ิลยู	
ดับเบิ้บยู	พี		จ�ากัด		เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2559	ต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	โดยใช้ความรูค้วาม
สามารถอย่างเตม็ที	่	มคีวามเป็นอสิระอย่างเพียงพอ	และไม่มข้ีอจ�ากัดในการได้รบัข้อมลู	ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า	บรษิทั
มกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง	และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช	ี	รวมท้ังมรีะบบการควบคุมภายใน	การ
ตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพียงพอ		มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและข้อผกูพันต่างๆ		ตลอดจนส่งเสรมิ
และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง		มีความโปร่งใส		เชื่อถือได้		และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง		เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	อย่างเหมาะสมแล้ว

	 	 	 (นายสุวรรณ	แทนสถิตย์)

	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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5.  Reporting performances
									The	Audit	Committee	reported	performances	of	the	Audit	Committee	to	the	Company’s	board	of	directors	quarterly	and	
provided	comments	and	suggestions	which	were	beneficial	to	the	management.	The	Management	has	appropriately	taken	
corrective	actions	according	to	the	suggestions.				

6.  Consider and select the Company’s auditor for the year 2016
								The	Audit	Committee	considered,	selected,	nominated	and	proposed	the	remunerations	for	the	auditors	in	2016	based	on	
their	knowledge,	skill,	independence,	performance	and	appropriateness	of	audit	fee	in	order	to	propose	it	to	the	Company’s	
board	of	directors	for	further	approval	of	auditor	appointment	at	the	shareholders’	meeting.	The	Audit	Committee	proposed	
CWWP	Company	Limited	to	be	re-appointed	as	the	Company’s	auditor	for	the	year	2016.	

							During	the	year	2015,	the	Audit	Committee	has	fully	performed	its	duties	as	assigned	by	the	Company’s	board	of	directors.	
The	committee	fully	exercised	its	knowledge	and	skills	independently	and	sufficiently	and	without	limitations	in	regards	to	
information	access,	and	the	Committee	has	rendered	its	opinion	on	the	overall	picture	that	the	Company	reported	its	financial	
information	and	actions	correctly	and	appropriately	in	accordance	with	the	accounting	standards,	has	an	internal	control	
system	in	place	with	internal	audits	and	proper	risk	management	that	are	sufficient	and	in	compliance	with	laws,	regulations	
and	obligations.	In	addition,	the	Company	continuously	promotes	good	corporate	governance,	transparency	and	credibility.		
Moreover,	the	Company	continuously	improves	work	systems	for	the	equal	benefits	of	stakeholders.

	 	 	 (Mr.	Suvarn	Thansathit)

	 	 	 Chairman	of	the	Audit	Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั	ลลลิ	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	

และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น	และงบกระแสเงนิสด	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตสุรปุนโยบาย
การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิด
ชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคัญ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ						ของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ	วิธีการ
ตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ขึน้อยูกั่บดลุยพินิจของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถึงการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพิีจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจดั
ท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเหน็ต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินของบริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ข้างต้นนี้	แสดงฐานะการเงิน			ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และผลการ
ด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	34	บริษัทฯ	ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม	่ซึ่งก�าหนดให้
ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป	ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ	ต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2557	ของบริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงท่ีใช้ในการปรับปรุง																					
งบการเงินของบริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้น�าไป
ปรับปรุงงบการเงินตามควรแล้ว	ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขส�าหรับเรื่องดังกล่าว

	 (นางสาววรรญา	พุทธเสถียร)

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4387

บริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders and Board of Directors of LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

I	have	audited	the	accompanying	financial	statements	of	LALIN	PROPERTY	PUBLIC	COMPANY	LIMITED,	which	comprise	the	
statement	of	financial	position	as	at	31	December	2015,	and	the	statement	of	comprehensive	income,	the	statement	of	changes	in	
shareholders’	equity	and	the	statement	of	cash	flows	for	the	year	then	ended,	and	a	summary	of	significant	accounting	policies	and	
other	explanatory	information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management	is	responsible	for	the	preparation	and	fair	presentation	of	these	financial	statements	in	accordance	with	Financial	

Reporting	Standards,	and	for	such	internal	control	as	management	determines	is	necessary	to	enable	the	preparation	of	financial	state-
ments	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error.

Auditor’s Responsibility 
My	responsibility	is	to	express	an	opinion	on	these	financial	statements	based	on	my	audit.	I	conducted	my	audit	in	accordance	

with	Standards	on	Auditing.	Those	standards	require	that	I	comply	with	ethical	requirements	and	plan	and	perform	the	audit	to	obtain	
reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	are	free	from	material	misstatement.	

An	audit	involves	performing	procedures	to	obtain	audit	evidence	about	the	amounts	and	disclosures	in	the	financial	statements.	
The	procedures	selected	depend	on	the	auditor’s	judgment,	including	the	assessment	of	the	risks	of	material	misstatement	of	the	fi-
nancial	statements,	whether	due	to	fraud	or	error.	In	making	those	risk	assessments,	the	auditor	considers	internal	control	relevant	to	
the	entity’s	preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	in	order	to	design	audit	procedures	that	are	appropriate	in	the	
circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	the	effectiveness	of	the	entity’s	internal	control.	An	audit	also	includes	
evaluating	the	appropriateness	of	accounting	policies	used	and	reasonableness	of	accounting	estimates	made	by	management,	as	well	
as	evaluating	the	overall	presentation	of	the	financial	statements.

I	believe	that	the	audit	evidence	I	have	obtained	is	sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	audit	opinion.	

Opinion
In	my	opinion,	the	financial	statements	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	of	LALIN	PROPERTY	PUBLIC	

COMPANY	LIMITED	as	at	31	December	2015,	and	its	financial	performance	and	cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	with	
Financial	Reporting	Standards.

Emphasis Matter
I	draw	attention	to	notes	to	financial	statements	no.	34,	the	Company	applied	the	newly	and	revised	financial	reporting	standards,	

which	are	effective	for	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2015	onward,	the	Company	restate	the	financial	statements	
for	the	year	ended	31	December	2014	of	LALIN	PROPERTY	PUBLIC	COMPANY	LIMITED.	I	audited	the	adjustments	described	were	
applied	to	amend	the	financial	statements	of	LALIN	PROPERTY	PUBLIC	COMPANY	LIMITED	for	the	year	then	ended.	In	my	opinion,	
such	adjustments	are	appropriate	and	have	been	properly	applied.	However,	My	conclusion	is	not	qualified	conclusion	of	this	matter.

	 (Wanraya	Puttasatiean)

	 Certified	Public	Accountant	Registration	No.	4387

CWWP	Company	Limited

Bangkok,

24	February	2016
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

31	ธันวาคม	2558 31	ธันวาคม	2557 1	มกราคม	2557

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 	58,528,598.30	 	22,888,796.25	 	73,458,542.08	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7 	49,983,344.29	 	55,251,726.85	 	54,498,230.68	

สินค้าคงเหลือ 8 	6,865,307,931.56	 	6,122,339,491.63	 	5,814,355,401.18	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	6,973,819,874.15	 	6,200,480,014.73	 	5,942,312,173.94	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 9 	280,730,539.58	 	178,083,910.02	 	182,817,621.10	

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 10 	397,144,343.02	 	372,511,164.66	 	233,485,797.13	

ที่ดินรอการพัฒนา 	355,894,853.30	 	587,446,660.49	 	534,882,571.42	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 11 	2.00	 	49.86	 	5,372.00	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 	6,605,886.40	 	5,917,466.95	 	12,748,994.01	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	7,121,697.12	 	3,819,814.73	 	3,451,915.73	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	1,047,497,321.42	 	1,147,779,066.71	 	967,392,271.39	

รวมสินทรัพย์ 	8,021,317,195.57	 	7,348,259,081.44	 	6,909,704,445.33	
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Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements of Financial Position
As of December 31, 2015

Notes

31	December	2015 31	December	2014 1	January	2014

Baht Baht Baht

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

ASSETS

CURRENT	ASSETS  (Restated) (Restated)

Cash	and	Cash	Equivalents 6 	58,528,598.30	 	22,888,796.25	 	73,458,542.08	

Trade	and	Other	Account	Receivables	 7 	49,983,344.29	 	55,251,726.85	 	54,498,230.68	

Inventories 8 	6,865,307,931.56	 	6,122,339,491.63	 	5,814,355,401.18	

TOTAL	CURRENT	ASSETS 	6,973,819,874.15	 	6,200,480,014.73	 	5,942,312,173.94	

NON-CURRENT	ASSETS

Available-for-Sale	Investments 9 	280,730,539.58	 	178,083,910.02	 	182,817,621.10	

Property,	Plant	and	Equipment	 10 	397,144,343.02	 	372,511,164.66	 	233,485,797.13	

Land	Held	to	Development 	355,894,853.30	 	587,446,660.49	 	534,882,571.42	

Other	Intangible	Assets	 11 	2.00	 	49.86	 	5,372.00	

Deferred	Tax	Assets 12 	6,605,886.40	 	5,917,466.95	 	12,748,994.01	

Other	Non-Current	Assets 	7,121,697.12	 	3,819,814.73	 	3,451,915.73	

TOTAL	NON-CURRENT	ASSETS 	1,047,497,321.42	 	1,147,779,066.71	 	967,392,271.39	

TOTAL ASSETS 	8,021,317,195.57	 	7,348,259,081.44	 	6,909,704,445.33	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

31	ธันวาคม	2558 31	ธันวาคม	2557 1	มกราคม	2557

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 	233,016,623.33	 	212,425,474.07	 	9,133,933.57	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15 	234,336,929.74	 	199,208,772.22	 	207,286,574.09	

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 18 	629,614,143.65	 	799,427,693.26	 	-	

ส่วนของหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินทีถึ่งก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 	44,940.00	 	73,188.00	 	64,842.00	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	50,987,209.59	 	37,595,289.00	 	40,337,397.56	

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 16 	444,574,152.41	 	340,927,179.97	 	326,750,305.36	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	1,592,573,998.72	 	1,589,657,596.52	 	583,573,052.58	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 17 	300,000,000.00	 	150,000,000.00	 	500,000,000.00	

หุ้นกู้ 18 	1,307,971,768.87	 	978,109,813.43	 	1,426,729,937.32	

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 	28,248.00	 	71,957.50	 	83,513.50	

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 19 	32,946,621.40	 	29,304,524.13	 	27,722,883.46	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 	28,835.47	 	13,761.63	 	260,472.60	

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 16 	105,183,981.45	 	87,811,821.22	 	77,412,941.59	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	1,746,159,455.19	 	1,245,311,877.91	 	2,032,209,748.47	

รวมหนี้สิน 	3,338,733,453.91	 	2,834,969,474.43	 	2,615,782,801.05	

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

31	December	2015 31	December	2014 1	January	2014

Baht Baht Baht

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

LIABILITIES	AND	SHAREHOLDERS'	EQUITY

CURRENT	LIABILITIES

Overdrafts	and	Short-Term	Borrowings	from	Financial	
Institutions 14 	233,016,623.33	 	212,425,474.07	 	9,133,933.57	

Trade	and	Other	Account	Payables 15 	234,336,929.74	 	199,208,772.22	 	207,286,574.09	

Current	Portion	of	Long-Term	Borrowings 18 	629,614,143.65	 	799,427,693.26	 	-	

Current	Portion	of	Liabilities	under	Finance	Leased	
Contract 	44,940.00	 	73,188.00	 	64,842.00	

Accrued	Income	Taxes 	50,987,209.59	 	37,595,289.00	 	40,337,397.56	

Short-Term	Provision	of	Liabilities 16 	444,574,152.41	 	340,927,179.97	 	326,750,305.36	

TOTAL	CURRENT	LIABILITIES 	1,592,573,998.72	 	1,589,657,596.52	 	583,573,052.58	

NON-CURRENT	LIABILITIES

Long-Term	Borrowings 17 	300,000,000.00	 	150,000,000.00	 	500,000,000.00	

Debentures 18 	1,307,971,768.87	 	978,109,813.43	 	1,426,729,937.32	

Liabilities	under	Finance	Leased	Contract 	28,248.00	 	71,957.50	 	83,513.50	

Employee	Benefits	Obligation 19 	32,946,621.40	 	29,304,524.13	 	27,722,883.46	

Deferred	Tax	Liabilities 12 	28,835.47	 	13,761.63	 	260,472.60	

Long-Term	Provision	of	Liabilities 16 	105,183,981.45	 	87,811,821.22	 	77,412,941.59	

TOTAL	NON-CURRENT	LIABILITIES 	1,746,159,455.19	 	1,245,311,877.91	 	2,032,209,748.47	

TOTAL		LIABILITIES 	3,338,733,453.91	 	2,834,969,474.43	 	2,615,782,801.05	

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements of Financial Position
As of December 31, 2015
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

31	ธันวาคม	2558 31	ธันวาคม	2557 1	มกราคม	2557

บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ	925,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท				 	925,000,000.00	 	925,000,000.00	 	925,000,000.00	

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ	825,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท 	825,000,000.00	 	825,000,000.00	 	825,000,000.00	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	499,215,526.94	 	499,215,526.94	 	499,215,526.94	

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 21 	92,500,000.00	 	92,500,000.00	 	92,500,000.00	

ยังไม่ได้จัดสรร 	3,265,752,872.76	 	3,096,519,033.49	 	2,876,164,226.94	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 	115,341.96	 	55,046.58	 	1,041,890.40	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	4,682,583,741.66	 	4,513,289,607.01	 	4,293,921,644.28	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	8,021,317,195.57	 	7,348,259,081.44	 	6,909,704,445.33	

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

31	December	2015 31	December	2014 1	January	2014

Baht Baht Baht

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว

SHAREHOLDERS'	EQUITY

Share	Capital 20

Authorized	Share	Capital

	925,000,000	Ordinary	Shares	@	Baht	1.00 	925,000,000.00	 	925,000,000.00	 	925,000,000.00	

Issued	and	Paid-Up	Share	Capital

	825,000,000	Ordinary	Shares	@	Baht	1.00 	825,000,000.00	 	825,000,000.00	 	825,000,000.00	

Premium	Account	on	Ordinary	Share 	499,215,526.94	 	499,215,526.94	 	499,215,526.94	

Retained	Earnings

Appropriated

Legal	Reserve 21 	92,500,000.00	 	92,500,000.00	 	92,500,000.00	

Unappropriated 	3,265,752,872.76	 	3,096,519,033.49	 	2,876,164,226.94	

Other	Components	of	Equity 	115,341.96	 	55,046.58	 	1,041,890.40	

TOTAL	SHAREHOLDERS'	EQUITY 	4,682,583,741.66	 	4,513,289,607.01	 	4,293,921,644.28	

TOTAL	LIABILITIES	AND	SHAREHOLDERS'	EQUITY 	8,021,317,195.57	 	7,348,259,081.44	 	6,909,704,445.33	

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements of Financial Position
As of December 31, 2015
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บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

	31	ธันวาคม	2558	 	31	ธันวาคม	2557	

	บาท	 	บาท	

	(ปรับปรุงใหม่)	

รายได้จากการขาย 	2,084,180,013.00	 	2,365,597,203.00	

ต้นทุนขาย 	(1,268,050,501.85) 	(1,453,563,687.21)

ก�าไรขั้นต้น 	816,129,511.15	 	912,033,515.79	

รายได้อื่น 	10,253,626.61	 	15,898,699.39	

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน 	(77,452,073.00) 	(91,966,337.00)

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	(147,983,744.11) 	(134,782,473.51)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	(140,079,143.11) 	(129,134,712.00)

ต้นทุนทางการเงิน 	(12,947,696.19) 	(29,392,856.28)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 	447,920,481.35	 	542,655,836.39	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 	(92,731,514.06) 	(109,642,959.08)

ก�าไรส�าหรับปี 	355,188,967.29	 	433,012,877.31	

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 	60,295.38	 	(986,843.82)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 	(330,127.65) 	1,841,929.90	

รวมก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี 	(269,832.27) 	855,086.08	

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	-	สุทธิจากภาษี 	354,919,135.02	 	433,867,963.39	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 	0.43	 	0.52	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Notes

31	December	2015 31	December	2014

Baht Baht

(Restated)

Revenue	from	Sales 	2,084,180,013.00	 	2,365,597,203.00	

Cost	of	Sales 	(1,268,050,501.85) 	(1,453,563,687.21)

GROSS	PROFIT 	816,129,511.15	 	912,033,515.79	

Other	Incomes 	10,253,626.61	 	15,898,699.39	

Specific	Business	Tax	and	Transfer	Fee 	(77,452,073.00) 	(91,966,337.00)

Selling	Expenses 	(147,983,744.11) 	(134,782,473.51)

Administrative	Expenses 	(140,079,143.11) 	(129,134,712.00)

Finance	Costs 	(12,947,696.19) 	(29,392,856.28)

PROFIT	BEFORE	INCOME	TAX 	447,920,481.35	 	542,655,836.39	

Income	Tax	(Expense)	Revenue 24 	(92,731,514.06) 	(109,642,959.08)

