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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เดมิชื่อ กลุ่ม เค.ซี. ก่อตัง้ขึน้ในปี 2513 โดย นายอภิสทิธิ ์
งามอจัฉรยิะกุล โดยเริม่ต้นจากการค้าวสัดุก่อสร้างและผลติภัณฑ์ไม้อดั ในปี  2525 กลุ่มเค.ซี. เริม่เขา้สู่ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์โดยเริม่ต้นจากการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภททาวน์โฮม ระดบัราคาต ่าถงึปานกลาง ย่านคลอง
จัน่ ถนนสุขาภบิาล 1 ต่อมาบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่นเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ บา้นเดีย่ว 
บา้นแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย ์และคอนโดมเินียม 

ปี 2546 กลุ่ม เค.ซี. ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยการควบรวมกิจการกับ บริษัท โมเดิร์นโฮม          
ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่ประสบปัญหาทางการเงนิท่ามกลาง
วกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ โดยกลุ่ม เค.ซ.ี ไดเ้ขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนคดิเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท 
กลายเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท เค.ซี.พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) และ
เปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “KC” ในเดอืนมกราคม 2547 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยจ านวนหนึ่งบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โมเดริน์ 
สตรที จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิัทฯ ร้อยละ 99.99 มทีุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาท (ช าระแล้ว) มวีตัถุประสงค์ในการด าเนิน
ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เช่นเดยีวกบับรษิัทฯ  เดอืนมนีาคม 2547 บรษิัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 525 ล้านบาท 
โดยท าการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิอกีจ านวน 52.5 ลา้นหุน้ ท าใหบ้รษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 875 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 87.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และในเดอืนมกราคม 2548 บรษิทัฯ ไดเ้ปลี่ยน
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 5 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 875 ล้านบาท เป็น 1,100 ล้าน
บาท โดยมหีุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 45 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ในเดอืนสงิหาคม 2548 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท 
เป็นหุน้ละ 1 บาท คดิเป็นมลูค่า 1,100 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจดทะเบยีนช าระแลว้ทัง้สิน้ 875 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้1 
บาท ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 1,100 ลา้นบาท ช าระแลว้ 875 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ปี 2558 บรษิัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุ่มงามอจัฉริยะกุล มาเป็นกลุ่มนายภัทรภพ   
อทิธสิญัญากร โดยบรษิทัฯ มแีผนในการปรบัปรุงคุณภาพการก่อสรา้งโดยบูรณาการ ขอ้ดขีองการก่อสรา้งแบบหล่อในที ่
(Conventional Construction) ที่บรษิัทฯ มคีวามช านาญ ผสมผสานกบังานก่อสร้างระบบก่อสร้างส าเร็จรูป (Precast) 
และส าหรบัโครงการใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ บรษิทัฯ ไดท้ าการปรบัปรุงรปูแบบโครงการใหม้ดีไีซน์ทีท่นัสมัย ประหยดัพลงังาน 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้า
ระดบักลาง และระดบับน อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาฐานลูกค้าเดมิไว้โดยพฒันาโครงการเดมิที่มคีวามคุ้มค่า
ทางดา้นราคาและคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนื่อง 

 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ทีบ่รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัฯ มุ่งพฒันาโครงการบ้านคุณภาพ
ด ีในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของได้ โดยค านึงถึงการใชว้สัดุก่อสรา้งทีด่ ีและกรรมวธิกีารก่อสรา้ง  ทีไ่ด้มาตรฐาน 
โดยมุ่งเน้นความพงึพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั ภายใตส้โลแกน “ บา้นดดี ีไดง้า่ยงา่ย ”  
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 1.1  วิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยมวีสิยัทศัน์ ภารกจิ ดงันี้  
 

•  วิสยัทศัน์ 

  “สงัคมทีด่ ีเริม่ต้นทีบ่า้น” เราเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ ทีส่รา้งโอกาสใหทุ้กคนไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัไดง้่าย 
ในราคาทีคุ่ม้ค่ากว่า และเป็นองคก์รทีค่ านึงถงึการมส่ีวนร่วมยกระดบัสงัคมของทุกๆ ภาคส่วน 

 

• ภารกิจ 

  บรษิัทฯ มุ่งที่จะสร้างที่อยู่อาศยัที่มีคุณภาพดี บนท าเลที่รองรบัการเจรญิเติบโตของชุมชนเมืองใน
ราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถเป็นเจ้าของได้ โดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุขของคนในสงัคมและ
ชุมชน 

 

• ค่านิยมหลกั 

  Key – ส าคญั   ใหค้วามส าคญักบัทุกๆ สิง่ทีท่ า 
  Creativity – ความคดิสรา้งสรรค ์ มคีวามคดิรเิริม่ท าสิง่ใหม่ คดินอกกรอบ 

• เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

 บรษิัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์อย่างครบวงจร โดยมี
นโยบายมุ่งเน้นการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างมัน่คงและต่อเนื่อง และการพฒันาโครงการบา้นพกัอาศยัเพื่อขาย 
ซึง่เป็นแหล่งรายไดท้ีช่่วยสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทั 

   บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยค านึงถงึความพรอ้ม ความสมบูรณ์แบบ และความพงึ
พอใจของลูกคา้เป็นส าคญั โดยสรา้งบ้านคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่าเพื่อสนองความต้องการของผู้มรีายได้ปาน
กลาง บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาและสรา้งสรรคบ์า้นคุณภาพ โดยใส่ใจทุกรายละเอยีด และใหค้วามส าคญัทุกจุด
ภายในบา้นภายใตม้าตรฐานของบรษิทัฯ 

• หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
  บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมเีป้าหมายในการเป็นบรษิัทชัน้น าในธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยอ์ย่างครบวงจรทีม่กีารเตบิโตอยา่งมัน่คงต่อเนื่อง บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าการทีอ่งคก์รจะเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานจะต้องขบัเคลื่อนไปสู่ การก ากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวาม
โปร่งใสและธรรมาภบิาลการสรา้งผลประกอบการทีด่ใีหท้่านผูถ้อืหุน้ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมรอบขา้ง 

• กลยุทธท์างธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
 

1) การออกแบบโครงการทีม่แีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design)  
   บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมรีูปแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

  มคีวามโดดเด่น ทัง้รปูแบบโครงสรา้ง การตกแต่ง และพืน้ทีใ่ชส้อย โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุด 
2) การขยายโอกาสทางธุรกจิประเภททีอ่ยู่อาศยัทีห่ลากหลาย 
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  บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ที่อยู่