PROFIT	FOR	THE	YEAR 	355,188,967.29	 	433,012,877.31	

Other	Comprehensive	Income	(Expense)	

	Items	that	will	be	subsequently	reclassified	to	Profit	or	Loss

Gain	(Loss)	on	Remeasuring	Available-for-Sale	Investments	 	60,295.38	 	(986,843.82)

	Items	that	will	not	be	subsequently	reclassified	to	Profit	or	Loss

Actuarial	Gain	(Loss)	for	Employee	Defined	Benefit	Plans 	(330,127.65) 	1,841,929.90	

Total	Other	Comprehensive	Income	(Expense)	for	the	year	-	net	of	tax 	(269,832.27) 	855,086.08	

Total	Comprehensive	Income	(Expense)	for	the	year	-	net	of	tax 	354,919,135.02	 	433,867,963.39	

BASIC	EARNINGS	PER	SHARE 	0.43	 	0.52	

Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements Of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2015
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บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

	31	ธันวาคม	2558	 	31	ธันวาคม	2557	

	บาท	 	บาท	

	(ปรับปรุงใหม่)	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 	447,920,481.35	 	542,655,836.39	

ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา	 	42,994,985.49	 	37,093,439.42	

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	47.86	 	5,322.14	

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 		(299,999.00) 	-	

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 	30,799.99	 	10,425.66	

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	(โอนกลับ) 		(232,400.00) 	200,000.00	

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 		(1,571,260.34) 		(6,486,631.97)

ประมาณการหนี้สิน	(โอนกลับ) 	121,019,132.67	 	24,575,754.24	

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 	4,776,087.74	 	3,884,053.05	

ดอกเบี้ยจ่าย 	12,947,696.19	 	29,392,856.28	

ดอกเบี้ยรับ 		(97,282.80) 		(68,801.90)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 	627,488,289.15	 	631,262,253.31	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 		(47,104,606.77) 		(29,865,546.61)

สินค้าคงเหลือ 		(202,030,814.64) 	68,640,823.18	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		(3,301,882.39) 		(367,899.00)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	49,210,762.28	 		(11,442,136.96)

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�าเนินงาน 	424,261,747.63	 	658,227,493.92	

เงินสดจ่ายช�าระดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือ 		(20,979,344.21) 		(55,725,691.69)

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 	97,282.80	 	68,801.90	

เงินสดจ่ายพนักงานเกษียณอายุ 		(1,546,650.03) 	-	

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 		(79,945,481.01) 		(106,014,023.06)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 	321,887,555.18	 	496,556,581.07	
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Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

	31	December	2015 	31	December	2014

Baht Baht

(Restated)

CASH	FLOW	FROM	OPERATING	ACTIVITIES

Profit	Before	Income	Tax 	447,920,481.35	 	542,655,836.39	

Adjustment	to	Reconcile	Profit	Before	Income	Tax	to	Cash	Provided	(Paid)	
from	Operating

Depreciation 	42,994,985.49	 	37,093,439.42	

Amortization	of	Intangible	Assets	 	47.86	 	5,322.14	

Gain	from	Disposal	of	Fixed	Assets 		(299,999.00) 	-	

Written-off	of	Fixed	Assets	 	30,799.99	 	10,425.66	

Doubtful	Debts	-	Trade	Receiveable	(Reversal) 		(232,400.00) 	200,000.00	

Gain	on	Disposal	of	Available-for-Sale	Investments 		(1,571,260.34) 		(6,486,631.97)

Estimated	Expenses	(Reversal) 	121,019,132.67	 	24,575,754.24	

Employee	Benefit	Expenses 	4,776,087.74	 	3,884,053.05	

Interest	Expenses 	12,947,696.19	 	29,392,856.28	

Interest	Incomes 		(97,282.80) 		(68,801.90)

Profit	from	Operating	Activities	before	Changes	in	Operating	Assets	and	Liabilities 	627,488,289.15	 	631,262,253.31	

(Increase)	Decrease	in	Operating	Assets

Trade	and	Other	Account	Receivables 		(47,104,606.77) 		(29,865,546.61)

Inventories 		(202,030,814.64) 	68,640,823.18	

Other	Non-Current	Assets 		(3,301,882.39) 		(367,899.00)

Increase	(Decrease)	in	Operating	Liabilities

Trade	and	Other	Account	Payables 	49,210,762.28	 		(11,442,136.96)

Cash	Received	(Paid)	from	Operating	Activities 	424,261,747.63	 	658,227,493.92	

Cash	Payment	for	Interest	Expenses	Capitalized	as	Cost	of	Inventories 		(20,979,344.21) 		(55,725,691.69)

Cash	Received	from	Interest	Revenue 	97,282.80	 	68,801.90	

Cash	Payment	for	Retirement	of	Employee	 		(1,546,650.03) 	-	

Cash	Payment	for	Income	Tax	Expenses	and	Withholding	Income	Taxes 		(79,945,481.01) 		(106,014,023.06)

NET	CASH	PROVIDED	FROM	(USED	IN)	OPERATING	ACTIVITIES 	321,887,555.18	 	496,556,581.07	

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements Of Cash Flows 
For the year ended 31 December 2015
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

	31	ธันวาคม	2558	 	31	ธันวาคม	2557	

	บาท	 	บาท	

	(ปรับปรุงใหม่)	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย	 		(1,510,000,000.00) 		(1,100,000,000.00)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย	 	1,409,000,000.00	 	1,109,986,788.26	

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	 		(67,658,964.84) 		(200,947,964.81)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 	300,000.00	 	-	

เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา 		(233,502,678.73) 		(317,980,577.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 		(401,861,643.57) 		(508,941,753.55)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 		(9,408,850.74) 	3,291,540.50	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 	470,000,000.00	 	250,000,000.00	

เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 		(440,000,000.00) 		(50,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 	150,000,000.00	 	160,000,000.00	

เงินสดจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว 	-	 		(510,000,000.00)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหุ้นกู้ 	960,000,000.00	 	350,000,000.00	

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระหุ้นกู้ 		(800,000,000.00) 	-	

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 		(2,250,000.00) 		(882,750.00)

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 		(71,957.50) 		(64,842.00)

เงินสดจ่ายช�าระดอกเบี้ยจ่าย 		(27,047,999.66) 		(26,046,660.02)

เงินสดจ่ายเงินปันผล 		(185,607,301.66) 		(214,481,861.83)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 	115,613,890.44	 		(38,184,573.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 	35,639,802.05	 		(50,569,745.83)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	22,888,796.25	 	73,458,542.08	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 	58,528,598.30	 	22,888,796.25	

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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Note	to	the	financial	statements	are	an	integral	part	of	these	financial	statements.

Notes

	31	December	2015 	31	December	2014

Baht Baht

(Restated)

CASH	FLOW	FROM	INVESTING	ACTIVITIES

Cash	Payment	for	Purchase	of	Available-for-Sale	Investments 		(1,510,000,000.00) 		(1,100,000,000.00)

Cash	Received	from	Disposal	of	Available-for-Sale	Investments 	1,409,000,000.00	 	1,109,986,788.26	

Cash	Payment	for	Purchase	of	Fixed	Assets	 		(67,658,964.84) 		(200,947,964.81)

Cash	Received	from	Disposal	of	Fixed	Assets	 	300,000.00	 	-	

Cash	Payment	for	Purchase	of	Land	Held	to	Development 		(233,502,678.73) 		(317,980,577.00)

NET	CASH	PROVIDED	FROM	(USED	IN)	INVESTING	ACTIVITIES 		(401,861,643.57) 		(508,941,753.55)

CASH	FLOW	FROM	FINANCING	ACTIVITIES

Increase	(Decrease)	in	Overdrafts 		(9,408,850.74) 	3,291,540.50	

Cash	Received	from	Short-Term	Borrowings	from	Financial	Institutions 	470,000,000.00	 	250,000,000.00	

Cash	Payment	for	Short-Term	Borrowings	from	Financial	Institutions 		(440,000,000.00) 		(50,000,000.00)

Cash	Received	from	Long-Term	Borrowings 	150,000,000.00	 	160,000,000.00	

Cash	Payment	for	Long-Term	Borrowings 	-	 		(510,000,000.00)

Cash	Received	from	Sale	of	Debenture 	960,000,000.00	 	350,000,000.00	

Cash	Payment	for	Debenture	 		(800,000,000.00) 	-	

Cash	Payment	for	Debenture	Issued	Expenses 		(2,250,000.00) 		(882,750.00)

Cash	Payment	for	Liabilities	under	Finance	Lease	Contract 		(71,957.50) 		(64,842.00)

Cash	Payment	for	Interest	Expenses 		(27,047,999.66) 		(26,046,660.02)

Cash	Payment	for	Dividends 		(185,607,301.66) 		(214,481,861.83)

NET	CASH	PROVIDED	FROM	(USED	IN)	FINANCING	ACTIVITIES 	115,613,890.44	 		(38,184,573.35)

NET	CASH	AND	CASH	EQUIVALENTS	INCREASE	(DECREASE) 	35,639,802.05	 		(50,569,745.83)

CASH	AND	CASH	EQUIVALENTS	AT	BEGINNING	OF	THE	YEAR 	22,888,796.25	 	73,458,542.08	

CASH	AND	CASH	EQUIVALENTS	AT	ENDING	OF	THE	YEAR 6 	58,528,598.30	 	22,888,796.25	

LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Statements Of Cash Flows 
For the year ended 31 December 2015
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บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
	 	 บริษัทฯ	จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันท่ี	8	พฤศจิกายน	2531	ทะเบียน

นติิบคุคลเลขท่ี	8781/2531	และบรษิทัฯ	ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากัด	เมือ่วนัที	่3	กันยายน	2545	ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที	่0107545000233	
โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่	222/2	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	โดยมีธุรกิจหลัก	คือ	การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
2.1		 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย	รวมถึงการตคีวาม		และแนวปฏิบติัทางการบญัชท่ีีประกาศใช้

โดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์	และกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ก่ียวข้อง

2.2		 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดรายการย่อ					ที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	ลง
วันที่	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

2.3		 ในการจัดท�างบการเงินเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ	ซึง่มผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีเ่ก่ียวกับรายได้	ค่าใช้จ่าย	สนิทรพัย์และหนีส้นิ	และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับสนิทรพัย์และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ได้ประมาณการไว้			

2.4		 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ	ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	รายงานทางการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย

3. การน�านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
	 	 บรษิทัฯ	ได้น�ากรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิใหม่	มาตรฐานการบญัชใีหม่	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่	การตคีวาม

มาตรฐานการบัญชีใหม่	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่	ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	มาถือปฏิบัติโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินงวดปัจจุบัน	ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	“ผลประโยชน์ของพนักงาน”	โดยมีผลกระทบต่องบการเงินตามหมายเหตุข้อ	34

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
	 	 มาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัช	ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานปัจจุบัน	ซึ่งบริษัทฯ	ยังไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้มีดังต่อไปนี้

	 	 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2559

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2558) การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2558) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558) นโยบายการบญัช	ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละข้อผดิพลาด
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558) สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2558) ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2558) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2558) รายได้
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LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

Notes to Financial Statements 
31 December 2015

1. General Information
	 	 The	Company	was	registered	under	the	Civil	and	Commercial	Code	as	a	corporate	entity	on	8	November	1988,	registra-

tion	number	8781/2531	and	convert	to	the	Public	Company	Limited		on	3	September	2002,	registration	number	0107545000233.	
Its	registered	office	located	at	222/2	Srinakharin	Road,	Huamark,	Bangkapi,	Bangkok,	Thailand.	Its	principal	activity	is	property	
development	for	sales.	

2. Basis of Preparation
	 	 The	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	Financial	Reporting	Standards	of	Thailand	including	related	

interpretations	and	guidelines	promulgated	by	the	Federation	of	Accounting	Professions,	applicable	rules	and	regulations	of	the	
Securities	and	Exchange	Commission	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

	 	 The	financial	statements	were	presented	in	compliance	with	the	notification	of	Department	of	Business	Development	regarding	
“Brief	particulars	must	be	contained	in	financial	statements	B.E.	2554”	dated	28	September	2011,	notified	according	to	Accounting	
Act	B.E.	2543.

	 	 In	order	to	prepare	the	financial	statements	to	comply	with	financial	reporting	standards,	the	Company’s	management	had	
to	make	some	estimates	and	assumptions	which	may	have	an	effect	on	the	amount	shown	for	revenues,	expenses,	assets	and	
liabilities	and	also	on	the	disclosures	concerning	assets	and	contingent	liabilities,	therefore	the	actual	result	may	differ	from	the	
estimated	amount.			

	 	 The	financial	report	in	Thai	language	is	the	official	statutory	financial	report	of	the	Company.	The	financial	report	in	English	
language	has	been	translated	from	the	Thai	language	financial	report.

3. The Adoption of New Accounting Policies
	 	 The	Company	has	adopted	the	new	conceptual	framework	for	financial	reporting,	the	new	accounting	standards,	financial	

reporting	standards,	accounting	standard	interpretations,	financial	reporting	standard	interpretations	and	accounting	guidance,	
which	are	effective	for	accounting	periods	beginning	on	or	after	1	January	2015,	with	no	impact	to	the	current	financial	report	
except	TAS	19	(revised	2014)	“Employee	Obligations”.	Effects	from	such	adoption	of	are	disclosed	in	Note	34.

	 	 New	Financial	Reporting	Standards	Not	Yet	Effective

	 	 Accounting	standards,	financial	reporting	standards,	accounting	standard	interpretations,	financial	reporting	standard	in-
terpretations	and	new	accounting	guidance,	which	are	not	yet	effective	for	the	current	accounting	periods	that	the	Company	has	
not	adopted,	are	as	follows:

	 	 Effective	for	the	accounting	period	beginning	on	or	after	1	January	2016

TAS	1	(revised	2015) Presentation	of	Financial	Statements

TAS	2	(revised	2015) Inventories

TAS	7	(revised	2015) Statement	of	Cash	Flows

TAS	8	(revised	2015) Accounting	Policies,	Changes	in	Accounting	Estimate	and	Errors

TAS	10	(revised	2015) Events	After	the	Reporting	Period

TAS	11	(revised	2015) Construction	Contracts

TAS	12	(revised	2015) Income	Taxes



มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2558) การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2558) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2558) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล	หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	(ปรับปรุง	2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2558) ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2558) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2558) ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	41 เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2558) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2558) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	6	(ปรับปรุง	2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2558) ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2558) การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2558) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล-กรณีท่ีไม่มคีวามเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมด�าเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2558) ภาษเีงนิได้การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกิจการหรอืของผูถื้อหุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	32	(ปรับปรุง	2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	1
(ปรับปรุง	2558)

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน	การบูรณะ	และหน้ี
สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	4
(ปรับปรุง	2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	5	
(ปรับปรุง	2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	
(ปรับปรุง	2558)

การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช	ี						ฉบบัท่ี	29	(ปรบัปรงุ	
2558)	เรือ่ง	การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงนิเฟ้อรนุแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	
(ปรับปรุง	2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	
(ปรับปรุง	2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	
(ปรับปรุง	2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	14	
(ปรับปรุง	2558)

ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์	ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้	ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	
19	(ปรับปรุง	2558)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
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TAS	16	(revised	2015) Property,	Plant	and	Equipment

TAS	17	(revised	2015) Leases

TAS	18	(revised	2015) Revenue

TAS	19	(revised	2015) Employee	Benefits

TAS	20	(revised	2015) Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	Government	Assistance

TAS	21	(revised	2015) The	Effects	of	Changes	in	Foreign	Exchange	Rates

TAS	23	(revised	2015) Borrowing	Costs

TAS	24	(revised	2015) Related	Party	Disclosures

TAS	26	(revised	2015) Accounting	and	Reporting	by	Retirement	Benefit	Plans

TAS	27	(revised	2015) Separate	Financial	Statements

TAS	28	(revised	2015) Investments	in	Associates	and	Joint	Ventures

TAS	29	(revised	2015) Financial	Reporting	in	Hyperinflationary	Economies

TAS	33	(revised	2015) Earnings	per	Share

TAS	34	(revised	2015) Interim	Financial	Reporting

TAS	36	(revised	2015) Impairment	of	Assets

TAS	37	(revised	2015) Provisions,	Contingent	Liabilities	and	Contingent	Assets

TAS	38	(revised	2015) Intangible	Assets

TAS	40	(revised	2015) Investment	Property

TAS	41 Agriculture

TFRS	2	(revised	2015) Share-based	Payments

TFRS	3	(revised	2015) Business	Combinations

TFRS	4	(revised	2015) Insurance	Contracts

TFRS	5	(revised	2015) Non-current	Assets	Held	for	Sale	and	Discounted	Operations

TFRS	6	(revised	2015) Exploration	for	and	Evaluation	of	Mineral	Resources

TFRS	8	(revised	2015) Operating	Segments

TFRS	10	(revised	2015) Consolidated	Financial	Statements

TFRS	11	(revised	2015) Joint	Arrangements

TFRS	12	(revised	2015) Disclosure	of	Interests	in	Other	Entities

TFRS	13	(revised	2015) Fair	Value	Measurement

SIC	10	(revised	2015) Government	Assistance-No	Specific	Relation	to	Operating	Activities

SIC	15	(revised	2015) Operating	Leases-Incentives

SIC	25	(revised	2015) Income	Taxes-Changes	in	the	Tax	Status	of	an	Enterprise	or	its	Shareholders

SIC	27	(revised	2015) Evaluating	the	Substance	of	Transactions	in	the	Legal	Form	of	a	Lease

SIC	29	(revised	2015) Service	Concession	Arrangements:	Disclosures

SIC	31	(revised	2015) Revenue-Barter	Transactions	involving	Advertising	Services

SIC	32	(revised	2015) Intangible	Assets-Web	Site	Costs

TFRIC	1	(revised	2015) Changes	in	Existing	Decommissioning,	Restoration	and	Similar	Liabilities

TFRIC	4	(revised	2015) Determining	Whether	an	Arrangement	Contains	a	Lease

TFRIC	5	(revised	2015) Rights	to	Interests	Arising	from	Decommissioning,	Restoration	and	Environmental	Reha-
bilitation	Funds

TFRIC	7	(revised	2015) Applying	the	Restatement	Approach	under	IAS	29	(revised	2015)	Financial	Reporting	in	
Hyperinflationary	Economies
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	
(ปรับปรุง	2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	
(ปรับปรุง	2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18	
(ปรับปรุง	2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	20	
(ปรับปรุง	2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมือง				ผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	21	 เงินน�าส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

	 	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ
งบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติในงวดที่มีผลบังคับใช้

5. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 5.1  เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท�างบการเงิน

	 	 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดท�างบการเงิน	คือ	เกณฑ์ราคาทุนเดิม	โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์			อื่น	ๆ	ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
บางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 5.2  เครื่องมือทางการเงิน

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เงินลงทุน	และลูก
หนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น	หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น			เงินกู้ยืม	
หุ้นกู้	และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�าหรับรายการ		แต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 5.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	รวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	ออมทรัพย์			และประจ�าไม่เกิน	3	เดือน	ที่
ไม่ติดภาระค�้าประกัน

 5.4  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 	 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่แสดงตามมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบั	ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประมาณการจากลกูหนีแ้ต่ละรายท่ีคาด
ว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้

 5.5  สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	สินค้าคงเหลือ	ประกอบด้วย	
ที่ดิน	ค่าพัฒนาที่ดิน	ค่าสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	ค่าก่อสร้าง	และต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง	

 5.6 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 เงินลงทุนเผือ่ขายทีเ่ป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด	ซึง่บรษิทัฯ	ถือเป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงด้วย
มลูค่ายุตธิรรม	ซึง่มลูค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทนุเป็นราคาประกาศจากกองทนุ	ณ	วันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ	บรษิทัฯ	รบัรูก้าร
เปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทนุเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้	และจะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษิทัฯ	
ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นไปแล้วหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า	

 5.7  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	 	 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ	ณ	วันทีเ่กิดรายการ	อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุ	ณ	วันทีเ่กิดรายการหักด้วย
ค่าเสือ่มราคาสะสม	และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้าม)ี	และค�านวณค่าเสือ่มราคาโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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TFRIC	10	(revised	2015) Interim	Financial	Reporting	and	Impairment

TFRIC	12	(revised	2015) Service	Concession	Arrangements

TFRIC	13	(revised	2015) Customer	Loyalty	Programmer

TFRIC	14	(revised	2015) IAS	19	(revised	2015)	-	The	Limit	on	a	Defined	Benefit	Asset,	Minimum	Funding	Requirement	
and	their	Interaction

TFRIC	15	(revised	2015) Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate

TFRIC	17	(revised	2015) Distributions	of	Non-cash	Assets	to	Owners

TFRIC	18	(revised	2015) Transfers	of	Assets	from	Customers

TFRIC	20	(revised	2015) Stripping	Costs	in	the	Production	Phase	of	a	Surface	Mine

TFRIC	21 Levies

Accounting	Guidance	for	Measurement	and	Recognition	of	Bearer	Plants

	 	 The	management	of	the	Company	believes	that	above	financial	reporting	standards	will	not	have	any	significant	
impact	on	the	financial	statements	when	they	are	applied.

5. Significant Accounting Policies

 5.1  Measurements bases used in the Preparation of Financial Statements

	 	 Measurement	bases	used	in	the	preparation	of	financial	statements	are	historical	cost	measurement	basis	and	
combination	of	variety	measurement	bases	used.		Some	assets	and	liabilities	that	use	other	measurement	bases	
have	been	disclosed	the	measurement	bases	used	in	the	particular	accounting	policies.

 5.2  Financial Instruments

	 	 Financial	assets	were	shown	in	the	statement	of	financial	position	include	cash	and	cash	equivalents,	trade	
and	other	account	receivables.	Financial	liabilities	were	shown	in	the	statement	of	financial	position	include	trade	and	
other	account	payables,	borrowings,	debentures	and	liabilities	under	finance	lease	agreements	which	the	accounting	
policies	on	recognition	and	measurement	of	these	items	are	disclosed	in	the	respective	accounting	policies.

 5.3  Cash and Cash Equivalents

	 	 Cash	and	cash	equivalents	include	bank	deposit	in	type	of	current	accounts,	savings	accounts,	and	3	months	
fixed	accounts	without	guarantee	obligation.

 5.4  Trade and Other Account Receivables and Allowance for Doubtful Debts

	 	 Trade	and	other	account	receivables	are	stated	at	the	net	realizable	value.	Allowance	for	doubtful	debts	is	
provided	for	the	estimated	collection	losses	that	may	incur	in	collection	of	receivable.

 5.5  Inventories

	 	 Inventories	are	stated	at	cost	or	net	realizable	value	whichever	is	lower.	Inventory	is	composed	of	land	costs,	
land	development	costs,	various	public	utility	costs,	construction	costs	and	related	borrowing	costs.	

 5.6  Available-for-Sale Investments

	 	 Available-for-Sale	investments	which	is	investments	in	marketable	securities	that	the	Company	classified	as	
available-for-sale	investments	are	stated	at	the	fair	value.		The	fair	value	of	unit	trust	is	the	price	announced	from	
the	fund	as	at	the	date	of	the	statement	of	financial	position.		The	Company	recognized	the	change	of	value	as	
separate	caption	in	shareholders’	equity	and	will	be	recognized	in	profit	or	loss	when	the	Company	has	disposed	
such	investments	or	the	investments	is	impaired.	

 5.7  Property, Plant and Equipment

	 	 Land	are	stated	at	cost	on	date	the	transaction	occur,	plant	and	equipment	are	stated	at	cost	on	date	the	
transaction	occur	less	accumulated	depreciation	and	accumulated	loss	on	impairment			(if	any).	Depreciation	is	
calculated	on	a	straight-line	basis	on	their	estimated	useful	life	as	follows:
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

อาคาร 20 ปี

อาคาร-สโมสรและสระว่ายน�้า 5 ปี

เครื่องใช้ส�านักงาน 3	และ	5 ปี

เครื่องตกแต่งส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 5	และ	10 ปี
   

	 	 สาธารณูปโภค	อาคารสโมสร	สวนหย่อม	สนามเด็กเล่น	ท่ีสร้างข้ึนก่อนพระราชบัญญัติ					การจัดสรรท่ีดิน	พ.ศ.	2543	มี
ผลบงัคบัใช้	บรษิทัฯ	จะบนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของท่ีดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ส�าหรบัสาธารณูปโภค	อาคารสโมสร	สวนหย่อม	สนาม
เด็กเล่น	ที่สร้างข้ึนหลังจากพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน	พ.ศ.	2543	มีผลบังคับใช้	และบริษัทฯ	แสดงเจตนารมณ์เป็นบริการ
สาธารณะ	บรษิทัฯ	จะบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของสนิค้าคงเหลอืและจะตดัจ่ายเป็นต้นทุนขายตามอตัราส่วนพ้ืนท่ีทีข่ายแต่ละโครงการ

	 	 ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษารบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนใน										รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กิดขึน้	ต้นทนุของ
การเปล่ียนแทนรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	จะได้รับประโยชน์
เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้	และสามารถวัดมลูค่าต้นทนุของรายการน้ันได้อย่างน่าเชือ่ถือ	ต้นทนุของการเปลีย่นแทน
จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

	 	 ก�าไรหรอืขาดทุนจากการจ�าหน่ายทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ค�านวณจากผลต่างระหว่างเงนิสดรบัสทุธิกับมลูค่าตามบญัชี
และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 5.8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

	 สิทธิการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

	 	 สิทธิการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีซื้อมาโดยมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดย		ค�านวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การด�าเนินการให้โปรแกรมส�าเรจ็รปูนัน้พร้อมใช้งานได้	ตามประสงค์	แสดงมลูค่าตามราคาทนุ	ณ	วันทีเ่กิดรายการหกัด้วยค่าตดั
จ�าหน่ายสะสม	และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้าม)ี	โดยจะตดัจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะ
เวลาไม่เกิน	5	ปี

 5.9  ที่ดินรอการพัฒนา

	 	 ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุน	ณ	วันที่เกิดรายการหักด้วยค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

 5.10  ต้นทุนการกู้ยืม

	 	 	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการต่าง	ๆ 	ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรอืขาย	บรษิทัฯ	จะบนัทึกเป็นดอกเบีย้จ่ายรอตัดบญัช	ีและถอืเป็นส่วนหนึง่ของสนิค้าคงเหลอืของแต่ละ
โครงการ	โดยจะหยุดบนัทกึเมือ่โครงการเสรจ็สมบรูณ์หรอืเมือ่มกีารขายหรอืเมือ่โครงการมปัีญหาเกิดการหยดุชะงกัลงจนกว่าจะ
มีการด�าเนินการพัฒนาต่อไป	ส�าหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินรอพัฒนาโดยที่ยังไม่มีการด�าเนินการ
พัฒนาใด	ๆ	บริษัทฯ	จะบันทึกดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
หรือไม่	ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้	จะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ันหรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด
ที่มีสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณานั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

	 	 	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที	

	 	 	 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

-				 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	หมายถึง	มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์	หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้
เกิดเงินสด	หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น	แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

	-	 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
จะถูกคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดทีเ่ป็นอตัราก่อนภาษเีงนิได้ทีส่ะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมนิได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

-	 สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อื่น	ๆ	จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
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Land	Improvements 20 Years

Buildings 20 Years

Buildings-Clubhouses	and	Swimming	Pool 5 Years

Office	Equipment 3	and	5 Years

Office	Furniture 5 Years

Vehicles 5	and	10 Years
   

	 	 For	central	utility,	clubhouses	buildings,	garden	and	playgrounds	which	were	built	before	the	Land	Allotment	
Act	B.E.	2543	was	enforceable,	the	Company	will	record	as	part	of	property,	plant	and	equipment.	For	central	utility,	
clubhouses	buildings,	garden	and	playgrounds	which	were	built	after	the	Land	Allotment	Act	B.E.	2543	was	enforceable	
and	the	Company	intended	as	public	service,	the	Company	will	record	as	part	of	inventory	and	will	amortize	as	cost	
of	sales	in	proportion	to	saleable	areas	of	each	project.

	 	 Repair	and	maintenance	is	recognized	as	expense	in	profit	or	loss	during	the	period	that	it	is	incurred.		
Replacement	cost	is	recognized	as	a	part	of	carrying	amount	of	assets	when	it	is	probable	that	the	Company	will	
obtain	the	future	economic	benefits	from	that	transaction	and	able	to	measure	the	cost	of	that	transaction	reliably.		
Replacement	cost	will	be	depreciated	by	the	basis	of	estimated	useful	life.	

	 	 Gain	or	loss	on	disposal	of	property,	plant	and	equipment	is	computed	from	the	difference	between	net	proceeds	
and	the	carrying	amount	and	recognized	as	revenue	or	expense	in	profit	or	loss.

 5.8  Intangible Assets and Amortization
 Package	Computer	Software	license
	 	 	 Acquired	package	computer	software	license	is	capitalized	from	the	costs	incurred	to	acquire	and	bring	

that	package	computer	software	to	ready	for	intended	use,	are	stated	at	cost	less	accumulated	amortization	and	
accumulated	loss	on	impairment	(if	any).	Amortization	is	calculated	on	the	straight-line	basis	over	the	estimated	
useful	life	for	the	period	of	5	years.

 5.9  Land held to development

	 	 Land	held	to	development	are	stated	at	cost	on	date	the	transaction	occur	less	accumulated	loss	on	impairment	
(if	any).

 5.10  Borrowing  costs

	 	 	 Borrowing	costs	directly	attributable	to	the	acquisition,	construction	or	production	or	development	of	each	
project	an	asset	that	necessarily	takes	a	substantial	period	of	time	to	get	ready	for	its	intended	use	or	sale.	The	
Company	will	record	to	deferred	interest	and	present	as	a	part	of	inventories	of	each	project.	The	Company	will	
cease	the	record	when	the	project	is	complete	or	sold	or	faced	with	problem	of	delay	while	the	proceeding	of	further	
development	incurs.	For	the	interest	incurred	from	loan	to	acquire	land	held	to	development	but	not	yet	developed.	
The	Company	will	record	such	interest	expense	as	expense	in	the	profit	or	loss.	

 5.11  Impairment
	 	 The	carrying	amounts	of	assets	are	reviewed	at	the	end	of	each	reporting	period	to	determine	whether	there	is	

any	indication	of	impairment.	If	any	such	indication	exists,	the	assets’	recoverable	amounts	are	estimated	of	asset	or	
its	cash-generating	unit	to	which	the	asset	is	included	in	the	recognition	of	an	impairment	loss	when	the	recoverable	
amount	less	than	the	carrying	amount	of	the	asset	or	its	cash	generating	unit.

	 	 Loss	on	impairment	is	recognized	as	expenses	in	profit	or	loss	immediately.	
	 	 Calculation	of	Recoverable	Amount

-				 The	recoverable	amount	is	the	greater	of	the	asset’s	fair	value	less	cost	to	sell	of	asset	or	the	cash-
generating	unit	and	its	value	in	use.

-	 In	assessing	value	in	use	of	an	asset	by	estimating	the	present	value	of	future	cash	flows	generated	by	
the	asset,	discounted	using	a	pre-tax	discount	rate	which	reflects	current	market	assessments	of	the	time	
value	of	money	and	the	risks	specific	to	the	asset.

-	 The	asset	that	does	not	generate	cash	inflows	largely	independent	of	those	from	other	assets,	the	
recoverable	amount	is	determined	for	the	cash-generating	unit	to	which	the	asset	belongs.
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	 	 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

-	 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ	หากประมาณการที่ใช้ในการก�าหนด
มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืได้เปลีย่นแปลงไปภายหลงัจากรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ล่าสดุแล้ว	เพียงเพ่ือให้
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วรเป็น	(สทุธิจากค่าเสือ่มราคาสะสมหรอืค่าตดัจ�าหน่าย
สะสม)	หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นมาก่อน

-	 การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 5.12  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงด้วยราคาทุน	

 5.13  ผลประโยชน์ของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

	 	 บริษัทฯ	บันทึกเงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์ระยะยาว

	 	 บริษัทฯ	รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย	บรษิทัฯ	รบัรูภ้าระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน	ซึง่ค�านวณโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	ตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั	
ซึง่ประมาณการจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ของพันธบตัรรฐับาล
ทีค่รบก�าหนดในเวลาใกล้เคยีงกับก�าหนดช�าระของหน้ีสนิดงักล่าว	กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตประมาณการจาก
เงินเดือนพนักงาน	อัตราการลาออก	อัตรามรณะ	อายุงานและปัจจัยอื่น	บริษัทฯ	บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้
สนิไม่หมนุเวียน	ทัง้นี	้ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงานจะรบัรูใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุเพือ่กระจายต้นทนุดงั
กล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงานจนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์	

 5.14  ประมาณการหนี้สิน

	 บรษิทัฯ	จะรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกดิภาระผกูพันในปัจจบุนัตามกฎหมายหรอืจากการ
อนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต	ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพ่ือจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนท่ีต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ	รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนรับรู้เป็นสินทรัพย์
แยกต่างหากก็ต่อเมือ่การได้รบัคนืคาดว่าจะได้รบัอย่างแน่นอนเมือ่ได้จ่ายช�าระประมาณการหน้ีสนิไปแล้วด้วยจ�านวนไม่เกินกว่า
จ�านวนประมาณการหนี้สิน

 5.15  สัญญาเช่าระยะยาว

 กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

	 	 สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสนิทรพัย์โดยท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าจดั
เป็นสญัญาเช่าการเงนิ	สญัญาเช่าการเงนิจะรบัรูเ้ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัของ
จ�านวนเงินขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า	แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า	จ�านวนเงินทีต้่องจ่ายจะถูกแบ่งเป็นการช�าระหน้ีสนิและค่า
ใช้จ่ายทางการเงินด้วยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเพื่อให้เป็นอัตราคงที่ต่อหนี้สินคงค้างตลอดอายุสัญญาเช่าอยู่โดยพิจารณา
แยกแต่ละสัญญา	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน	สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า 
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ที่เช่าน้ัน	แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิการ
เป็นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้นสุด	จะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญา
เช่า	แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

	 	 สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่าเป็นสญัญาเช่า 
ด�าเนนิงาน		เงนิท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงาน	(สทุธิจากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบัจากผูใ้ห้เช่า)	จะบนัทึกในส่วนของก�าไร
หรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น

	 	 ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากการยกเลกิสญัญาเช่าด�าเนนิงานก่อนหมดอายุการเช่า	เช่น	เบีย้ปรบัท่ีต้องจ่ายให้กับผูใ้ห้เช่าจะบนัทึก 
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 5.16  การรับรู้รายได้

	 	 บริษัทฯ	รับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย	เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
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	 	 Reversal	of	impairment
-	 The	loss	on	impairment	of	assets	recognized	in	the	prior	period	will	be	reversed	if	the	estimation	for	

indicated	net	realizable	value	changes	since	the	last	impairment	loss	was	recognized.	The	carrying	
amount	of	the	asset	not	exceed	just	to	be	the	carrying	amount	that	would	have	been	(net	of	depreciation	
or	amortization),	if	no	impairment	loss	had	been	recognized.