 อาศยัแต่อาจพจิารณาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่นๆ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะประเมนิโอกาสในการ
 ลงทุนดงักล่าว โดยพจิารณาจากความเป็นไปไดข้องโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพื่อ
 ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทัง้นี้  บริษัทฯ เชื่อว่าการเปิดกว้าง
 ทางดา้นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของบรษิทัฯ จะช่วยขบัเคลื่อนหุน้กจิการของบรษิทัฯ เตบิโตอย่าง
 ต่อเนื่องในระยะยาว 

3) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนลงทุนในธุรกิจ  หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จาก
ผู้ประกอบการอื่นนอกจากการเติบโตจากโครงการที่บรษิัทฯ เป็นผู้พัฒนาเองแล้ว บริษัทฯ ยงั
ประเมนิโอกาสการเขา้ลงทุนในกจิการ หรอืโครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่น เพื่อเพิม่
ความต่อเนื่องและอตัราการรบัรูร้ายได้ของบรษิัทฯ ในอนาคต ทัง้นี้การเขา้ลงทุนในกจิการ หรอื
โครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่นนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 
ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรไดเ้รว็ขึน้ เป็นตน้  

 

• กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 
   ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสรา้งความเตบิโตของธุรกจิ ผ่านกลยุทธส์ าคญั ดงันี้    
 

1) รกัษาฐานลูกคา้เดมิ  บรษิทัฯ  พฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดในทุกระดบัราคา รกัษา
ฐานลูกคา้ของกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ (Mass Market) ซึง่มรีายไดไ้ม่สงู - ปานกลาง เป็นหลกั  

2)  รกัษามาตรฐานของสนิคา้ ความคุม้ค่าสงูสุดดา้นราคา และการบรกิารทีด่ ี
3) ปรบัขัน้ตอนการด าเนินธุรกจิด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่เขม้แขง็

เพิ่มประสทิธิภาพ การจดัการค่าใช้จ่ายและทรพัยากร และรองรบัความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความอย่างยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ 

 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

พ.ศ. 2513 นายอภสิทิธิ ์งามอจัฉรยิะกุล ไดก้่อตัง้กลุ่มเค.ซ.ี โดยเริม่จากการคา้วสัดุก่อสรา้งและไมอ้ดัเป็นหลกั 

พ.ศ. 2525 บรษิัทฯ เริม่เขา้สู่ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยเริม่โดยเริม่จากโครงการบ้านทาวน์โฮมระดบั
ราคาปานกลางย่านคลองจัน่ ถนนสุขาภิบาล 1 และไดพ้ฒันาโครงการทัง้บ้านเดีย่ว บ้านแฝด และ
ทาวน์โฮม ในเวลาต่อมามาอย่างต่อเนื่อง 

เมษายน  
2545 

บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.รามอินทรา 8” มูลค่ารวมทัง้สิน้ 986 ล้านบาท เป็น
โครงการบา้นทาวน์โฮม 

ตุลาคม  
2545 

บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.เลควิว” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 1,038 ล้านบาท เป็น
โครงการบา้นเดีย่ว 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

ตุลาคม  
2546 

กลุ่ม เค.ซ.ี ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยการควบรวมกจิการกบั บรษิทั โมเดริน์โฮม ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่ประสบปัญหาทาง
การเงนิท่ามกลางวกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ โดยกลุ่ม เค.ซ.ีไดเ้ขา้ซื้อหุน้
เพิม่ทุนคดิเป็นมลูค่า 350 ลา้นบาท กลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 

มกราคม  
2547 

เปลี่ยนชื่อบรษิทัจาก บรษิัท โมเดริ์นโฮม ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทั เค.ซี.พรอ็พ
เพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) และเปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “KC” จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั โมเดริน์ 
สตรที จ ากดั (บรษิัทย่อย) โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บรษิัท โมเดริ์นสตรที จ ากดั มีทุนจด
ทะเบยีน 30 ล้านบาท (เรยีกช าระแล้ว) มวีตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ เพื่อเพิม่โอกาสและความคล่องตวัทางธุรกจิ 

มนีาคม  
2547 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 525 ล้านบาท โดยการจดัสรรหุน้ (Right Offering) ใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้กลุ่มเดมิอกีจ านวน 52.5 ล้านหุน้ ในราคาเท่ากบัมูลค่าทีต่ราไว ้10 บาท ท าใหบ้รษิัทฯ มทีุนจด
ทะเบยีนทัง้สิน้ 875 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 87.5 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 598 ลา้นบาท 
เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

มถิุนายน  
2547 

- บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จ านวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.การ์เด้นโฮม 18” และ “เค.ซี.   
การเ์ดน้โฮม 20” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 468 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

ธนัวาคม  
2547 

- บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จ านวน 3 โครงการ ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.เนเชอรลัวิลล์ บางนา” และ               
“เค.ซี.พาร์ควลิล์ 2” และ “เค.ซี.สุวนิทวงศ์ 1” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 2,713 ล้านบาท เป็นโครงการบ้าน
เดีย่ว 

มกราคม  
2548 

เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาทและเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนจาก 875 ลา้นบาท เป็น 1,100 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 45,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไว ้5 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัแก่ประชาชน (PO) 

มถิุนายน  
2548 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.พาร์ควลิล์ บางนา” มูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,023 ล้านบาท 
เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

สงิหาคม  
2548 

เปลีย่นมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิหุน้ละ 5 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท มผีลท าใหจ้ านวนหุน้
จดทะเบยีนเป็น 1,100 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้1 บาท คดิเป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท เป็นหุน้สามญั
จดทะเบยีนช าระแลว้ 875 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้1 บาท คดิเป็นจ านวน 875 ลา้นบาท 

ธนัวาคม  
2548 

บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี. รามอินทรา 5” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 493 ล้านบาท 
เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 

มกราคม  
2549 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา - ซาฟาร”ี มลูค่ารวมทัง้สิน้ 
1,610 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

กุมภาพนัธ ์
2549 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวนรามอนิทรา” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 
653 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 

เมษายน  
2549 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติรใหม่” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 695 ลา้นบาท 
เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 

ธนัวาคม  
2550 

บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.สุวินทวงศ์ 2” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 350 ล้านบาท 
เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

สงิหาคม  
2555 

นายอภิสิทธิ ์งามอัจฉริยะกุล ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จ ัดการ และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเสนอ นายชาย งามอัจฉริยะกุล เป็น
กรรมการ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดม้ี
มตริบัรองเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2555 

มกราคม  
2558 

บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.กรีนคาแนล ประชาส าราญ” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 326 
ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่วและบา้นแฝด 

มนีาคม  
2558 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เดมิกลุ่มงามอจัฉรยิะกุล ไดท้ ารายการขายหลกัทรพัย์ KC แบบ big lot จ านวนรวม
ทัง้สิ้น 342,155,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.61 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 39.10 ของจ านวนทัง้หมดให้แก่ 
นายภทัรภพ อทิธสิญัญษกร มผีลท าให้บรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ือหุ้นรายใหญ่จาก
กลุ่มตระกูล งามอจัฉรยิะกุล มาเป็นผูถ้อืหุน้บุคคลรายดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิดา้น
พฒันาอสงัหารมิทรพัยต์่อไปดงัเดมิ 