-	 Reversal	of	loss	on	impairment	will	be	recognized	as	income	in	profit	or	loss.

 5.12  Trade and Other Payables

	 	 Trade	and	other	payables	are	stated	at	cost.

 5.13  Employees Benefit
	 	 Short-term	Employee	Benefits

-	 The	Company	is	recognized	salary,	wage,	bonus	and	social	security	fund	are	expenses	on	the	date	that	
the	transaction	occur.

	 	 Long-term	Employee	Benefits
-	 The	Company	provides	for	post-employment	benefits	to	or	retirement	indemnity	employees	under	the	

labor	laws	applicable	in	Thailand.	The	Company	has	recognized	employee	benefits	obligation	which	
are	the	present	value	of	the	defined	benefit	obligations	calculated	by	the	management	of	the	Company	
in	accordance	with	the	actuarial	technique.	The	present	value	of	the	defined	benefit	obligations	are	
determined	by	discounting	estimated	future	cash	flows	using	yields	on	the	government	bonds	which	
have	terms	to	maturity	approximating	the	terms	of	related	liability.	The	estimated	future	cash	flows	shall	
reflect	employee	salaries,	turnover	rate,	mortality	rate,	length	of	service	and	other.	The	Company	recorded	
employee	benefits	obligation	as	non-current	liabilities.	The	costs	associated	with	employee	benefits	are	
charged	in	profit	or	loss	so	as	to	spread	the	cost	over	the	employment	period	during	which	the	entitlement	
to	benefits	is	earned.	

 5.14  Provision

	 	 Provisions	are	recognized	when	the	Company	has	a	present	legal	or	constructive	obligation	as	a	result	of	past	
events,	it	is	probable	that	an	outflow	of	resources	will	be	required	to	settle	the	obligation,	and	a	reliable	estimate	of	the	
amount	can	be	made.	Where	the	Company	expects	a	provision	to	be	reimbursed,	the	reimbursement	is	recognized	
as	a	separate	asset	but	only	when	it	is	virtually	certain	that	the	reimbursement	will	be	received	if	the	obligation	is	
settled	which	the	amount	recognized	should	not	exceed	the	amount	of	provision.

 5.15  Leases
	 -	 The	Company	is	the	lessee

	 	 Long-term	leases	which	substantially	transferred	all	the	risks	and	rewards	of	ownership	are	classified	
as	finance	leases.	Finance	leases	are	capitalized	at	the	inception	of	the	lease	at	the	lower	of	the	fair	value	of	
the	leased	asset	or	the	present	value	of	the	minimum	lease	payments.	Each	lease	payment	is	allocated	to	
the	principal	and	to	the	finance	charges	so	as	to	achieve	a	constant	rate	on	the	finance	balance	outstanding.	
The	outstanding	lease	obligations	less	finance	charges	are	recorded	as	liabilities.	The	assets	acquired	under	
finance	leases	will	be	depreciated	throughout	the	estimated	useful	life	of	that	leased	asset.	However,	if	there	
is	uncertainty	in	the	right	of	ownership	when	the	contract	is	terminated,	depreciation	will	be	calculated	on	the	
estimated	useful	life	of	leased	assets	or	the	lease	term	whichever	the	period	is	lower.

	 	 Long-term	leases	not	transferring	a	significant	portion	of	the	risks	and	rewards	of	ownership	to	the	lessee	
are	classified	as	operating	leases.	Payments	made	under	operating	leases	(net	of	any	incentives	received	from	
the	lesser)	are	charged	to	profit	or	loss	on	a	straight-line	basis	over	the	lease	term.

	 	 When	an	operating	lease	is	terminated	before	the	lease	term	has	expired,	any	payment	required	to	be	
made	to	the	lesser	such	as	of	penalty	will	be	recognized	as	expense	in	the	period	that	the	termination	incurs.

 5.16  Recognition of Revenues

	 	 The	Company	are	recognized	as	revenue	from	sales	of	land	and	houses	and	condominium	when	the	ownership	
is	transferred	to	the	buyers.
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 5.17  การรับรู้ต้นทุนขาย

	 	 บริษัทฯ	รับรู้ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย	โดยบริษัทฯ	ได้ท�าการปันส่วนต้นทุนการพัฒนาท้ังหมดท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ	(โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย)	ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขาย
ของแต่ละโครงการ	และรับรู้เป็นต้นทุนขายตามอัตราส่วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ

 5.18  ภาษีเงินได้

	 	 ภาษเีงนิได้ประกอบด้วยภาษเีงนิได้ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ีภาษเีงนิได้รบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ	เว้นแต่ภาษี
เงนิได้ท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่หรอืรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซึง่จะรบัรูใ้นก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 บรษิทัฯ	บนัทึกภาษเีงินได้ปัจจบุนัตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษขีองรฐั	โดยค�านวณจากก�าไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 	 บรษิทัฯ	บนัทกึภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชโีดยวิธีหนีส้นิตามงบแสดงฐานะการเงนิซึง่ค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่าง
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิ	ณ	วันสิน้รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิท่ีเก่ียวข้องนัน้	โดย
ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรเพ่ือเสยีภาษใีนอนาคตจะมจี�านวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชดีงักล่าว	ทัง้น้ี	สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูปรบั
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง	

 5.19  ก�าไรต่อหุ้น

	 	 	 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรบังวดด้วยจ�านวนถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัท่ีออกและได้รบั
ช�าระแล้วในระหว่างงวด	

	 	 	 ไม่มีการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลดเนื่องจากไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า

 5.20  การจัดสรรก�าไรสะสม

	 	 การจัดสรรก�าไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	โดยบริษัทฯ	จะจัดสรรส�ารองเมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

 5.21  การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด	ณ	วันทีว่ดัมลูค่า	บรษิทัฯ	ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม	ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มตีลาด
ที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	
บริษัทฯ	จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 	 ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมท่ีใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 	 ข้อมูลระดับ	1	เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน	และบริษัทฯ	สามารถ
เข้าถึงตลาดนั้น	ณ	วันที่วัดมูลค่า

	 	 ข้อมูลระดับ	2	เป็นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอก
เหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1

	 	 ข้อมูลระดับ	3	เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น	

	 	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	จะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

 5.22  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้			ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการ
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 5.17  Recognition of Cost of Sales

	 	 The	Company	are	recognized	cost	of	sales	of	land	and	houses	and	condominium,	the	Company	allocates	
cost	of	the	entire	development	anticipated	to	incur	of	each	project	(considering	actual	cost)	to	land	and	house	sold	
in	proportion	to	saleable	areas,	of	each	project	and	recognized	as	cost	of	sales	in	proportion	of	saleable	areas	of	
each	project.

 5.18  Income Tax
 	 Income	tax	expense	comprises	current	tax	and	deferred	tax	Income	tax	expense	is	recognized	in	profit	or	loss	

except	to	the	extent	that	related	to	items	recognized	in	other	comprehensive	income	or	recognized	directly	in	equity	
which	will	recognize	in	other	comprehensive	income	or	recognized	directly	in	equity	as	same	as	that	items.

 Current Tax
	 	 Current	tax	is	provided	in	the	accounts	at	the	amount	expected	to	be	paid	to	the	taxation	authorities,	based	

on	taxable	profits	determined	in	accordance	with	tax	legislation,	using	the	tax	rates	enacted	at	the	end	of	reporting	
period.

 Deferred Tax
	 	 Deferred	tax	is	provided	on	temporary	differences	between	the	tax	bases	of	assets	and	liabilities	and	their	

carrying	amounts	at	the	end	of	each	reporting	period,	using	the	tax	rates	enacted	at	the	end	of	reporting	period.	
	 	 A	deferred	tax	asset	is	recognized	only	to	the	extent	that	it	is	probable	that	future	taxable	profit	will	be	available	

against	which	the	asset	can	be	utilized.	Deferred	tax	assets	are	reduced	to	the	extent	that	the	related	tax	benefit	will	
be	realized.	

 5.19  Earnings per Share
	 	 	 Basic	earnings	per	share	are	calculated	by	dividing	the	profit	for	the	period	by	the	weighted	average	number	

of	issued	and	paid-up	ordinary	shares.	
	 	 	 There	is	no	calculation	of	the	fully	diluted	earnings	per	share	since	it	has	no	ordinary	share	equivalents.

 5.20  Appropriation of Retained Earnings
 	 The	appropriation	of	retained	earnings	is	attributable	to	the	Public	Company	Act	B.E.	2535.	The	Company	will	

appropriate	the	retained	earnings	when	it	is	approved	at	the	board	of	directors	meeting	which	will	be	reported	to	the	
shareholders’	meeting.

 5.21  Fair Value Measurement
 	 Fair	value	is	the	price	that	would	be	received	to	sell	an	asset	or	paid	to	transfer	a	liability	in	an	orderly	transaction	

between	market	participants	at	the	measurement	date.	The	Company	applies	a	quoted	market	price	in	an	active	
market	to	measure	the	assets	and	liabilities	that	are	required	to	be	measured	at	fair	value	by	relevant	financial	reporting	
standards.	Except	in	case	of	no	active	market	of	an	identical	asset	or	liability	or	when	a	quoted	market	price	is	not	
available,	the	Company	will	measure	fair	value	using	valuation	technique	that	are	appropriate	in	the	circumstances	
and	maximizes	the	use	of	relevant	observable	inputs	related	to	assets	and	liabilities	that	are	required	to	be	measured	
at	fair	value.

	 	 All	assets	and	liabilities	for	which	fair	value	is	measured	or	disclosed	in	the	financial	statements	are	categorized	
within	the	fair	value	hierarchy	into	three	levels	based	on	categories	of	input	to	be	used	in	fair	value	measurement	as	
follows:

	 	 Level	1	in	put	are	quoted	prices	in	active	market	for	identical	assets	or	liabilities	that	the	Company	can	access	
at	the	measurement	date.	

	 	 Level	2	in	put	are	other	observable	inputs	either	directly	or	indirectly,	for	the	assets	or	liabilities	other	than	
quoted	price	included	within	Level	1	inputs.

	 	 Level	3	in	put	are	unobservable	inputs	for	the	assets	and	liabilities.	
	 	 At	the	end	of	each	reporting	period,	the	Company	will	determine	the	necessary	of	any	transfers	between	levels	

within	the	fair	value	hierarchy	for	assets	and	liabilities	held	at	the	end	of	the	reporting	period	that	are	measured	at	
fair	value	on	a	recurring	basis.

 5.22  Significant Accounting Judgments and Estimates

	 	 The	preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	financial	reporting	standards	requires	management	
to	make	judgements	and	estimates	regarding	matters	that	are	inherently	uncertain.	These	judgements	and	estimates	
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เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้	การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

	 	 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าการเงิน	ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพินิจในการ
ประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พิจารณาว่าบรษิทัฯ	ได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี	้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็น
อยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

	 ประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

	 	 ในการค�านวณต้นทุนขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย	บริษัทฯ	ต้องประมาณต้นทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย	ต้นทุนที่ดินและการปรับปรุงท่ีดิน	ต้นทุนค่าออกแบบและ
ก่อสร้าง	ต้นทุนงานสาธารณูปโภค	ต้นทุนการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโครงการ	และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง	ทั้งนี้	ฝ่ายบริหาร
ได้ประมาณการต้นทนุดังกล่าวขึน้จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมกีารทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ
หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ที่ดินรอการพัฒนา	และค่าเสื่อมราคา

	 	 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมลูค่า
คงเหลอืเมือ่เลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลง
เกิดขึ้น

	 	 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	และท่ีดินรอการพัฒนาในแต่ละช่วง
เวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน	ในการนี้
ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	และค่าตัดจ�าหน่าย

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหาก
มีข้อบ่งชี้	

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 	 หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั	ซึง่ข้อสมมต ิ
ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย	อัตราคิดลด	จ�านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต	อัตราการลาออก	อัตรา
มรณะ	และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์	ในการก�าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พจิารณาถงึอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อน
ถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั	ส่วนอตัรามรณะใช้ข้อมลูตารางอตัรามรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	
ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

	 ประมาณการค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค

	 	 บรษิทัฯ	ประมาณการเงนิสมทบกองทนุนติบิคุคลหมูบ้่านโดยใช้อตัราตามท่ีกฎหมายก�าหนดและใช้มลูค่าประมาณการของ
งานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค�านวณ

	 คดีความฟ้องร้อง

	 	 บริษัทฯ	มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้ว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	อย่างไรก็ตาม	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

  มูลค่ายุติธรรม

	 	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง	ฝ่ายบริหารต้องให้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว	โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองในการประเมินมูลค่า	ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร
ที่มีอยู่ในตลาด	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต	สภาพคล่อง	ข้อมูลความสัมพันธ์	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่อง
มือทางการเงินในระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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affect	reported	amounts	and	disclosures	in	the	financial	statements	which	the	actual	results	may	differ	from	these	
estimates.	Significant	judgements	and	estimates	are	as	follows:

 Lease 

	 	 	 In	determining	whether	a	lease	is	to	be	classified	as	an	operating	lease	or	finance	lease,	the	management	is	
required	to	use	judgment	regarding	whether	significant	risk	and	rewards	of	ownership	of	the	leased	asset	have	been	
transferred,	taking	into	consideration	terms	and	conditions	of	the	arrangement.

	 Allowance	for	Doubtful	Debts	–	Trade	Account	Receivables

	 In	determining	an	allowance	for	doubtful	debts,	the	management	needs	to	make	judgment	and	estimates	based	
upon,	among	other	things,	past	collection	history,	aging	profile	of	outstanding	debts	and	the	prevailing	economic	
condition.

 Project	Development	Costs	Estimation

	 	 In	calculating	cost	of	land	and	houses	sold	and	residential	condominium	units,	the	Company	has	to	estimate	
all	project	development	costs,	comprising	land	and	land	improvement	costs,	design	and	construction	costs,	public	
utility	costs,	borrowing	costs	and	other	related	costs.	The	management	has	estimated	these	costs	based	on	the	
business	experience	and	revised	the	estimations	on	a	periodical	basis	or	when	the	actual	costs	incurred	significantly	
vary	from	the	estimated	costs.

	 Property,	Plant	and	Equipment,	Land	Held	to	Development	and	Depreciation

	 	 In	determining	depreciation	of	plant	and	equipment,	the	management	is	required	to	make	estimated	useful	
lives	and	residual	values	of	the	Company’s	plant	and	equipment	and	to	review	estimated	useful	lives	and	residual	
values	when	there	are	any	changes.

	 	 In	addition,	the	management	is	required	to	review	property,	plant	and	equipment	and	land	held	to	development	
for	impairment	on	a	periodical	basis	and	record	impairment	losses	in	the	period	when	it	is	determined	that	their	
recoverable	amount	is	lower	than	the	carrying	amount.	This	requires	judgments	regarding	forecast	of	future	revenues	
and	expenses	relating	to	the	assets	subject	to	the	review.

 Intangible	Assets	and	Amortization
	 	 Intangible	assets	are	amortized	over	their	estimated	useful	lives,	and	are	subject	to	impairment	if	there	is	an	

indication	they	may	be	impaired.	
 Post-Employment	Benefits	
	 	 The	obligation	under	defined	benefit	plan	is	determined	based	on	actuarial	valuations.		Inherent	within	these	

calculations	are	assumptions	as	to	discount	rates,	future	salary	increases,	turnover	rate,	mortality	rate	and	other	
demographic	factors.	In	determining	the	appropriate	discount	rate,	the	management	selects	an	interest	rate	that	
reflects	the	current	economic	situation,	and	the	mortality	rate	from	mortality	rate	table	which	is	publicized	in	Thailand.	
Actual	post-retirement	costs	may	ultimately	differ	from	these	estimates.