พฤษภาคม 
2558 

บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท จ านวน 875 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 17.5 ล้าน
บาท  

มถิุนายน  
2558 

- พลเอกไชยเดช บุญรอด ประธานกรรมการบรษิัท ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครัง้ที ่4/2558 ใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ โดยใหม้ผีลตัง้แต่ 
วนัที ่10 มถิุนายน 2558 เป็นตน้ไป 
- นายชาย งามอจัฉรยิะกุล  ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 และมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูบ้รหิารใหม่แต่ยงั
มแีนวทางในการมุ่งเน้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกรปูแบบ 

กรกฎาคม 
2558 

นายภทัรภพ อิทธสิญัญากร ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2558 ให้ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ (รกัษาการ) แทนนายชาย งามอจัฉรยิะกุล โดยใหม้ผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป  
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

กนัยายน 
2558 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 บรษิทัฯ ไดท้ าการจ าหน่ายสิง่ปลูกสรา้งใน “โครงการรบัจา้งก่อสรา้ง” ไดแ้ก่ 
โครงการ เค.ซี.เนเชอรลัวิลล์ร่มเกล้า 1 ซึ่งเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกิจที่มีมาแต่เดิมก่อนการ
เปลี่ยนแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยบรษิัทฯ ท าการสรา้งสิง่ปลูกสรา้งจ านวนมากบนที่ดนิของบุคคล
อื่น (บจก.สุวรรณภูมกิรนี) โดยไม่ปรากฏสญัญาใดๆ ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัเจา้ของกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ การขายสิง่ปลูกสรา้งในโครงการลกัษณะดงักล่าวเป็นการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของ
บริษัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามหนังสือที่ กก.097/2558 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วนัที ่1 ตุลาคม 2558 แกไ้ขเพิม่เตมิล่าสุดเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2558) 

มนีาคม 2559 วนัที ่11 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ ไดท้ าการจ าหน่ายสิง่ปลูกสรา้งใน “โครงการรบัจา้งก่อสรา้ง”  
จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ เค.ซี.เนเชอรลัวลิล์ร่มเกล้า 2, โครงการ เค.ซ.ีการ์เดน้โฮม 19, 
โครงการเค.ซ.ีพาร์ควลิล์ 3, โครงการเค.ซ.ีกรนีวลิล์ 1 ซึ่งเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกจิทีม่มีาแต่เดมิ
ก่อนการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยบรษิทัฯ ท าการสรา้งสิง่ปลูกสรา้งจ านวนมากบนทีด่นิของ
บุคคลอื่นโดยไม่ปรากฎสญัญาใดๆระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิ การขายสิง่
ปลูกสรา้งในโครงการลกัษณะดงักล่าวเป็นการลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ (โปรด
พจิารณารายละเอียดตามหนังสอืที่ กก.062/2559 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาจ าหน่ายซึ่ง
ทรพัย์สินของบรษิัทฯที่เคยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 30 
พฤษภาคม 2559 แกไ้ขเพิม่เตมิล่าสุดเมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม 2559) 

เมษายน 
2559 

- นายภทัรภพ อทิธสิญัญากร ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ (รกัษาการ) 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2559 
- นายกิติสาร มุขด ีได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2559 ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จ ัดการ แทนนายภัทรภพ อิทธิสัญญากร โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 27  เมษายน 2559  
เป็นตน้ไป  

กนัยายน 
2559 

 

วันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทฯ ท าการย้ายที่ตัง้ส านักงานใหญ่จากที่เดิมตัง้อยู่ เลขที่ 270 
ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปยงัเลขที่ 202 อาคาร เลอ 
คองคอรด์ ชัน้ 19 เลขที ่1901 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ธนัวาคม 
2559 

 

บมจ. เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ตี้ หรอื KC แจง้การผดินัดช าระหนี้ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) ที่
ออกใหแ้ก่กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 3 เอม็ 4 (S-PFI 3M4) ของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
โซลารสิ จ ากดั (บรษิทัจดัการ) 130 ลา้นบาท ซึง่ครบก าหนดช าระเงนิวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ต่อมา
วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 KC แจ้งขอ้มูลเพิม่เติมว่า บรษิัทเป็นหนี้ตัว๋ B/E ทัง้สิน้ 5 ฉบบั รวม 350 
ล้านบาท (19.31% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) โดยคณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบพบว่า มกีารออกตัว๋ B/E ทัง้หมดในช่วงไตรมาสที ่4/2558 แต่ไม่ปรากฏในงบการเงนิ และ
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขงบการเงนิไตรมาสที ่3/2558-ไตรมาสที ่3/2559 ใหถู้กตอ้ง 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

มกราคม 
2560 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื ตลท.ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (SUSPENSION : ห้าม
การซื้อขายหุ้นจดทะเบยีนชัว่คราวมากกว่า 1 รอบ) หุ้น บมจ. เค.ซี. พรอ็พเพอร์ตี้ หรอื KC เพื่อ
หยุดพักการซื้อขาย รอบเช้าวนัที่ 4 ม.ค.60 เนื่องจาก ตลท.ให้ KC ชี้แจงข้อมูลการออกตัว๋ B/E 
วงเงนิ 350 ลา้นบาท ซึง่ไม่มกีารบนัทกึบญัชรีายการดงักล่าว 

มกราคม 
2560 

- น ายสรรชัย  อินท รอักษ ร ได้ล าออกจากต าแห น่ งกรรมการ และกรรมการบ ริห าร 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

กุมภาพนัธ ์
2560 

- พลเอกไชยเดช บญุรอด ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษิทั 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายชนิชยัเมธ เบญจสริทิศัน์ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
- รศ.ดร.สวงค ์เศวตวฒันา ไดล้าออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายสายณัห ์สตางคม์งคล ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 
31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายธรีพนัธุ ์จติตาลาน ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2560 ใหด้ ารง 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทัแทนพลเอกไชยเดช บุญรอด โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัที ่1 กุมภาพนัธ ์
2560 เป็นตน้ไป 
- นางสาวสชุาดา กรวทิยาศลิปะ ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2560 
ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระแทนนายชนิชยัเมธ เบญจสริทิศัน์ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่
1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 

มนีาคม  
2560 

- นายธรีพนัธ ์จติตาลาน ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรษิทั โดยมผีล 
ตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายสายณัห ์สตางคม์งคล ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นางสาวสุชาดา กรวทิยาศลิปะ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยมผีล
ตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายวรีะศกัดิ ์แกว้หนู ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรหิารโดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่15 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายกติสิาร มุขด ีไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2560 
เป็นตน้ไป 
- นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ  ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบรหิาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 
2560 เป็นตน้ไป 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีส าคญั 

มนีาคม 2560 - พลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2560 
ใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิารบรษิทัแทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่23 
มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
- นายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2560 ใหด้ ารง 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยใหม้ผีลตัง้แต่ 
วนัที ่23 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

เมษายน 
2560 

- พลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรษิทั 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 
- นายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2560 ใหด้ ารง 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทัแทน พลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 
เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 
- นายเกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2560 ใหด้ ารง 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายพงษภ์ฎั เรยีงเครอื โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 
2560 เป็นตน้ไป 
- พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2560 ใหด้ ารง 
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระ แทนพลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันาโดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 
เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

ธนัวาคม 
2560 

นายเกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

 
 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

  ปัจจุบนับรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยจ านวน 1 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โม
เดริ์น สตรที จ ากดั (“บรษิัทย่อย”) โดยมสีดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิัทย่อยมทีุนจดทะเบยีน 30 ล้าน
บาท (ช าระแลว้) 

• นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   
  บรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งการด าเนินงานระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างชดัเจน โดยด าเนินธุรกจิ

ดงัต่อไปนี้   
1) บริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) 

  บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท โครงการหมู่บ้านจดัสรร ได้แก่ บ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ซึ่งบรษิัทฯ จะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจา้ของโครงการ หรอื
เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ กบัเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิโครงการร่วมทุน ปัจจุบนัถอืได้ว่า
บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่ไดร้บัการยอมรบัและความไวว้างใจจากผู้บรโิภค เน่ืองจาก
โครงการมที าเลที่ตัง้ทีเ่หมาะสม ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและคุม้ค่าสูงสุด รวมถึง
การให้บรกิารหลงัการขายที่ดี โดยบริษัทฯ มีพฒันาการและการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ของบรษิัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้โครงการ เช่น ดา้นท าเลทีต่ัง้ของโครงการ ดา้น
การออกแบบรูปลกัษณ์และผงัโครงการ ด้านอรรถประโยชน์การใช้สอย ด้านการเลอืกและคดัสรร
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วสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์ตกแต่ง รวมทัง้การออกแบบภูมทิศัน์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมใน
แต่ละโครงการ ดา้นการก่อสรา้งมกีารน าเทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบคอนกรตีส าเรจ็รปู (Precast) ที่
ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้นมาผสมผสานกบัวธิกีารก่อสร้างแบบดัง้เดมิ  (Conventional 
Construction) ที่มคีวามคงทน แขง็แกร่ง สามารถต่อเติมได้ และยงัอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมโดยมี
การควบคุมคุณภาพทีด่ ีและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้  
2) บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จ ากดั 

   บรษิทัย่อย มวีตัถุประสงคป์ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ มนีโยบายที่
จะใช้ บรษิทัย่อย เพื่อท าหน้าทีใ่นส่วนของธุรกจิใหม่ในอนาคต โดยที่จะมาช่วยในการแบ่งเบางาน
ของบริษัทฯ เช่น งานดูแลสาธารณูปโภคโครงการ งานซ่อมแซมทัว่ไป ฯลฯ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ย ร้อยละการถือหุ้นของบริษทัฯ การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั 99.99 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 
ผงัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

 1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

  -ไม่ม-ี 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

• ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
  บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายและให้บรกิารดา้นที่อยู่อาศยัแบบครบวงจรภายใต้

การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลกัษณะโครงการบ้านจดัสรรแนวราบเป็นหลกั โดยบริษัทฯ ให้
ความส าคญัด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโดยผสมผสานการน าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีต
ส าเร็จรูป (Precast) ที่ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้ รวดเร็วขึ้น มาผสมผสานกับวิธกีารก่อสร้างแบบดัง้เดิม 
(Conventional Construction) ทีม่คีวามคงทน แขง็แรง และสามารถซ่อมแซมหรอืต่อเติมไดง้่าย โดยสามารถ
คงราคาขายทีลู่กคา้ทัว่ไปสามารถเป็นเจา้ของได ้และมคีวามคุม้ค่าสงูดา้นราคาต่อคุณภาพ  

  โครงการบ้านจดัสรรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงการประเภทบ้านเดีย่ว บ้านแฝด และบ้านทาวน์โฮม 
นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังรบัจ้างก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและรบับริหารโครงการบ้านจดัสรรทัว่ไป  กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายจะเป็นผูม้รีายไดป้านกลาง ซึ่งสามารถหาซื้อบ้านเดีย่วราคา 1.6-12.0 ล้านบาท บ้านแฝดราคา 2.0-
4.5 ลา้นบาท และทาวน์โฮมราคา 1.1-2.3 ล้านบาท โครงการส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บรเิวณชานเมอืง โดยเน้นท าเล
ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตหนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั สุวนิทวงศ์ คลองสาม
วา สะพานสูง และเทพารกัษ์ สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาและก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่าง
กวา้งขวาง อตัราการเจรญิเตบิโตของประชากรและผูอ้าศยัค่อนขา้งสงู  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยสามารถแบ่ง
ประเภทโครงการหมู่บ้านจดัสรรเป็นแต่ละตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยใช้ชื่อโครงการที่
แตกต่างกนัออกไป โดยแบ่งเป็นประเภทและตราสญัลกัษณ์ ดงันี้  

 

• บ้านเด่ียว (Single Detached House) และบ้านแฝด (Semi-Detached House) 
 

1) เค.ซี.กรีนคาแนล : บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสไตล์ใหม่ ตอบรบัการพกัอาศยัของคนรุ่นใหม่ ที่
คุม้ค่าพบความอบอุ่นของครอบครวัความสุข ด้วยบ้านเดี่ยวชัน้เดยีวและบ้านแฝด เพราะบ้าน
เป็นเรื่องส าคัญ ที่สะท้อนความส าเร็จ แนวคิดของการใช้ชีวิตที่ทันสมัย และลงตัว กับการ
เลอืกสรร สิง่ดดีใีหก้บัชวีติ กบับา้นเดีย่วชัน้เดยีว และบา้นแฝด ดว้ยดไีซน์ ทีใ่ส่ใจทุกรายละเอยีด 
ผสมผสาน ความเรยีบงา่ยแบบสมยัใหม่ กบัพืน้ทีใ่ชส้อยทีคุ่ม้ค่า และสมบูรณ์แบบ 

2) เค.ซี.พารค์วิลล ์: บา้นเดีย่วและทาวน์โฮม ทีค่ านึงถงึการสรา้งสรรคค์รอบครวัใหอ้บอุ่นในสงัคม
มคีุณภาพโดยการออกแบบบ้านใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบรบัทุกรปูแบบชวีติของครอบครวั
พรอ้มการจดัผงัโครงการใหดู้เป็นสดัส่วน ลงตวั และมคีวามเป็นส่วนตวั ภายใต้สภาพแวดล้อม
ในทีเ่น้นถงึการสมัผสัธรรมชาตอินัแสนบรสุิทธิ ์ 