	 Provision	for	Maintenance	of	Project	Utilities
	 	 The	Company	estimates	the	contribution	to	the	housing	juristic	persons	using	the	rate	specified	by	the	regulator	

and	the	budgeted	public	utilities	costs	as	a	basis	for	the	calculation.
 Lawsuits
	 	 The	Company	has	contingent	liabilities	as	a	result	of	lawsuits.	The	management	has	used	the	judgment	to	

assess	of	the	results	of	the	lawsuits	as	at	the	end	of	reporting	period.	However,	actual	results	could	differ	from	the	
estimates.

	 Fair	Value	of	Financial	Instruments
	 In	determining	the	fair	value	of	financial	instruments	which	are	recognised	in	the	statement	of	financial	position	that	

are	not	actively	traded	and	for	which	quoted	prices	are	not	readily	available	in	active	market,	the	management	has	
to	exercise	judgment,	using	a	variety	of	valuation	techniques	and	models.	The	input	to	these	models	is	taken	from	
observable	markets,	and	includes	consideration	of	credit	risk,	liquidity,	correlation	and	long-term	volatility	of	financial	
instruments.	Changes	in	assumptions	about	these	factors	may	affect	the	fair	value	recognised	in	the	statement	of	
financial	position	and	disclosures	of	fair	value	hierachy.
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 	 ประกอบด้วย

         ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

เงินสด 2,930,872.78 2,792,097.16

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 82,676.89 61,659.06

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,665,048.63 1,546,970.03

เช็ครับในมือ 53,850,000.00 18,488,070.00

																			รวม 58,528,598.30 22,888,796.25

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เช็ครับในมือท้ังจ�านวนเป็นแคชเชียร์เช็ค	ซึ่งภายหลัง			วันส้ินงวด	บริษัทฯ	สามารถขึ้นเงินได้ท้ัง
จ�านวนแล้ว

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
	 	 ประกอบด้วย						

         ณ วันที่ ณ วันที่

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ลูกหนี้การค้า - 2,531,335.00

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,531,335.00)

ลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ - -

ลูกหนี้อื่น 55,505,212.46 60,773,595.02

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,521,868.17) (5,521,868.17)

ลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ 49,983,344.29 55,251,726.85

							รวม 49,983,344.29 55,251,726.85

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุได้ดังนี้

         ณ วันที่ ณ วันที่

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

อยู่ในก�าหนดช�าระ - -

เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	12	เดือน - 2,531,335.00

																			รวม - 2,531,335.00

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,531,335.00)

																			สุทธิ - -
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6. Cash and Cash Equivalents
	 	 Consist	of:

         As at As at
31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Cash 2,930,872.78 2,792,097.16

Current	Accounts	Deposit 82,676.89 61,659.06

Savings	Accounts	Deposit 1,665,048.63 1,546,970.03

Cheque	on	hand 53,850,000.00 18,488,070.00

															Total 58,528,598.30 22,888,796.25

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	whole	amount	of	cheque	on	hand	were	cashier	cheque	which	the	Company	
is	able	to	draw	the	money	in	full	amount	after	the	reporting	date.

7. Trade and Other Account Receivables
	 	 Consist	of:						

         As at As at

31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Trade	Account	Receivables - 2,531,335.00

Less	Allowance	for	Doubtful	Debts - (2,531,335.00)

Trade	Account	Receivables	–	Net - -

Other	Account	Receivables 55,505,212.46 60,773,595.02

Less	Allowance	for	Doubtful	Debts (5,521,868.17) (5,521,868.17)

Other	Account	Receivables	–	Net 49,983,344.29 55,251,726.85

																Total 49,983,344.29 55,251,726.85

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	trade	account	receivables	are	classified	by	aging	as	follows:

         As at As at

31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Within	Credit	term - -

Over	due	more	than	12	months - 2,531,335.00

																Total - 2,531,335.00

Less	Allowance	for	Doubtful	Debts - (2,531,335.00)

																		Net - -
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	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้อื่น	ประกอบด้วย

         ณ วันที่ ณ วันที่

  31 ธันวาคม 2558   31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 25,804,266.87 26,499,118.68

เงินทดรองจ่าย 9,113,096.54 18,638,238.69

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย 5,580,355.50 5,507,055.93

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 14,842,397.20 9,849,669.07

อื่น	ๆ 165,096.35 279,512.65

														รวม 55,505,212.46 60,773,595.02

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,521,868.17) (5,521,868.17)

														สุทธิ 49,983,344.29 55,251,726.85

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้				

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด (8,053,203.17) (7,853,203.17)
บวก		ตั้งเพิ่มระหว่างงวด - (200,000.00)
หัก		โอนกลับระหว่างงวด 232,400.00 -

โอนออกระหว่างงวด 2,298,935.00 -
ยอดคงเหลือปลายงวด (5,521,868.17) (8,053,203.17)

8. สินค้าคงเหลือ  
	 	 ประกอบด้วย					

         ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท
สินค้าส�าเร็จรูป
					บ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินเพื่อขาย 129,093,893.82 141,239,661.37
					บ้านพร้อมที่ดิน 251,294,570.53 249,867,695.96
งานระหว่างพัฒนา
					ที่ดิน 1,565,930,585.52 1,569,839,177.09
					งานระหว่างก่อสร้าง 2,077,262,762.14 1,867,866,946.91
					ต้นทุนการกู้ยืมรอตัดบัญชี 216,966,795.41 141,587,708.17
					ค่าพัฒนาที่ดินรอตัดบัญชี 537,218,692.36 528,693,798.89
					สาธารณูปโภครอตัดบัญชี 2,080,579,397.54 1,615,361,798.81
					งานระหว่างท�า	–	เครื่องตกแต่ง 6,961,234.24 7,882,704.43
														รวม 6,865,307,931.56 6,122,339,491.63

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	ได้น�าท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง	มลูค่าตามบญัช	ีจ�านวนเงนิ	3,431.42	ล้านบาท	และ
จ�านวนเงิน	3,325.68	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไปจดจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน	ตามหมายเหตุ	13

	 	 ส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทนุของงานระหว่างพัฒนา	จ�านวน
เงิน	20.98	ล้านบาท	และจ�านวนเงิน	21.38	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพ่ือใช้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์	
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	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	other	account	receivables	are	as	follows:

         As at As at

31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Prepaid	Expenses 25,804,266.87 26,499,118.68

Advance	Payment 9,113,096.54 18,638,238.69

Withholding	Tax 5,580,355.50 5,507,055.93

Advance	Payment	for	Goods 14,842,397.20 9,849,669.07

Others 165,096.35 279,512.65

Total 55,505,212.46 60,773,595.02

Less	Allowance	for	Doubtful	Debts (5,521,868.17) (5,521,868.17)

Net 49,983,344.29 55,251,726.85

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	allowance	for	doubtful	debts	has	movement	as	follows:				

For the year ended For the year ended
31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht
Beginning	Balance (8,053,203.17) (7,853,203.17)
Add		Increase	during	the	period - (200,000.00)
Less		Reversal	during	the	period 232,400.00 -

Transfer	out	during	the	period 2,298,935.00 -
Ending	Balance (5,521,868.17) (8,053,203.17)

8. Inventories  
	 	 Consist	of:					

         As at As at
31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht
Finished	Goods
					Demonstration	Land	and	Houses	for	Sale 129,093,893.82 141,239,661.37
					Land	and	Houses 251,294,570.53 249,867,695.96
Development	in	Progress
					Land 1,565,930,585.52 1,569,839,177.09
					Work	in	Construction 2,077,262,762.14 1,867,866,946.91
					Deferred	Borrowing	Costs 216,966,795.41 141,587,708.17
					Deferred	Land	Development	Cost 537,218,692.36 528,693,798.89
					Deferred	Utilities 2,080,579,397.54 1,615,361,798.81
					Work	in	process	–	Furniture 6,961,234.24 7,882,704.43

Total 6,865,307,931.56 6,122,339,491.63

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	had	mortgaged	land	and	construction,	the	carrying	amount	in	
amount	of	Baht	3,431.42	million	and	in	amount	of	Baht	3,325.68	million	respectively,	as	collateral	against	credit	from	financial	
institution	as	in	Note	13.

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	capitalized	the	borrowing	costs	as	development	
in	progress	in	amount	of	Baht	20.98	million	and	in	amount	of	Baht	21.38	million	respectively,	which	it	is	the	borrowing	costs	
that	are	incurred	from	the	borrowing	for	the	project	development.
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9. เงินลงทุนเผื่อขาย
	 	 ประกอบด้วย	

         ณ วันที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท
กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี	–	ราคาทุน 280,586,362.20 178,015,101.80
บวก		ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า 144,177.38 68,808.22
กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี	–	มูลค่ายุติธรรม 280,730,539.58 178,083,910.02

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เงินลงทุนเผื่อขายมีรายการเคลื่อนไหว	ดังนี้	
ส�าหรับปี ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท
มูลค่ายุติธรรมต้นงวด 178,083,910.02 182,817,621.10
ซื้อระหว่างงวด 1,510,000,000.00 1,100,000,000.00
ขายระหว่างงวด (1,409,000,000.00) (1,109,986,788.26)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 1,646,629.56 5,253,077.18
มูลค่ายุติธรรมปลายงวด 280,730,539.58 178,083,910.02

	 	 การวัดมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขายท่ีเป็นเงนิลงทนุในกองทุนเปิดใช้มลูค่าสนิทรพัย์สทุธิท่ีประกาศจากกองทนุ	ณ	วันทีใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ	1
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9. Available-for-Sale Investments
	 	 Consist	of:	

         As at As at
31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht
Bualuang	Thanatavee	Opened	End	Fund	–	Cost 280,586,362.20 178,015,101.80
Add	Unrealized	Gain	on	Remeasuring 144,177.38 68,808.22
Bualuang	Thanatavee	Opened	End	Fund	–	Fair	Value 280,730,539.58 178,083,910.02

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	available-for-sale	investments	has	movement	as	follows:	
For the year ended For the year ended
31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht
Beginning	Carrying	Amount 178,083,910.02 182,817,621.10
Purchase	during	the	period 1,510,000,000.00 1,100,000,000.00
Disposal	during	the	period (1,409,000,000.00) (1,109,986,788.26)
Changes	in	Fair	Value 1,646,629.56 5,253,077.18
Ending	Carrying	Amount 280,730,539.58 178,083,910.02

	 	 The	fair	value	measurement	of	available-for-sale	investments	which	are	investments	in	opened-end	mutual	fund	using	
the	net	asset	value	that	disseminated	by	the	fund	as	at	the	date	of	statement	of	financial	position	which	are	Level	1	inputs.	
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	 	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	ได้น�าท่ีดนิและอาคารของส�านักงานใหญ่	มลูค่าตามบญัช	ีจ�านวนเงนิ	41.33	ล้าน
บาท	เท่ากันทั้งสองปี	ไปจดจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน	ตามหมายเหตุ	13

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ที่ค�านวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ด�าเนินงานอยู่	ราคาทุน	
จ�านวนเงิน	87.43	ล้านบาท	และจ�านวนเงิน	97.56	ล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยมีมูลค่าตามบัญชี	จ�านวนเงิน	2,426.97	บาท	และจ�านวน
เงิน	1,984.98	บาท	ตามล�าดับ

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 	 ประกอบด้วย

สิทธิการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

       บาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ราคาทุน 275,762.54

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (270,390.54)

มูลค่าตามบัญชี 5,372.00

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี (5,322.14)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 49.86

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

ราคาทุน 275,762.54

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (275,712.68)

มูลค่าตามบัญชี 49.86

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปี (47.86)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2.00

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ราคาทุน 275,762.54

หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (275,760.54)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2.00

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ที่ค�านวณค่าตัดจ�าหน่ายสะสมหมดแล้วแต่ยังใช้ด�าเนินงานอยู่	ราคา
ทุน	จ�านวนเงิน	0.28	ล้านบาท	เท่ากันทั้งสองปี	โดยมีมูลค่าตามบัญชี	จ�านวนเงิน	2.00	บาท	และจ�านวนเงิน	49.86	บาท	ตามล�าดับ
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	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	had	mortgaged	land	and	building	of	head	office,	the	carrying	
amount	in	amount	of	Baht	41.33	million	equally,	as	collateral	against	credit	from	financial	institutions	as	in	Note	13.

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	assets	which	were	fully	depreciated	but	still	in	use,	costing	in	
amount	of	Baht	87.43	million	and	in	amount	of	Baht	97.56	million	respectively,	the	carrying	amounts	are	in	amount	of	Baht	
2,426.97	and	in	amount	of	Baht	1,984.98	respectively.

11. Other Intangible Assets 
	 	 Consist	of:

Package Computer Software 
License

Baht

As	at		31	December	2013

Costs 275,762.54

Less	Accumulated	Amortization (270,390.54)

Carrying Amount 5,372.00

Transactions	during	the	year	ended	31	December	2014

Amortization	recognized	in	profit	or	loss	for	the	year (5,322.14)

Ending Carrying Amount 49.86

As	at	31	December	2014

Costs 275,762.54

Less	Accumulated	Amortization (275,712.68)

Carrying Amount 49.86

Transactions	during	the	year	ended	31	December	2015

Amortization	recognized	in	profit	or	loss	for	the	year (47.86)

Ending Carrying Amount 2.00

As	at	31	December	2015

Costs 275,762.54

Less	Accumulated	Amortization (275,760.54)

Carrying Amount 2.00

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	assets	which	were	fully	amortization	but	still	in	use,	costing	in	
amount	of	Baht	0.28	million	equally,	the	carrying	amount	is	in	amount	of	Baht	2.00	and	in	amount	of	Baht	49.86	respectively.



12. สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 	 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ีค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทัง้จ�านวนตามวิธีหนีส้นิโดยใช้อตัราภาษร้ีอยละ	20	ภาษเีงนิได้รอการ

ตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ ส่วนที่รับรู้ ส่วนที่รับรู้ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2557 ในก�าไร(ขาดทุน) ในก�าไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 25587

ส�าหรับปี เบ็ดเสร็จอื่น
บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

			ลูกหนี้การค้า 40,000.00 (40,000.00) - -

			สินค้าคงเหลือ 16,562.12 - - 16,562.12

			รายได้รับล่วงหน้า 5,860,904.83 728,419.45 - 6,589,324.28

			ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5,917,466.95 688,419.45 - 6,605,886.40

					รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (15,073.84) (28,835.47)

			ผลก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (13,761.63) - (15,073.84) (28,835.47)

					รวม (13,761.63) 688,419.45 (15,073.84) 6,577,050.93

					สุทธิ 5,903,705.32 (6,831,527.06) 246,710.97 5,903,705.32

13. สินเชื่อและการค�้าประกัน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีวงเงินหนังสือค�้าประกัน	จ�านวนเงิน	803.00	ล้านบาท	วงเงินสินเชื่อในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	

จ�านวนเงิน	576.20	ล้านบาท	วงเงินสินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวนเงิน	85.00	ล้านบาท	และวงเงินกู้ยืมระยะยาว	จ�านวนเงิน	
1,334.35	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้น�าที่ดิน	พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตามหมายเหตุ	8	และ	10	ไปจดจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน		

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีวงเงินหนังสือค�้าประกัน	จ�านวนเงิน	605.00	ล้านบาท	วงเงินสินเชื่อในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	
จ�านวนเงิน	567.80	ล้านบาท	วงเงินสินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวนเงิน	85.00	ล้านบาท	และวงเงินกู้ยืมระยะยาว	จ�านวนเงิน	
1,270.50	ล้านบาท	โดยบริษัทฯ	ได้น�าที่ดิน	พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตามหมายเหตุ	8	และ	10	ไปจดจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน		

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	 	 ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชี 3,016,623.33 12,425,474.07

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 230,000,000.00 200,000,000.00

												รวม 233,016,623.33 212,425,474.07

	 	 ณ	วนัที	่	31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทัง้จ�านวนเป็นการกูย้มืในรปูตัว๋แลกเงนิประเภทครบ
ก�าหนดช�าระ	169	–	182	วัน	และ	181	–	196	วัน	ตามล�าดับ	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.37	–	2.40	ต่อปี	และร้อยละ	2.95	ต่อปี	ตาม
ล�าดับ
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12. Deferred Tax Assets (Liabilities)
	 	 Deferred	taxes	are	calculated	in	full	on	temporary	differences,	using	the	liability	method	and	applying	a	principal	tax	

rate	of	20%.	The	deferred	taxes	related	to	the	temporary	differences	between	the	carrying	amounts	and	the	tax	bases	of	
assets	and	liabilities	of	the	Company	which	are	summarized	as	follows:

As at Recognized Recognized As at
31 December 

2014
in Profit (Loss)
for the period

in Other
Comprehensive 

Income 
(Expense)

31 December 
2015

Baht Baht Baht Baht

Deferred	Tax	Assets

			Trade	Account	Receivables 40,000.00 (40,000.00) - -

			Inventories 16,562.12 - - 16,562.12

			Employee	Benefits	Obligation 5,860,904.83 728,419.45 - 6,589,324.28

				Total 5,917,466.95 688,419.45 - 6,605,886.40

Deferred	Tax	Liabilities

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (15,073.84) (28,835.47)

			Gain	on	Remeasuring	of	
							Available-for-Sale	Investments

(13,761.63) - (15,073.84) (28,835.47)

					Total (13,761.63) 688,419.45 (15,073.84) 6,577,050.93

     Net 5,903,705.32 (6,831,527.06) 246,710.97 5,903,705.32

13. Credit Facility and Guarantee  
	 	 As	at	31	December	2015,	the	Company	has	credits	in	form	of	letter	of	guarantee	in	amount	of	Baht	803.00	million,	

credits	in	form	of	the	promissory	note	in	amount	of	Baht	576.20	million,	credits	in	form	of	overdrafts	in	amount	of	Baht	85.00	
million	and	credits	in	form	of	long-term	borrowings	in	amount	of	Baht	1,334.35	million,	the	Company	had	mortgaged	land	
and	construction	as	in	Note	8	and	10	as	collateral.