3) เค.ซี.เนเชอรลัวิลล ์: บ้านเดีย่วหรูท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชดิธรรมชาติ สะดวกสบายทุกการ
เดนิทาง บ้านรุ่นใหม่ เป็นเจา้ของไดง้่ายๆ บ้านหรูบรรยากาศแสนสบายทีคุ่ณต้องหลงใหล ตรง
ใจคุณสไตล์ “Nature Home” ให้คุณสมัผสัความร่มรื่นของพื้นที่สเีขยีวของพนัธุ์ไม้ใหญ่ในสวน 
สาธารณะ ลานออกก าลงักาย สโมสร ฟิตเนส สระว่ายน ้าและความปลอดภยัทีส่มบูรณ์แบบ 

4) เค.ซี.วงแหวนรามอินทรา : บ้านเดีย่ว กลิน่ไอของบรรยากาศแบบไทยประยุกตใ์นลกัษณะของ        
นีโอไทย ซึ่งบ่งบอกถึงความรูส้กึอนัอบอุ่นอย่างลกึซึ้ง ด้วยคุณค่าแห่งวถิีชวีติความเป็นไทยที่
ออกแบบให้ภายในมีเรอืนชานกว้าง โดดเด่นด้วยแนวคิดการรกัษาความร่มรื่นของธรรมชาติ
เอาไว ้ดว้ยบรรยากาศทีเ่งยีบสงบและเป็นส่วนตวั ท าใหช้วีติคุณสมัผสัธรรมชาตไิดอ้ย่างใกล้ชดิ 
จงึเป็นเสน่ห์ของที่นี่ ที่ท าให้คุณอาจหลงใหลโดยไม่รู้ตวัถงึความสงบ ความสบายกายสบายใจ 
ผ่อนคลายในทุกๆ วนิาท ี
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5) เค.ซี. เลควิว รามค าแหง : บ้านเดีย่วหรู เน้ือทีข่นาดใหญ่ บนท าเลทีม่ศีกัยภาพ เน้นการสรา้ง
บ้านที่มีรูปลักษณ์ที่เด่นสง่า มีดีไซน์เฉพาะตัวที่แสดงถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศัยบนท าเลริม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ ในสงัคมทีอ่บอุ่นมคีุณภาพ 
 

• ทาวน์โฮม (Town Home) 
 

1) เค.ซี. คลสัเตอร ์: บ้านทาวน์โฮมที่โดดเด่นดว้ยรูปลกัษณ์ภายนอก ลงตวัดว้ยพื้นที่ใชส้อยที่มี
ขนาดใหญ่  โอ่อ่ากว้างขวางสไตล์บ้านเดี่ยว  โครงสร้างอาคารได้รับการออกแบบพิเศษ 
พร้อมสรรพด้วยสาธารณูปโภค และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย รวมถึงระบบรกัษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง จึงท าให้คุณสมัผสัได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยไป
พร้อมๆ กัน “ทาวน์โฮมคุณภาพที่มากกว่าทาวน์โฮมธรรมดาทัว่ไป ” สิ่งที่ท าให้ทุกชีวติที่พัก
อาศยัทีน่ี้มคีวามสุขสบายดว้ยสาธารณูปโภคทีค่รบครนั และการคมนาคมทีส่ะดวก  
 

• บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย 
  ภายใต้สโลแกน “บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย” ของบริษัทฯ จึงทุ่มเทพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในท าเล

ศักยภาพ โดยสร้างบ้านคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่า  มีราคาขายที่ไม่เกินราคาของ
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ เมื่อเปรยีบเทยีบขนาดของบ้านในประเภทและขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีใ่กลเ้คยีงกนั เพื่อให้
ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย และตอบสนองความต้องการมีบ้านของผู้มีรายได้ปานกลางลงไป โดย
ค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ด าเนินไปอย่างรอบคอบและมัน่คง ไม่
ขยายกจิการจนเกนิก าลงั บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยอาศยัเงนิทุน ของตวัเองเป็นหลกั เพื่อรกัษาสดัส่วนหนี้สนิต่อ
ทุนใหอ้ยู่ในเกณฑต์ ่า และสามารถสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

  สนิคา้ของบรษิัทฯ เป็นโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบเป็นหลกั ไดแ้ก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านทาวน์
โฮม  นอกจากนี้ ยังมีธุ รกิจ รับ จ้างสร้างบ้ าน  และรับบริหารโครงการบ้ านจัดสรร  เน้นท า เลด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เป็นส าคญั เนื่องจากบรษิัทฯ มผีลงานการพฒันาโครงการบ้านจดัสรรนี้
มากกว่า 40 ปี จนเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคและผูท้ีต่อ้งการซื้อทีอ่ยู่อาศยัย่านน้ี  

  ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวกับการ
บริหารธุรกิจ สามารถก ากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ท าการ
คดัเลอืกทีด่นิในท าเลที่ดี เพื่อพฒันาเป็นโครงการใหม่ของบรษิทัฯ ท าการปรบัปรุงรูปแบบโครงการและดไีซน์
บ้าน ให้มีความทันสมัย มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัระบบสารสนเทศและระบบบ้านอจัฉริยะ ที่จะมี
บทบาทในการอยู่อาศยั มากขึน้ในอนาคตอนัใกล้ โดยยงัคงรกัษาไว ้ซึง่คุณภาพการก่อสรา้ง ท าใหทุ้กโครงการ
ของบรษิทัฯ มคีวามคุม้ค่าสงูดา้นราคาต่อคุณภาพ 

  นอกจากนี้  บรษิัทฯ ได้สร้างความไว้วางใจและความพงึพอใจให้กบัผูบ้รโิภค โดยพฒันาและเสรมิสรา้ง
ธรรมาภบิาลของบรษิทัฯ ใหด้ขีึน้ยิง่ขึน้ไปควบคู่ไปกบัเป้าหมายของแผนเตบิโตทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเตบิโต
อย่างยัง่ยนืใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และประเทศชาติ มุ่งมัน่ทีจ่ะ
เตบิโตและพฒันาอย่างต่อเนื่อง และมเีสถยีรภาพ 
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• โครงสร้างรายได้ 
  โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แยกตามผลติภณัฑห์ลกัในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 ซึ่ง

สามารถแยกไดด้งันี้  

ประเภทรายได ้
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 664.79 70.96 551.43 69.43 293.02 96.00 
 รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น 251.77 26.88 157.18 19.79 2.86 1.00 
 รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ 13.99 1.49 - - - - 
 รายไดอ้ื่นๆ 6.24 0.67 85.58 10.78 10.69 3.00 
 รวมรายได ้ 963.79 100.00 794.19 100.00 306.08 100.00 

 
  บรษิัทฯ มรีายได้หลกัมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บรษิัทฯ มี

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์คิดเป็นร้อยละ 70.96 ร้อยละ 69.43 และร้อยละ 96 ของรายได้รวม
ตามล าดบั 

สดัส่วนการขายบา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และท่ีดิน 

ประเภท 
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 บา้นเดีย่ว 619.33 66.11 244.57 30.79 187.31 62 

 บา้นทาวน์โฮม 187.22 19.99 89.97 11.33 112.64 37 

 อื่นๆ 130.23 13.90 459.65 57.88 3.25 1 

 รวม 936.78 100.00 794.19 100.00 303.20 100.00 
 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรรเน้นอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบ

เป็นหลกั คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม รบัจ้างสร้างบ้าน และรบับรหิารโครงการบ้านจดัสรร โดย
บรษิทัฯ จะเป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจา้ของโครงการ หรอืบรษิทัฯ ร่วมทุนกบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ ส าหรบัท าเล
ทีต่ัง้โครงการที่เลอืกน ามาพฒันานัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นบรเิวณเขตชานเมอืงกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ไว้รองรบัการพฒันาอย่างครบครนั ทัง้ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก  

  บรษิัทฯ มีโครงการปัจจุบนัที่ด าเนินงานอยู่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 14 โครงการ มูลค่า 
9,760 ล้านบาท (โครงการบ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม) โดยรายละเอยีดของแต่ละโครงการปรากฏดงั
ตารางต่อไปนี้ 
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ล าดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ปีท่ีเปิด
โครงการ 

ลกัษณะโครงการ กลุ่มลูกค้า ราคาเฉล่ีย 
(ลบ.) 

มูลค่าโครงการ ความคบืหน้าของ
โครงการ (%) ยูนิต มูลค่า (ลบ.) 

บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 
1 เค.ซ.ีเลคววิ โซน A-E เขตสะพานสงู ต.ค. 45 SDH A 4.33 235 1,038 99.15% 
2 เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา เขตบางเขน ม.ีค. 47 SDH B ถงึ B+ 3.50 163 598 98.16% 
3 เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา สมุทรปราการ ธ.ค. 47 SDH/SEMI A 4.50 425 1,974 72.14% 
4 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา สมุทรปราการ ม.ิย. 48 SDH/SEMI B 2.85 382 1,023 99.21% 
5 เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 สุวนิทวงศ ์ ธ.ค. 50 SDH C 1.54 265 350 88.68% 
6 เค.ซ.ีกรนีคาแนล ประชาส าราญ หนองจอก ม.ค. 58 SDH/SEMI C ถงึ C+ 1.56 205 326 10.61% 
7 เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม 18** นิมติใหม ่ ม.ิย. 47 SDH B 2.50 121 191 100.00% 
8 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์2** รามอนิทรา ธ.ค. 47 SDH B 2.77 77 213 100.00% 
9 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์1** สุวนิทวงศ ์ ธ.ค. 47 SDH B ถงึ B+ 3.50 180 529 100.00% 

รวม 1,675 5,309  
ทาวน์โฮม 

1 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ เขตคลองสามวา เม.ย. 49 TH C 0.89 479 695 47.64% 
2 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา-ซาฟาร*ี รามอนิทรา ม.ค. 49 TH C 0.95 1,342 1,610 99.78% 
3 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวนรามอนิทรา* รามอนิทรา ก.พ. 49 TH C 1.05 485 653 100.00% 
4 เค.ซ.ีรามอนิทรา 8* รามอนิทรา เม.ย. 49 TH C 0.95 924 986 100.00% 
5 เค.ซ.ีรามอนิทรา 5* รามอนิทรา ธ.ค. 49 TH C 0.95 412 493 99.51% 

รวม 3,642 4,437  

หมายเหตุ : - SDH คอื บา้นเดีย่ว , SEMI คอื บา้นแฝด, TH คอื ทาวน์โฮม   - A คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนมากกว่า 100,000 บาท/เดอืน             
   - * เป็นโครงการร่วมทุน        - B ถงึ B+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 70,000 ถงึ 100,000 บาท/เดอืน 
   - ** เป็นโครงการรบัจา้งก่อสรา้ง     - C ถงึ C+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 30,000 ถงึ 70,000 บาท/เดอืน 
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2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

  บรษิัทฯ ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นการสรา้งจุดแขง็ให้กบัผลติภัณฑ์และบรกิารอีกทัง้ยงัมุ่งเน้นให้เกิดความ
เชื่อมัน่ในบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคโดยก าหนดราคาที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ดังนัน้ด้าน
การตลาดของบรษิทัฯ จงึมกีลยุทธก์ารแขง่ขนั ดงันี้  

  2.2.1   กลยุทธท์างการตลาด 

• กลยุทธท์างด้านผลิตภณัฑ ์

  บริษัทฯ เน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง  (Customer Centric) โดยการ
ออกแบบโครงการแต่ละโครงการนัน้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะท าการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายร่วมกบั ฝ่ายออกแบบและฝ่ายการตลาด โดยเน้นการสรา้งความ
แตกต่างในตวัผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่อาศยั การตกแต่ง พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีส่่วนกลางทีล่งตวัตอบโจทย์
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รองรบักบักลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามต้องการแตกต่างกนัไป
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลอืกที่อยู่อาศยัได้ตรงกบัความต้องการ และเพื่อตอบสนองความพงึพอใจ
ของลูกคา้ ส าหรบัการก่อสรา้งนัน้ ภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
พฒันาทมีควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้งในแต่ละขัน้ตอนอย่างใกลช้ดิ ตัง้แต่เริม่จนแลว้เสรจ็ ส่งมอบ
งานใหแ้ก่ลูกคา้ โดยบรษิทัฯ มทีมีงานควบคุมคุณภาพของบรษิทัฯ เอง เป็นผูค้อยตรวจสอบงาน
ก่อสรา้งในแต่ละขัน้ตอน โดยมฝ่ีายการตลาดและฝ่ายขายช่วยรบัฟังความคดิเหน็ของลูกคา้ เพื่อ
น ามาพฒันาอย่างต่อเนื่อง ภายหลงัจากการส่งมอบงาน บรษิทัฯ มนีโยบายการใหบ้รกิารหลงัการ
ขายอย่างใกลช้ดิเพื่อใหลู้กคา้เกดิความมัน่ใจ ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัและความเชื่อมัน่จาก
ลูกคา้ 
• กลยุทธด์้านต้นทุน 