	 	 As	at	31	December	2014,	the	Company	has	credits	in	form	of	letter	of	guarantee	in	amount	of	Baht	605.00	million,	
credits	in	form	of	the	promissory	note	in	amount	of	Baht	567.80	million,	credits	in	form	of	overdrafts	in	amount	of	Baht	85.00	
million	and	credits	in	form	of	long-term	borrowings	in	amount	of	Baht	1,270.50	million,	the	Company	had	mortgaged	land	
and	construction	as	in	Note	8	and	10	as	collateral.

14. Overdrafts and Short-Term Borrowings from Financial Institutions
	 	 Consist	of:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Overdrafts 3,016,623.33 12,425,474.07

Short-Term	Borrowings	from	Financial	Institutions 230,000,000.00 200,000,000.00

Total 233,016,623.33 212,425,474.07

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	whole	amount	of	short-term	borrowings	from	a	financial	institution	was	a	
borrowing	in	form	of	bill	of	exchange	which	has	maturity	in	169	–	182	days	and	181	–	196	days	respectively,	carried	the	
interest	rate	in	the	rate	of	2.37	–	2.40%	per	annum	and	2.95%	per	annum	respectively.



15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 	 ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

เจ้าหนี้การค้า 66,971,281.02 64,258,919.92

เจ้าหนี้อื่น 167,365,648.72 134,949,852.30

												รวม 234,336,929.74 199,208,772.22

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เจ้าหนี้อื่น	ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 112,123,167.61 65,278,417.39

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,647,534.25 15,747,837.72

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 33,073,215.33 34,535,758.58

รายได้รับล่วงหน้า 6,342,398.00 7,955,700.00

เช็คค้างจ่าย 7,665,735.62 6,726,025.35

เงินปันผลค้างจ่าย 274,171.46 256,472.75

อื่น	ๆ 6,239,426.45 4,449,640.51

												รวม 167,365,648.72 134,949,852.30

16. ประมาณการหนี้สิน
	 	 ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ประมาณการหนี้สินระยะสั้นค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 444,574,152.41 340,927,179.97

ประมาณการหนี้สินระยะยาวค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภค 105,183,981.45 87,811,821.22

												รวม 549,758,133.86 428,739,001.19

	 	 ประมาณการหนี้สินระยะยาวค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคเป็นประมาณการหนี้สินเพ่ือเป็น				การค�้าประกันการบ�ารุงรักษา
สาธารณูปโภคโครงการตามพระราชบญัญัตกิารจดัสรรทีด่นิ	พ.ศ.	2543				ในอตัราร้อยละ	7	ของประมาณการค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค
โครงการ	ซึง่บรษิทัฯ	จะมกีารจ่ายช�าระประมาณการหนีส้นิดงักล่าวให้กับนติบิคุคลหมูบ้่านจดัสรรเพ่ือใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาสาธารณูปโภค
โครงการ	เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	พ.ศ.	2543
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15. Trade and Other Account Payables
	 	 Consist	of:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Trade	Account	Payables 66,971,281.02 64,258,919.92

Other	Account	Payables 167,365,648.72 134,949,852.30

Total 234,336,929.74 199,208,772.22

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	other	account	payables	as	follows:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Accrued	Expenses 66,971,281.02 64,258,919.92

Accrued	Interest	Expenses 1,647,534.25 15,747,837.72

Retention	Payables 33,073,215.33 34,535,758.58

Deferred	Revenues 6,342,398.00 7,955,700.00

Cheque	Payables 7,665,735.62 6,726,025.35

Dividend	Payables 274,171.46 256,472.75

Others 6,239,426.45 4,449,640.51

            Total 167,365,648.72 134,949,852.30

16. Provisions of Liabilities
	 	 Consist	of:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Short-Term	Provisions	for	Construction	Cost	of	Project	Utilities	 444,574,152.41 340,927,179.97

Long-Term	Provisions	for	Maintenance	of	Project	Utilities 105,183,981.45 87,811,821.22

            Total 549,758,133.86 428,739,001.19

	 	 Long-term	provisions	for	maintenance	of	project	utilities	are	provisions	for	guarantee	the	maintenance	of	project	
utilities	according	to	the	Land	Allocation	Act	B.E.	2543	in	the	rate	of	7%	from	estimated	construction	cost	of	project	utilities	
which	the	Company	will	settle	such	provision	to	housing	juristic	person	to	spend	in	the	maintenance	of	project	utilities	when	
the	housing					juristic	person	has	been	established	according	to	the	Land	Allocation	Act	B.E.	2543.



17. เงินกู้ยืมระยะยาว
	 	 ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาว 300,000,000.00 150,000,000.00

สุทธิ 300,000,000.00 150,000,000.00

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เงินกู้ยืมระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหว	ดังนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 25576

บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 150,000,000.00 500,000,000.00

บวก	กู้เพิ่มระหว่างงวด 150,000,000.00 160,000,000.00

หัก			จ่ายคืนระหว่างงวด - (510,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 300,000,000.00 150,000,000.00

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เงินกู้ยืมระยะยาวท้ังจ�านวนเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือใช้หมุนเวียน
พัฒนาโครงการ	ซึ่งมีเงื่อนไขจ่ายช�าระเงินต้นเมื่อครบก�าหนดภายใน	36	เดือน	นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	(วันที่	19	ธันวาคม	2557)	
ก�าหนดจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนในอัตราคงที่ร้อยละ	5.00	ต่อปี	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เงินกู้ยืมระยะยาวมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ตามหมายเหตุ	10	เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน

18. หุ้นกู้
	 	 ประกอบด้วย

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	1/2555	 - 300,000,000.00

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	2/2555 - 500,000,000.00

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	1/2556 630,000,000.00 630,000,000.00

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	1/2557	 250,000,000.00 250,000,000.00

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	2/2557 100,000,000.00 100,000,000.00

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	1/2558 500,000,000.00 -

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	2/2558 160,000,000.00 -

หุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ	และไม่มีหลักประกัน	ครั้งที่	3/2558 300,000,000.00 -

															รวม 1,940,000,000.00 1,780,000,000.00

หัก	ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2,414,087.48) (2,462,493.31)

มูลค่าตามบัญชี 1,937,585,912.52 1,777,537,506.69

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (629,614,143.65) (799,427,693.26)

															สุทธิ 1,307,971,768.87 978,109,813.43
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17. Long-Term Borrowings
	 	 Consist	of:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Long-Term	Borrowings 300,000,000.00 150,000,000.00

Net 300,000,000.00 150,000,000.00

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	long-term	borrowings	have	movement	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Beginning	Balance 150,000,000.00 500,000,000.00

Add		Increase	during	the	period 150,000,000.00 160,000,000.00

Less		Repayment	during	the	period - (510,000,000.00)

Ending	Balance 300,000,000.00 150,000,000.00

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	whole	amount	of	long-term	borrowings	was	borrowings	from	a	financial	insti-
tution	for	working	capital	in	project	development	with	the	term	of	principal	repayment	due	on	36	months	since	the	contract	
signing	date	(19	December	2014).	The	interest	should	be	paid	on	every	month-end	at	constant	rate	in	the	rate	of	5.00%	
per	annum.	

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	long-term	borrowings	had	mortgaged	land	and	construction	as	in	Note	10	as	
collateral.

18. Debentures
	 	 Consist	of:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	1/2012 - 300,000,000.00

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	2/2012 - 500,000,000.00

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	1/2013 630,000,000.00 630,000,000.00

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	1/2014 250,000,000.00 250,000,000.00

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	2/2014 100,000,000.00 100,000,000.00

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	1/2015 500,000,000.00 -

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	2/2015 160,000,000.00 -

Non-Subordinate	Fund	and	Unsecured	Debentures		No.	3/2015 300,000,000.00 -

Total 1,940,000,000.00 1,780,000,000.00

Less	Deferred	Debenture	Issuance	Expenses (2,414,087.48) (2,462,493.31)

Carrying	Amount 1,937,585,912.52 1,777,537,506.69

Less	Current	Portion (629,614,143.65) (799,427,693.26)

Net 1,307,971,768.87 978,109,813.43

 



	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	หุ้นกู้มีรายการเคล่ือนไหว	ดังนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 1,777,537,506.69 1,426,729,937.32

ออกหุ้นกู้ระหว่างงวด 960,000,000.00 349,117,250.00

จ่ายช�าระคืนระหว่างงวด (800,000,000.00) -

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (2,250,000.00) (882,750.00)

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 2,298,405.83 2,573,069.37

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,937,585,912.52 1,777,537,506.69

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	หุ้นกู้สามารถแยกตามก�าหนดช�าระไถ่ถอนได้ดังนี้

ณ วันที่ ณ วันที่
         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ไม่เกิน	1	ปี 630,000,000.00 800,000,000.00

เกินกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 1,310,000,000.00 980,000,000.00

														รวม 1,940,000,000.00 1,780,000,000.00

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	หุ้นกู้ทั้งจ�านวนเป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน	ไม่ด้อยสิทธิ	โดยหุ้นกู้มีอายุ	6	เดือนถึง	3	ปี	
นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ร้อยละ	3.50	–	4.75	ต่อปี	และร้อยละ	4.00	–	5.30	ต่อปี	ตามล�าดับ	มีมูลค่ายุติธรรม	จ�านวน
เงนิ	1,955.82	ล้านบาท	และจ�านวนเงนิ	1,805.80	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มกีารวัดมลูค่ายุตธิรรมโดยใช้มลูค่าทีป่ระกาศจาก
สมาคมตราสารหนี้ไทย	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ	2

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียด	ดังนี้	

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่	1	มกราคม	 29,304,524.13 27,722,883.46
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,588,797.94 2,816,393.26
ดอกเบี้ยจ่าย 1,187,289.80 1,067,659.79
(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	ประกันภัย 412,659.56 (2,302,412.38)
จ่ายผลประโยชน์ระหว่างปี (1,546,650.03) -
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 32,946,621.40 29,304,524.13

 

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	รายการที่ถูกรวมไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	ประกอบด้วย

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 3,588,797.94 2,816,393.26

ดอกเบี้ยจ่าย 1,187,289.80 1,067,659.79

รวม 4,776,087.74 3,884,053.05

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

162



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

163

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	debenture	has	movement	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Beginning	Balance 1,777,537,506.69 1,426,729,937.32

Issued	Debenture	During	the	Period 960,000,000.00 349,117,250.00

Repayment	During	the	Period (800,000,000.00) -

Deferred	Debenture	Issuance	Expenses (2,250,000.00) (882,750.00)

Amortization	of	Deferred	Debenture	Issuance	Expenses 2,298,405.83 2,573,069.37

Ending	Balance 1,937,585,912.52 1,777,537,506.69

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	debentures	are	classified	by	redemption	maturity	as	follows:

As at As at
         31 December 2015 31 December 2014

Baht Baht

Less	than	1	year 630,000,000.00 800,000,000.00

More	than	1	year	but	less	than	5	years 1,310,000,000.00 980,000,000.00

Total 1,940,000,000.00 1,780,000,000.00

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	totally	debentures	was	unsubordinated	secured	and	holder	name	definable	
debentures.	The	maturity	of	debentures	for	6	months	to	3	years	from	issued	date	with	interest	rate	is	3.50	–	4.75%	per	an-
num	and	interest	rate	is	4.00	–	5.30%	per	annum	respectively.	The	fair	value	in	amount	of	Baht	1,955.82	million	and	Baht	
1,805.80	million	respectively,	the	Company	has	measured	the	fair	value	of	debt	instruments-held	to	maturity	using	the	value	
that	disseminate	by	The	Thai	Bond	Market	Association	as	at	the	date	of	statement	of	financial	position	which	are	Level	2	
inputs.

19. Employee Benefits Obligation
	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	employee	benefits	obligation	are	as	follows:	

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht
Present	Value	of	the	Obligation	as	at	1	January	 29,304,524.13 27,722,883.46
Current	Service	Cost 3,588,797.94 2,816,393.26
Interest	Expenses 1,187,289.80 1,067,659.79
Actuarial	(Gain)	Loss 412,659.56 (2,302,412.38)
Benefit	Paid	during	the	year (1,546,650.03) -
Present	Value	of	the	Obligation	as	at	31	December 32,946,621.40 29,304,524.13

	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	the	items	which	are	included	in	the	profit	or	loss	consist	of:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Current	Service	Cost	 3,588,797.94 2,816,393.26

Interest	Expenses 1,187,289.80 1,067,659.79

Total 4,776,087.74 3,884,053.05



	 	 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

รายได้อื่น 1,336,062.20 870,293.12

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,440,025.54 3,013,759.93

รวม 4,776,087.74 3,884,053.05

	 	 ข้อสมมติจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	มีดังนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

บาท บาท

อัตราคิดลด ร้อยละ	4.20	ต่อปี ร้อยละ	4.20	ต่อปี

อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย ร้อยละ	5	ต่อปี ร้อยละ	5	ต่อปี

อัตราการลาออก ร้อยละ	5	–	13	ต่อปี ร้อยละ	5	–	13	ต่อปี

เกษียณอายุ 	55	และ	60	ปี 	55	และ	60	ปี

20. ทุนเรือนหุ้น
	 ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 ราคา

ตามมูลค่า
จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

ราคา
ตามมูลค่า

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

บาท หุ้น บาท    บาท   หุ้น บาท

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญต้นงวด 1.00 		925,000,000 925,000,000.00 1.00 925,000,000 925,000,000.00

หุ้นสามัญปลายงวด 1.00 		925,000,000 925,000,000.00 1.00 	925,000,000 925,000,000.00

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญต้นงวด 1.00 825,000,000 825,000,000.00 1.00 825,000,000 825,000,000.00

หุ้นสามัญปลายงวด 1.00 825,000,000 825,000,000.00 1.00 825,000,000 825,000,000.00

21. ทุนส�ารองตามกฎหมาย
	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	จะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน

22. เงินปันผลจ่าย
22.1	 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการเมือ่วันที	่14	สงิหาคม	2558	ทีป่ระชมุได้มมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิ

งานครึ่งปีแรก	(วันท่ี	1	มกราคม	2558	จนถึงวันท่ี	30	มิถุนายน	2558)	โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ	0.09	บาท	เป็นเงิน	74.25	
ล้านบาท	โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่	11	กันยายน	2558
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	 	 The	above	expenses	which	recognized	in	the	profit	or	loss	are	included	in	the	items	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Cost	of	Sales 1,336,062.20 870,293.12

Administrative	Expenses 3,440,025.54 3,013,759.93

Total 4,776,087.74 3,884,053.05

	 	 The	principal	assumptions	used	for	the	purposes	of	the	actuarial	valuation	were	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Discount	rate ร้อยละ	4.20	ต่อปี ร้อยละ	4.20	ต่อปี

Average	salary	increase	rate ร้อยละ	5	ต่อปี ร้อยละ	5	ต่อปี

Turnover	rate ร้อยละ	5	–	13	ต่อปี ร้อยละ	5	–	13	ต่อปี

Retirement	age 	55	และ	60	ปี 	55	และ	60	ปี

20. Share Capital
	 	 Consist	of:

For	the	year	ended	31	December	2015 For	the	year	ended	31	December	2014

Par Value Number of 
Share Amount Par Value Number of 

Share Amount

Baht Share Baht Baht Share Baht
Authorized	Share	Capital

Beginning	Ordinary	Shares 1.00 		925,000,000 925,000,000.00 1.00 925,000,000 925,000,000.00

Ending	Ordinary	Shares 1.00 		925,000,000 925,000,000.00 1.00 	925,000,000 925,000,000.00

Issued	and	Paid-up	Share	Capital

Beginning	Ordinary	Shares 1.00 825,000,000 825,000,000.00 1.00 825,000,000 825,000,000.00

Ending	Ordinary	Shares 1.00 825,000,000 825,000,000.00 1.00 825,000,000 825,000,000.00

21. Legal Reserve
	 	 In	accordance	with	the	Public	Company	Limited	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	appropriate	at	least	5%	

of	its	annual	net	profit	after	deduction	of	any	deficit	brought	forward	as	a	legal	reserve	until	the	reserve	reaches	10%	of	the	
authorized	share	capital.

22. Dividends Payment
22.1	 In	accordance	with	the	Minute	of	the	Board	of	Directors	Meeting,	held	on	14	August	2015,	it	had	passed	a	resolution	

to	pay	a	dividend	of	Baht	0.09	per	share	from	the	Company’s	performance	in	before	half	year	(on	1	January	2015	to	
30	June	2015)	totaling	Baht	74.25	million	to	be	paid	within	on	11	September	2015.



22.2	 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2558	ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�า
ปี	2557	เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.27	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงิน	222.75	ล้านบาท	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว	ในอัตรา	หุ้นละ	0.135	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	111.38	ล้านบาท	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2557	และจะ
จ่ายเงินในงวดสดุท้ายอกีในอตัราหุ้นละ	0.135	บาท	เป็นจ�านวนเงนิ	111.38	ล้านบาท	ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี	15	พฤษภาคม	
2558

22.3	 ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการเมือ่วันที	่13	สงิหาคม	2557	ทีป่ระชมุได้มมีติอนุมตัใิห้จ่ายเงินปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิ
งานครึง่ปีแรก	(วันที	่1	มกราคม	2557	จนถึงวันที	่30	มถุินายน	2557)	โดยเสนอจ่ายเงนิปันผลหุน้ละ	0.135	บาท	เป็นเงนิ	111.37	
ล้านบาท	โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายใน	วันที่	12	กันยายน	2557

22.4	 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	2557	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2557	ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรประจ�า
ปี	2556	เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ	0.245	บาท	รวมเป็นเงนิ	202.13	ล้านบาท	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	ได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว	ในอตัรา	หุน้ละ	0.12	บาท	เป็นเงนิ	99.00	ล้านบาท	เมือ่วันที	่13	กันยายน	2556	และจะจ่ายเงนิในงวดสดุท้าย
อีกในอัตราหุ้นละ	0.125	บาท	เป็นเงิน	103.13	ล้านบาท	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	16	พฤษภาคม	2557

 

23. การบริหารจัดการทุน
	 	 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	ในการบริหารทางการเงิน	คือ	การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถใน			การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	และการ

ด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	งบการเงินแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น	0.71:1	และ	0.63:1	ตามล�าดับ

24. (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
	 	 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรส�าหรับปี	ประกอบด้วย

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

					(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน (93,337,401.60) (103,271,914.50)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

					(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				 605,887.54 (6,371,044.58)

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรส�าหรับปี (92,731,514.06) (109,642,959.08)

	 	 ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีค�านวณจากก�าไรทางบัญชีด้วยอัตราภาษีท่ีใช้ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	
2558	และ	2557	ร้อยละ	20	เท่ากันทั้งสองปี	แสดงได้ดังนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 447,920,481.35 542,655,836.39

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ค�านวณด้วยอัตราภาษีเงินได้	ร้อยละ	20 (89,584,096.27) (108,531,167.27)

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร (3,147,417.79) (1,111,791.81)

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรส�าหรับปี (92,731,514.06) (109,642,959.08)

รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

166



รายงานประจ�าปี 2558
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)

167

22.2	 In	accordance	with	the	Minute	of	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	2015,	held	on	24	April	2015,	it	had	
passed	a	resolution	to	approve	the	appropriation	of	profit	for	2014	to	pay	dividend	to	shareholders	at	Baht	0.27	per	
share,	totaling	in	amount	of	Baht	222.75	million	which	the	Company	had	already	paid	the	interim	dividend	payment	at	
Baht	0.135	per	share,	totaling	in	amount	of	Baht	111.38	million	on	12	September	2014,	and	will	pay	the	final	payment	
at	Baht	0.135	per	share,	totaling	in	amount	of	Baht	111.38	million.	The	dividend	will	be	paid	on	15	May	2015.

22.3	 In	accordance	with	the	Minute	of	the	Board	of	Directors	Meeting,	held	on	13	August	2014,	it	had	passed	a	resolution	
to	pay	a	dividend	of	Baht	0.135	per	share	from	the	Company’s	performance	in	before	half	year	(on	1	January	2014	
to	30	June	2014)	totaling	Baht	111.37	million	to	be	paid	within	on	12	September	2014.

23.4	 In	accordance	with	the	Minute	of	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	2014,	held	on	25	April	2014,	it	had	
passed	a	resolution	to	approve	the	appropriation	of	profit	for	2013	to	pay	dividend	to	shareholders	at	Baht	0.245	per	
share,	totaling	in	amount	of	Baht	202.13	million	which	the	Company	had	already	paid	the	interim	dividend	payment	
at	Baht	0.12	per	share,	totaling	in	amount	of	Baht	99.00	million	on	13	September	2013,	and	will	pay	the	final	payment	
at	Baht	0.125	per	share,	totaling	in	amount	of	Baht	103.13	million.	The	dividend	will	be	paid	on	16	May	2014.

 

23. Capital Management
	 	 The	objectives	of	the	Company’s	capital	management	are	to	maintain	its	abilities	to	continue	as	a	going	concern	and	

to	maintain	an	appropriate	capital	structure.

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	financial	statements	present	the	debt	to	equity	ratio	in	0.71:1	and	0.63:1	
respectively.

24. Income Tax (Expense) Revenue
	 	 Income	tax	which	is	recognized	in	the	profit	for	the	year,	consist	of:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Current	Income	Tax

					Income	Tax	(Expense)	Revenue	for	the	current		period (93,337,401.60) (103,271,914.50)

Deferred	Income	Tax

					Deferred	Tax	(Expense)	Revenue				 605,887.54 (6,371,044.58)

Income	Tax	(Expense)	Revenue	which	is	recognized	in	the	profit	
     for the year (92,731,514.06) (109,642,959.08)

	 	 The	differences	between	income	tax	(expense)	revenue	which	were	calculated	from	accounting	profit	at	the	tax	rate	
for	year	ended	31	December	2015	and	2014,	in	20%	equally	for	both	year,	can	be	presented	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Profit		before	Income	Tax 447,920,481.35 542,655,836.39

Income	Tax	(Expense)	Revenue	calculated	at	the	Tax	Rate	of	20%	 (89,584,096.27) (108,531,167.27)

(Expense)	Revenue	not	deductible	for	Income	Tax (3,147,417.79) (1,111,791.81)

Income	Tax	(Expense)	Revenue	which	is	recognized	in	the	
						profit	for	the	period (92,731,514.06) (109,642,959.08)



	 	 ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธันวาคม	2558	และ	2557	(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษเีงนิได้ทีร่บัรูใ้นก�าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่	ประกอบด้วย

จ�านวนก่อนภาษี รายได้(ค่าใช้จ่าย) จ�านวนสุทธิ
ภาษีเงินได้ จากภาษี

บาท บาท บาท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 75,369.22 (15,073.84) 60,295.38
ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
				คณิตศาสตร์ประกันภัย (412,659.56) 82,531.91 (330,127.65)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557
ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (1,233,554.79) 246,710.97 (986,843.82)
ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
				คณิตศาสตร์ประกันภัย 2,302,412.38 (460,482.48) 1,841,929.90

บาท บาท
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

			ก�าไรที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 1,586,334.20
   หัก		การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ส�าหรับ
											(ก�าไร)ขาดทุนที่รวมอยู่ในก�าไรส�าหรับงวด (1,510,964.98) 75,369.22
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (15,073.84)
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด	–	สุทธิจากภาษีเงินได้ 60,295.38

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
			ก�าไรที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 5,253,077.18
   หัก		การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่ส�าหรับ
											(ก�าไร)ขาดทุนที่รวมอยู่ในก�าไรส�าหรับงวด (6,486,631.97) (1,233,554.79)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 246,710.9	7
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวด	–	สุทธิจากภาษีเงินได้ (986,843.82)

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 	 ประกอบด้วย

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

	การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างพัฒนา (538,495,103.17) (511,785,179.52)
	วัสดุก่อสร้างใช้ไปและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น 1,715,600,958.49 1,882,613,373.05
	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 152,778,539.66 143,021,115.30
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 42,995,033.35 37,098,761.56
	ค่าตอบแทนผู้บริหาร 28,402,456.70 25,707,620.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมในการโอน 77,452,073.00 91,966,337.00
	ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณา 38,712,738.35 41,425,738.13
	ค่าส่งเสริมการขาย 83,469,829.69 67,990,387.77
	ค่าใช้จ่ายอื่น 32,648,936.00 31,409,056.43
														รวม 1,633,565,462.07 1,809,447,209.72
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	 	 For	year	ended	31	December	2015	and	2014,	income	tax	(expense)	revenue	is	recognized	in	other	comprehensive	
income	(expense),	consist	of:

Amount Before Tax Income Tax 
(Expense) Revenue  

Net of Tax

Baht Baht Baht
For	the	year	ended	31	December	2015
Gain	(Loss)	on	Remeasuring		of	 75,369.22 (15,073.84) 60,295.38
						Available-for-Sale	Investments
Actuarial	(Gain)	Loss (412,659.56) 82,531.91 (330,127.65)

For	the	year	ended	31	December	2014
Gain	(loss)	on	Remeasuring		of	 (1,233,554.79) 246,710.97 (986,843.82)
							Available-for-Sale	Investments
Actuarial	(Gain)	Loss 2,302,412.38 (460,482.48) 1,841,929.90

Baht Baht
For	the	year	ended	31	December	2015
Change	in	Fair	Value	of	Available-for-Sale	Investments

			Gain	during	the	period 1,586,334.20
    Less	Reclassification	of	(Gain)	Loss	which	is	recognized	
											in	the	profit	of	the	period (1,510,964.98) 75,369.22
Income	Tax	related	to	the	Component	of	Other	Comprehensive	Income	
						(Expenses) (15,073.84)
Other	Comprehensive	Income	(Expense)	for	the	period	–	Net	of	Income	Tax 60,295.38

For	the	year	ended	31	December	2014
Change	in	Fair	Value	of	Available-for-Sale	Investments
				Gain	during	the	period 5,253,077.18
    Less	Reclassification	of	(Gain)	Loss	which	is	recognized	
													in	the	profit	of	the	period (6,486,631.97) (1,233,554.79)
Income	Tax	related	to	the	Component	of	Other	Comprehensive	Income
							(Expenses) 246,710.9	7
Other	Comprehensive	Income	(Expense)	for	the	period	–	Net	of	Income	Tax (986,843.82)

25. Expenses by Nature
	 	 Consist	of:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht
Change	in	Finished	Goods	and	Development	in	Progress (538,495,103.17) (511,785,179.52)
	Construction	Materials	Used	and	Construction				
						Other	Expenses 1,715,600,958.49 1,882,613,373.05
	Employees	Expense 152,778,539.66 143,021,115.30
Depreciation	and	Amortization	 42,995,033.35 37,098,761.56
Management	Remuneration	Expenses 28,402,456.70 25,707,620.00
Specific	Business	Tax	and	Transfer	Fee 77,452,073.00 91,966,337.00
Billboard	Rental	Expenses 38,712,738.35 41,425,738.13
Selling	Promotion	Expenses 83,469,829.69 67,990,387.77
Other	Expense	 32,648,936.00 31,409,056.43

Total 1,633,565,462.07 1,809,447,209.72



26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
	 	 บรษิทัฯ	ด�าเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดยีว	คอื	ธุรกิจการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือขาย	และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมศิาสตร์

เดยีวในประเทศไทย	ดงันัน้	รายได้	ก�าไรและสนิทรพัย์ทัง้หมดทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภมูศิาสตร์
ตามที่กล่าวไว้

27. เครื่องมือทางการเงิน

 27.1   นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

 27.2    ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต	ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	ดังนี้	

(หน่วย	:	บาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,665,048.63 - 56,863,549.67 58,528,598.30 0.30	–	0.625

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี 3,016,623.33 - - 3,016,623.33 7.37	–	7.50

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 230,000,000.00 - 230,000,000.00 2.37	–	2.40

เงินกู้ระยะยาว - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 5.00

หุ้นกู้ - 1,940,000,000.00 - 1,940,000,000.00 3.50	–	4.75

(หน่วย	:	บาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,546,970.03 - 21,341,826.22 22,888,796.25 0.125	-	2.70

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี 12,425,474.07 - - 12,425,474.07 7.40	–	7.75

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 2.95

เงินกู้ระยะยาว - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 5.00

หุ้นกู้ - 1,780,000,000.00 - 1,780,000,000.00 4.00	-	5.30

		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 27.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 บรษิทัฯ	ไม่มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในสกุลเงนิตราต่างประเทศ	เน่ืองจากธุรกรรมทางการค้าขอ
งบริษัทฯ	ท�ากับคู่ค้าภายในประเทศ
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26. Segment Information
	 	 The	Company	operates	in	only	one	business	sector,	namely	of	property	development	for	sales	business	sector	and	

in	one	geographical	area	which	is	Thailand.	Thus	all	incomes,	profit	and	assets	as	shown	on	the	financial	statements	were	
related	to	the	business	sector	and	geographical	area	as	already	said.

27. Financial Instruments

 27.1 Policies of Financial Risk Management

	 	 The	Company	is	not	hold	or	issue	financial	instruments	for	speculative	or	trading	purposes.

 27.2  Interest Rate Risks

	 Risk	on	interest	rates	is	derived	from	fluctuation	of	interest	rate	in	the	future	which	affect	the	financial	performance	
and	cash	flows	of	the	Company.	The	Company	had	assets	and	liabilities	which	is	exposed	for	interest	rate	risk	as	
follows:	

(Unit	:	Baht)

As	at	31	December	2015

Floating	
Interest	Rate

Fixed	
Interest	Rate

Non-Interest	
Bearing Total Rate

Financial	Assets

Cash	and	Cash	Equivalents 1,665,048.63 - 56,863,549.67 58,528,598.30 0.30	–	0.625

Financial	Liabilities

Bank	Overdraft 3,016,623.33 - - 3,016,623.33 7.37	–	7.50

Short-term	Borrowings - 230,000,000.00 - 230,000,000.00 2.37	–	2.40

Long-term	Borrowings - 300,000,000.00 - 300,000,000.00 5.00

Debenture - 1,940,000,000.00 - 1,940,000,000.00 3.50	–	4.75

(Unit	:	Baht)

As	at	31	December	2014

Floating	
Interest	Rate

Fixed	
Interest	Rate

Non-Interest	
Bearing Total Rate

Financial	Assets

Cash	and	Cash	Equivalents 1,546,970.03 - 21,341,826.22 22,888,796.25 0.125	-	2.70

Financial	Liabilities

Bank	Overdraft 12,425,474.07 - - 12,425,474.07 7.40	–	7.75

Short-term	Borrowings - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 2.95

Long-term	Borrowings - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 5.00

Debenture - 1,780,000,000.00 - 1,780,000,000.00 4.00	-	5.30

 27.3 Exchange Rate Risk

	 	 The	Company	is	not	exposed	to	any	risk	from	foreign	currency	exchange	rate	fluctuations	because	the	business	
transactions	of	the	Company	are	conducted	with	domestic	venders.	



 27.4   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 	 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อจากการไม่ได้รับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้า	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีการพิจารณา
ความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ของลูกหนี้การค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเชื่อ	และมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส�าหรับลูกหนี้การค้าแต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้	ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่าเพียงพอแล้ว

 27.5   มูลค่ายุติธรรม

	 	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมต่าง	ๆ	มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
อัตราตลาด	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	จึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส�าคัญกับมูลค่าตามบัญชี

 27.6   ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์ทางการเงนิทีร่บัรูด้้วยมลูค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามล�าดบัชัน้ของ
มูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี
ข้อมูล
ระดับ	1

ข้อมูล
ระดับ	2

ข้อมูล
ระดับ	3 รวม

บาท บาท บาท บาท บาท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
				เงินลงทุนเผื่อขาย 280,730,539.58 280,730,539.58 - - 280,730,539.58
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
				เงินลงทุนเผื่อขาย 178,083,910.02 178,083,910.02 - - 178,083,910.02

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีหนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม	ดังนี้

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี
ข้อมูล
ระดับ	1

ข้อมูล
ระดับ	2

ข้อมูล
ระดับ	3 รวม

บาท บาท บาท บาท บาท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน
				หุ้นกู้ 1,940,000,000.00 - 1,955,823,002.50 - 1,955,823,002.50
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน
				หุ้นกู้ 1,780,000,000.00 - 1,805,804,968.90 - 1,805,804,968.90

28. รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 ประกอบด้วย

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,472,776.00 24,821,366.74

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 929,680.70 886,253.26

รวม 28,402,456.70 25,707,620.00
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 27.4 Credit Risk

	 	 The	Company	exposes	to	risk	from	extending	credit	to	customers	who	default	on	payment	however	the	Company	
has	evaluated	each	client’s	ability	to	pay	before	giving	credit	and	make	a	sufficient	provision	for	doubtful	debts	in	
accordance	with	accounting	policy	which	the	management	of	the	Company	believes	that	it	is	adequate.