  บรษิัทฯ มีการบรหิารต้นทุนผลติภณัฑ์ที่มุ่งเน้นการควบคุมราคาต้นทุนส าหรบัการพฒันา
โครงการใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ และเพื่อใหร้าคาของผลติภณัฑข์อง
บรษิัทฯ อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ โดยเริม่ตัง้แต่ การวจิยัพฒันาเลอืกแบบ
บ้านที่เหมาะสม การเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้งทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐาน แต่ราคาคุ้มค่าที่สุดและมี
ตน้ทุนไม่เกนิจากทีก่ าหนดไว ้ 
• กลยุทธท์างการตลาด  

  บรษิัทฯ มกีารส ารวจกลุ่มลูกคา้ทัง้ในด้านความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้า ทศิทางของ
ตลาด อสงัหารมิทรพัย์ การเดนิทาง และสาเหตุในการเลอืกซื้อ จากกลุ่มลูกค้าเดมิของโครงการ 
เพื่อเกบ็เป็นฐานขอ้มูลในการเลอืกใช้กลยุทธ์และสื่อทางการตลาดที่เหมาะสม เขา้ใจ และเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ยงัอยู่ในสภาวะ และค่านิยมของสงัคมปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการท าสื่อโฆษณา ทัง้
ออนไลน์ และออฟไลน์ การออกบูธ เป็นตน้  
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  ลกัษณะลูกคา้ของบรษิทัฯ จะเป็นผูท้ี่ต้องการทีอ่ยู่อาศยัแห่งใหม่ โดยลูกคา้แต่ละรายก็จะมี
ความต้องการที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข เหตุผล และข้อจ ากัด เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเลือกที่อยู่อาศัยตรงตามความต้องการ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า  โดย
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กลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มรายได้ระดบัปานกลาง โดยพื้นที่
โครงการของบรษิทัฯ จะอยู่ในย่านชานเมอืงของกรุงเทพฯ 

2.2.2 กลยุทธท์างด้านการก าหนดราคาผลิตภณัฑ ์

  บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดราคาที่เหมาะสม หรืออาจต ่ ากว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ  เมื่อ
เปรยีบเทียบกับขนาด ของบ้านในประเภทเดียวกัน เพื่อให้ตอบสนองกบัความต้องการบ้านของผู้ที่มี
รายไดป้านกลาง โดยจะมกีารส ารวจและวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในตลาดอสงัหารมิทรพัย์เป็น
ประจ า เพื่อที่จะสามารถตัง้ราคาขายในระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้ ค านึงถงึคุณภาพของสนิคา้ รวมถงึตัง้
ราคาที่สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเน้นถึงความคุ้มค่าของ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เมื่อเทยีบกบับรษิทัฯ  

 2.2.3  กลยุทธท์างด้านการส่งเสริมการตลาด 

  กลยุทธ์ในการส่งเสรมิการตลาดเป็นอกีสิง่หนึ่งทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามส าคญั และน ามาใชแ้ขง่ขนั เพื่อ
สรา้ง การรบัรูต้่อตราสนิคา้ของบรษิทัฯ โดยใชเ้พื่อจงูใจใหเ้กดิความต้องการของผลติภณัฑ์ การจดจ าใน
สนิคา้ของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์และภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทัฯ โดย
บรษิทัฯ ใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงันี้ 

  บริษัทฯ ใช้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยสื่อหลักที่ใช้จะเป็นป้ายโฆษณา ป้ายรายทาง สื่อ
ออนไลน์ และงานอเีวนต์ต่างๆ นอกจากนี้ บรษิทัยงัใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลลูกคา้ หรอืผู้มาเยี่ยมชม
โครงการที่มอียู่เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ส าหรบัสื่อที่ใช้สูงสุด ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา เนื่องจาก
ความต้องการที่อยู่อาศยันัน้ จะมลีกัษณะ “Geographic Demand” คอืลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทีรู่จ้กั
และคุน้เคยกบัพืน้ทีท่ีโ่ครงการตัง้อยู่ ดงันัน้สื่อดงักล่าวจงึเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า  

   กลยุทธ ์Above The Line (การตลาดผ่านสื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูฟั้งในวงกวา้ง) : การซื้อและท าโฆษณา
ผ่านสื่อหลัก ได้แก่ สื่อออนไลน์ (www.kcproperty.co.th) โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube, Line) 
โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์SMS ขอ้มูลและรายละเอยีดของโครงการใหม่ รวมถงึรายการส่งเสรมิการขายทีม่ใีน
ขณะนัน้ ไปยงัโทรศพัท์มือถือของลูกค้า เพื่อสร้างการรบัรู้ในตราสินค้าแก่ผู้บรโิภคในวงกว้างภายใน
ระยะเวลาสัน้ๆอย่างรวดเร็ว โดยใช้โฆษณาแนะน าสินค้าหรือบริการ ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นการสื่อสารกับ
ผูบ้รโิภค 

  กลยุทธ์ Below The Line (การตลาดที่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) : เป็นการสื่อสาร
สองทางกบัผูบ้รโิภคในรูปแบบของการจดักจิกรรมตลาดเพื่อเขา้ถึงผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม  เฉพาะพื้นที่ที่มี
จ านวนและขนาดจ ากดั อาท ิการจดักจิกรรมพเิศษทางการตลาด, การส่งเสรมิการขาย, การออกบูธงาน
แสดงอสงัหารมิทรพัย์, การจดัโรดโชวส์รา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้  

 2.2.4  กลยุทธท์างด้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  บรษิัทฯ จ าหน่ายผลติภณัฑ์โดยผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบช่องทางตรงและเป็นการขายโดย
ทมีงานขายของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มกีารจดัฝึกอบรมทีมงานขายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและมกีาร
ก าหนดนโยบายและวางเป้า ยอดขายอย่างชดัเจน แต่ละโครงการจะมทีมีงานขายประมาณ 2-3 คน และมี
การก าหนดค่านายหน้า ในการขายทีอ่ยู่อาศยัแต่ละหลงัในโครงการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแก่ทมีงานขายซึ่ง
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ทมีงานขายแต่ละคนจะถูกฝึกใหม้คีวามเอาใจใส่ต่อลูกคา้แต่ละราย ตัง้แต่การใหข้อ้มลูพืน้ฐานเริม่แรกแก่
ลูกคา้ทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามขัน้ตอนการจองซื้อและเซน็สญัญา การเตรยีมตวัและช่วยเหลอืการจดัหา
สนิเชื่อบ้านกบัสถาบนัการเงนิ การส่งมอบบ้านและการบรกิารหลงัการขาย โดยแต่ละขัน้ตอนจะมกีาร
บนัทกึไวใ้นระบบเพื่อท าการปรบัปรุงหรอืวเิคราะห์ถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มลูกคา้เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านการขายต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ มีการออกบูธแสดงสินค้าและน าเสนอรายการ
ส่งเสรมิการขายตามสถานทีต่่างๆ เป็นครัง้คราว ตลอดจนการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชยีลมเีดยี 
เพื่อกระตุ้นยอดขายหรอืเป็นการเชญิลูกคา้ให้เขา้มาแวะชมโครงการเพื่อด าเนินกิจกรรมการขายภายใน
โครงการต่อไป  