 27.5 Fair Value

	 	 Owing	to	mainly	financial	assets	and	financial	liabilities	were	classified	as	short-term	type	and	several	borrowings	
have	an	interest	rate	nearby	the	market	rate,	thence	the	management	of	the	Company	believes	that	the	fair	value	of	
such	financial	assets	and	liabilities	do	not	materially	differ	from	the	carrying	amount.

 27.6 Fair Value Hierarchy

	 	 xAs	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	financial	assets	which	are	recognized	at	fair	value	are	
categorized	by	the	fair	value	hierarchy	as	follows:

Fair	Value
Carrying 
Amount

Level	1
Inputs

Level 2
Inputs

Level 3
Inputs Total

บาท บาท บาท บาท บาท
As	at	31	December	2015
Non	Current	Financial	Asset
				Available-for-Sale	Investments 280,730,539.58 280,730,539.58 - - 280,730,539.58
As	at	31	December	2014
Non	Current	Financial	Asset
				Available-for-Sale	Investments 178,083,910.02 178,083,910.02 - - 178,083,910.02

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	financial	liabilities	which	have	fair	value	disclosures	are	cat-
egorized	by	the	fair	value	hierarchy	as	follows:

Fair	Value
Carrying 
Amount

Level	1
Inputs

Level 2
Inputs

Level 3
Inputs Total

บาท บาท บาท บาท บาท
As	at	31	December	2015
Non	Current	Financial	Liabilities
				Debenture 1,940,000,000.00 - 1,955,823,002.50 - 1,955,823,002.50
As	at	31	December	2014
Non	Current	Financial	Liabilities
				Debenture 1,780,000,000.00 - 1,805,804,968.90 - 1,805,804,968.90

28. Transactions with Related Person
	 Consist	of:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Key	Management	Remuneration	Expenses

Short-Term	Employee	Benefits 27,472,776.00 24,821,366.74

Post-Employment	Benefits 929,680.70 886,253.26

Total 28,402,456.70 25,707,620.00



	 	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารน้ีเป็นผลประโยชน์ทีจ่่ายให้แก่ผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ	ได้แก่	
เงินเดือน	ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	และค่าตอบแทนกรรมการ	รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น	ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ	หมาย
ถึงบุคคลที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

29. รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
								 	 ประกอบด้วย

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
บาท บาท

โอนที่ดินรอการพัฒนาไปเป็นสินค้าคงเหลือ 465,054,485.92 469,217,577.00

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ไปเป็นสินค้าคงเหลือ 2,376,158.14 1,690,319.37

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 75,369.27 1,233,554.79

สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 61,632.00

30. ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ด�าเนินการอยู่
	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	จ�านวนโครงการท่ีด�าเนินการอยู่มี							การเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

ส�าหรับปี ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการอยู่ต้นงวด 43 41

จ�านวนโครงการที่ปิดแล้ว (13) (4)

จ�านวนโครงการที่เปิดใหม่ 6 6

จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการอยู่ปลายงวด 36 43

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

         ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท ล้านบาท

มูลค่าคงเหลือของงานก่อสร้างตามสัญญา 394.38 195.08

31. ภาระผูกพันอื่น
	 	 นอกจากหน้ีสนิท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯ	มภีาระผกูพันกับสถาบนัการเงนิ	

ดังนี้

 ณ วันที่ ณ วันที่

         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท ล้านบาท

หนังสือค�้าประกันของธนาคาร 789.75 592.46

32. คดีความฟ้องร้อง
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2558	บริษัทฯ	มีคดีความถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	คดีหมายเลขแดงที่	1054/2557	ทุนทรัพย์จ�านวนเงิน	

0.40	ล้านบาท	เมือ่วันท่ี	27	สงิหาคม	2557	ศาลชัน้ต้นได้มคี�าพิพากษาให้บรษิทัฯ	ต้องช�าระค่าเสยีหาย	จ�านวนเงนิ	0.15	ล้านบาท	พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ	7.50	ต่อปีของเงนิต้น	นบัจากวนัทีศ่าลพิพากษา	(วันที	่27	สงิหาคม	2557)	จนกว่าจะช�าระเสรจ็	โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	
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	 	 These	management	remuneration	expenses	are	the	benefits	paid	to	the	management	and	directors	of	the	Company	
consist	of	monetary	remuneration	such	as	salaries,	related	benefits	and	directors’	remuneration	fee,	including	the	benefits	
paid	by	other	means.	The	management	of	the	Company	is	the	persons	who	are	defined	under	the	law	of	Securities	and	
Exchange.

29. Non-Cash Flows Items
	 	 Consist	of:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Baht Baht

Transfer	Land	Held	to	Development	to	be	Inventories 465,054,485.92 469,217,577.00

	Amortized	Deferred	Debenture	Issuance	Expenses	to	be	Inventories 2,376,158.14 1,690,319.37

Gain	(Loss)	on	Remeasuring	of	Available-for-Sale	Investments 75,369.27 1,233,554.79

Fix	asset	increase	by	under	Finance	Lease	Agreements - 61,632.00

30. Obligations from Project Development on Hand
	 	 For	the	year	ended	31	December	2015	and	2014,	number	of	project	development	on	hand	is	as	follows:

For the year ended For the year ended

 31 December 2015  31 December 2014

Number	of	Projects	on	Hand	at	Beginning	of	the	period 43 41

Number	of	Closed	Projects (13) (4)

Number	of	New	Projects 6 6

Number	of	Projects	on	Hand	at	End	of	the	period 36 43

	 	 As	at	31	December	2015	and	2014,	the	Company	has	commitment	to	construct	in	accordance	with	several	contracts	
of	project	construction	as	follows:

         As at As at

31 December 2015 31 December 2014

Million Baht Million Baht

Remaining	Amount	of	Contracted	Construction 394.38 195.08

32. Obligations
	 	 In	addition	to	the	liabilities	presented	in	the	statements	of	financial	position	as	at	31	December	2015	and	204,	the	

Company	has	obligations	as	follows:

 ณ วันที่ ณ วันที่

         31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท ล้านบาท

Banks’	Letter	of	Guarantee 789.75 592.46

32. Lawsuits
	 	 As	at	31	December	2015,	the	Company	has	the	lawsuits	which	were	sued	for	claim.	The	case	No.	Red	1054/2554,	

prosecuted	capital	in	amount	of	Baht	0.40	million.	On	27	August	2014,	the	Court	of	First	Instance	had	sentenced	that	the	



	 	 ผลทีส่ดุของคดคีวามข้างต้นยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี	้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ	เชือ่ว่าบรษิทัฯ	มเีหตผุลท่ีดท่ีีจะใช้เป็นข้อต่อสู้
และผลคดจีะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ	ดงันัน้	บรษิทัฯ	จงึไม่ได้ตัง้ส�ารองเผือ่ผลเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากผลของคดคีวามดงักล่าวไว้ในงบ
การเงิน

33. การจัดประเภทรายการใหม่
	 	 บรษิทัฯ	ได้มกีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2557	ใหม่	เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน	ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรส�าหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว	โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ตามที่รายงานไว้เดิม รายการจัดประเภท ตามที่รายงานใหม่

บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

สินค้าคงเหลือ 6,326,140,580.70 (203,801,089.07) 6,122,339,491.63

ที่ดินรอการพัฒนา 383,645,571.42 203,801,089.07 587,446,660.49

34. ผลกระทบของการน�านโยบายการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ
	 	 บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเป็นผลจากการที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	“ผลประโยชน์

ของพนักงาน”	ก�าหนดให้รับรู้ผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยไว้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ	โดยมีผลกระทบดังนี้

 

ตามที่รายงานไว้เดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

พันบาท พันบาท พันบาท

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปี
			สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

รายได้อื่น 18,201,111.77 (2,302,412.38) 15,898,699.39

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (110,103,441.56) 460,482.48 (109,642,959.08)

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

				ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั-สทุธิจากภาษเีงนิได้ - 1,841,929.90 1,841,929.90

ก�าไรส�าหรับปี 434,854,807.21 (1,841,929.90) 433,012,877.31

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.53 (0.01) 0.52

35. การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย 
	 	 ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่3/2558	เมือ่วนัท่ี	14	สงิหาคม	2558	ได้มมีตอินมุตักิารลงทนุจดัต้ังบรษิทัย่อยชือ่	บรษิทั	

พรอสเปอร์	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	โดยมวีตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือขาย	โดยบรษิทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อย
ละ	99.98	ของทุนจดทะเบยีน	บรษิทั	พรอสเปอร์	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากัด	ได้ถูกจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง
พาณิชย์	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2559

36. การอนุมัติงบการเงิน 
	 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ	แล้ว	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
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Company	has	to	settle	the	claim	in	amount	of	Baht	0.15	million,	with	the	interest	in	the	rate	of	7.50%	per	annum	of	the	
principal	since	the	sued	date	(27	August	2014)	until	the	settlement	has	been	completed.	Presently,	it	is	under	the	process	
of	appeal	to	the	Appeal	Court.

	 	 The	ultimate	outcome	of	the	above	lawsuits	cannot	be	determined	at	present.	The	management	of	the	Company	
believes	that	company	has	the	good	of	reason	to	use	as	argument	and	the	case	will	be	favorable	to	the	company,	therefore,	
the	Company	has	not	made	any	provision	for	possible	losses	in	from	such	lawsuits	in	the	financial	statements.

33. Reclassification
	 	 The	Company	has	reclassified	some	items	in	the	statement	of	financial	position	as	at	31	December	2014	in	order	

to	comply	with	the	reclassification	in	the	current	period,	which	does	not	have	any	affect	on	the	profit	for	the	period	or	the	
shareholders’	equity	already	presented.	The	details	are	as	follows:

Previously	Reported Reclassification Currently	Reported

Baht Baht Baht

Statement	of	Financial	Position	
					as	at	31	December	2014

Inventories 6,326,140,580.70 (203,801,089.07) 6,122,339,491.63

Land	Held	to	Development 383,645,571.42 203,801,089.07 587,446,660.49

34. Effect from Adoptation of New Accounting Policy
	 	 The	Company	has	changed	an	accounting	policy	resulting	from	TAS	19	(revised	2014)	“Employee	Obligation”	indi-

cating	to	recognize	actuarial	gain	(loss)	on	other	comprehensive	income.	The	Company’s	management	has	restated	the	
financial	statements	for	the	prior	period	which	is	presented	for	comparative	purpose.	The	effects	are	as	follows:

Previously	Reported Reclassification Currently	Reported

Baht Baht Baht

Statements	of	Comprehensive	Income	for	the	
					year	ended	31	December	2014

Other	Incomes 18,201,111.77 (2,302,412.38) 15,898,699.39

Income	Ta	x	(Expense)	Revenue (110,103,441.56) 460,482.48 (109,642,959.08)

Actuarial	Gain	(Loss)	-	Net	of	Income	Tax - 1,841,929.90 1,841,929.90

Profit	for	the	year 434,854,807.21 (1,841,929.90) 433,012,877.31

Basic	Earnings	Per	Share	(Baht) 0.53 (0.01) 0.52

35. Approval of the establishment of subsidiary 
	 	 In	accordance	with	the	minute	of	the	board	of	directors	meeting	No.	3/2015	held	on	14	August	2015,	has	passed	the	

resolution	to	approve	the	investment	to	establish	a	subsidiary	namely	Prosper	Property	Company	Limited	with	the	objec-
tive	to	engage	in	the	business	of	the	property	development	for	sales,	which	The	Company	has	shareholding	in	99.98%	
of	authorized	share	capital.	Prosper	Property	Company	Limited	has	been	registered	with	the	Department	of	Business	
Development,	Ministry	of	Commerce	on	21	January	2016.

36. Approval of the Financial Statements 
	 These	financial	statements	have	been	approved	to	issue	by	the	authorized	director	of	the	Company	on	24	February	2016.
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ผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบบัญชีปี 2558 
นางสาววรรญา		พุทธเสถียร	
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4387
บริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ากัด
128/180-181	อาคารพญาไทพลาซ่า	ชั้น	17	
ถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	:	(02)	216	–	2265			โทรสาร	:	(02)	216	–	2286

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท	คนึง	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอนซัลแตนท์ซี	จ�ากัด
ชั้น	12	อาคารนายเลิศ	ทาวเวอร์	2/4	
ถนนวิทยุ	ลุมพินี	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	(02)	267	-	8931			
โทรสาร	:	(02)	267	-	8942

ผู้ค้าหลักทรัพย์
	 บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	จ�ากัด	(มหาชน)
	 175	ชั้น	11	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	ถนนสาทรใต้
	 แขวงทุ่งมหาเมฆ		เขตสาทร		กรุงเทพฯ	10120
	 โทร.	(02)	680	-	1111
	 โทรสาร.	(02)	285	–	1901

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
	 1222	ถนนพระราม	3			แขวงบางโพงพาง	
	 เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
	 โทร.	(02)	296	-	2000
	 โทรสาร.	(02)	683	–	1000

	 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 44	ถนนหลังสวน			แขวงลุมพินี			เขตปทุมวัน
	 กรุงเทพฯ	10330
	 โทร.	(02)	626	-	7329
	 โทรสาร.	(02)	657	–	3333

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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Other References

Company’s Auditor  
Ms.Wanraya	Puttasatiean	
C.P.A.	(Thailand)	Registration	No.4387
C.W.W.P	Company	Limited
128/180-181	Phayatai	Plaza	Building,	17th	Floor,	Phayatai	Road,
Ratchatavee,	Bangkok	10400,	Thailand
Tel	:	(66	2)	216	–	2265			Fax	:	(66	2)	216	–	2286

The Legal Counsel 
Kanung	&	Partners	International	Consultancy	Company	Limited
12th	Floor,	Nai	Lert	Tower,	214	Wireless	Road,	Bangkok	10330	Thailand
Tel	:	(66	2)	267	-	8931			Fax	:	(66	2)	267	-	8942

Dealer
Asia	Plus	Securities	Public	Company	Limited
175,	11th	Floor,	Sathorn	City	Tower
South	Sathorn	Roadม	Thung	Maha	Mek,	Sathorn,	Bangkok	10120	
Tel	:	(66	2)	680	-	1111
Fax	:	(66	2)	285	–	1901

Bank	of	Ayudhya	Public	Company	Limited
1222	Rama	III	Road,	Bang	Phongphang,	Yan	Nawa
Bangkok	10120
Tel	:	(66	2)	296	-	2000
Fax	:	(66	2)	683	–	1000

CIMB	Thai	Bank	Public	Company	Limited
44	Lang	Suan	Road,	Lumpini,	Pathumwan
Bangkok	10330
Tel	:	(66	2)	626	-	7329
Fax	:	(66	2)	657	–	3333

Siam	Commercial	Bank	Public	Company	Limted
9	Ratchadapisek	Road,	Jatujak,	Jatujak
Bangkok	10900
Tel	:	(66	2)	544	-	1111
Fax	:	(66	2)	937	–	7931
Thanachart	Bank	Public	Company	Limited



	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 9	ถนนรัชดาภิเษก			แขวงจตุจักร			
	 เขตจตุจักร		กรุงเทพฯ	10900
	 โทร.	(02)	544	-	1111
	 โทรสาร.	(02)	937	-	7931

	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
	 1101	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่			แขวงมักกะสัน			
	 เขตราชเทวี			กรุงเทพฯ	10400
	 โทร.	(02)	208	–	5000
	 โทรสาร	(02)	253	–	6332

	 ธนาคารยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 191	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ		
	 เขตสาทร		กรุงเทพฯ	10120
	 โทร.	(02)	343	-	4996	-	8
	 โทรสาร.	(02)	343	–	4993

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
333	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก		กรุงเทพฯ	10500
โทร.	(02)	231	–	4333
โทรสาร.		(02)	231	–	4890

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 
62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110 
โทร.	(02)	229	–	2800	 
โทรสาร.	:	(02)	359	–	1259	 
TSD	Call	center:	(02)	229	–	2888

 



1101	New	Petchburi	Road		
Makkasan,	Rajdhevi,	Bangkok	10400
Tel	:	(66	2)	208	–	5000
Fax	:	(66	2)	253	–	6332

United	Overseas	Bank	(Thai)	Public	Company
191	South	Sathorn	Road
Thung	Maha	Mek,	Sathorn,	Bangkok	10120
Tel	:	(66	2)	343	-	4996	-	8
Fax	:	(66	2)	343	–	4993

Securities Registrar
Bangkok	Bank	Public	Company	Limited
333	Silom	Road,	Silom,	Bangrak
Bangkok	10500
Tel	:	(66	2)	231	–	4333
Fax	:	(66	2)	231	–	4890

Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	 
62	The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	 
Rachadapisek	Road,	Klongtoey,	Klongtoey, 
Bangkok	10110,	Thailand	 
Tel:	(66	2)	229	–	2800 
Fax:		(66	2)	359	–	1259	 
TSD	Call	center:	(66	2)	229	–	2888



“ บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี ”

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	

ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th		หรือเว็บไซต์ของบริษัท	”