 2.2.5  กลยุทธด์้านการบริการหลงัการขาย 

  เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ และยงัเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสนิใจซื้อ 
บรษิัทฯ จงึมบีรกิารหลงัการขายส าหรบัลูกค้าผู้ซื้อผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ โดยมกีารรบัประกนัคุณภาพ
ของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัทีโ่อนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกค้า ส าหรบัความบกพร่องทีเ่กดิจากการ
ก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่ง  

 2.2.6 การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

• สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรพัยปี์ 2560  
  ในปี 2560 เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัต่อเนื่องส่งผลต่อภาคการส่งออกของประเทศไทยฟ้ืนตวั การ

บรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคการ
ท่องเทีย่วยงัคงขยายตวัดี รวมทัง้นโยบายการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานทีม่คีวามคบืหน้าอย่างชดัเจน ถือ
เป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกจิในปีทีผ่่านมา ขณะที่ก าลงัซื้อของครวัเรอืนส่วนใหญ่ยงัคงชะลอตวั
และเป็นอุปสรรคต่อการจบัจ่ายใชส้อย จากภาระหนี้ครวัเรอืนทีส่ะสมเพิม่ขึน้อยู่ในระดบัสงู อกีทัง้แนวโน้ม
รายไดค้รวัเรอืนยงัซบเซาจากราคาสนิคา้เกษตรและค่าจา้งนอกภาคเกษตรทีย่งัไม่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้  ท า
ให้ภาพรวมในปี 2560 ตลาดที่อยู่อาศยัทัง้ประเทศเติบโตขึ้นไม่มากนัก ยกเว้นตลาดกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑลที่มีการเติบโตมากถึงร้อยละ 19 มูลค่าการโอนกรรมสทิธิท์ี่อยู่อาศยัประเทศไทยในปี 2560 
ประมาณ 636,380 ลา้นบาท โดยกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมสีดัส่วนมากทีสุ่ดรอ้ยละ 63 ภาคตะวนัออกมี
สัดส่วนร้อยละ 12 ภาคใต้มีสัดส่วนร้อยละ 8 ภาคเหนือมีสัดส่วนร้อยละ 7 ภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมสีดัส่วนรอ้ยละ 5 

   ไตรมาส 1/2560 พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นจดังานโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย
ส าหรบัโครงสรา้งเสรจ็พรอ้มอยู่เพื่อระบายสนิคา้คงเหลอื ภาพรวมการเปิดตวัโครงการใหม่ลดลงในไตร
มาสแรก และการปฏเิสธสนิเชื่อของธนาคารต่อผูซ้ื้อบา้นอยู่ในเกณฑ์สงูมากถงึ 40% โดยเฉพาะในกลุ่มผู้
ประกอบอาชพีอสิระและ SME เน่ืองจากมรีายไดไ้ม่แน่นอน มกีารเดนิบญัชไีม่ต่อเนื่อง ท าใหม้ปัีญหาการ
ขายและการโอนนับตัง้แต่ตน้ปีจนถงึกลางปี 

    ไตรมาส 2/2560 ภาพรวมการเปิดตวัโครงการลดลง แต่มจี านวนหน่วยในตลาดมากขึน้ ซึ่ง
มาจากการทีผู่ป้ระกอบการเปิดขายโครงการทีม่ขีนาดใหญ่กว่า และเปิดขายในระดบัราคาต่อหน่วยสงูกว่า
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการชะลอตัวของจ านวนหน่วยทัง้ Demand – Supply เนื่องจากเป็น
ผลกระทบจากปีทีแ่ล้วทีม่มีาตรการกระตุ้นอสงัหาฯ ของภาครฐั ท าใหม้กีารดงึเอาความต้องการของบ้าน
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ในอนาคตมาใช้ กลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยมีศกัยภาพในการซื้อที่อยู่อาศยัในระดบัต ่า  เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกจิและการปล่อยสนิเชื่อทีเ่ขม้งวด ท าใหย้อดปฏเิสธสนิเชื่อยงัคงอยู่ในประมาณ 30% ถงึแมว้่าจะมี
ความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในจ านวนมากกต็าม  

   ไตรมาส 3/2560 ภาพรวมการเปิดตวัโครงการใหม่มกีารเปิดตวัสงูขึน้จากไตรมาส 1 และ 2 
จะเหน็ว่าตลาดโดยรวมยงัไม่ฟ้ืนตวัอย่างเด่นชดั เพราะก าไรทีเ่ตบิโตนี้มาจากเฉพาะบางบรษิทัเท่านัน้ ซึ่ง
กลุ่มแนวราบระดบับนยงัเติบโตได้ดี เนื่องจากมคีวามต้องการสูงและอตัราการปฏิเสธสนิเชื่อต ่า  มกีาร
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น  และ
ผูป้ระกอบการเร่งจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในช่วงปลายไตรมาส เพื่อกระตุน้ก าลงัซื้อผูบ้รโิภค ก่อนทีจ่ะ
เขา้ช่วงพระราชพธิใีนไตรมาสที ่4  

   ไตรมาส 4/2560 มกีารลงทุนภาครฐัและเอกชนเพิม่ขึ้น ซึ่งปัจจยัทางเศรษฐกิจท าใหค้วาม
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคปรบัตวัดขีึน้ สถาบนัการเงนิเริม่ผ่อนปรนและอนุมตัสินิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัในกลุ่มราคามสงู
กว่า 3 ลา้นบาทมากขึน้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้ แนวโน้ม NPL 
ปรบัลดลง ผูป้ระกอบการลดการใชส้ื่อทางการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขายไดใ้นช่วงไตรมาส 4/2560 

   ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศยักรุงเทพฯ และปรมิณฑลในปี 2560 ที่อยู่อาศยั เปิดขายใหม่มี
จ านวนทัง้สิ้น 114,477 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3.5%  YoY เทียบกับที่ ขยายตัว 2.4% YoY ในปี 2559 ซึ่ง
มากกว่าจ านวนยนูิตทีข่ายไดท้ัง้เก่าและใหม่ (Unit Sold) ซึ่งมจี านวนเพยีง 103,579 ยนูิต ส่วนหนึ่งเป็น
ผลของก าลงัซื้อที่ยงั ไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ท าให้อุปทานคงค้างสะสม (Accumulative unsold) ยงัคงเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าที ่6.0% YoY อยู่ที ่195,200 ยนูิต โดยส่วนใหญ่ เป็นอุปทานคงคา้งในกลุ่มของที่
อยู่อาศยัระดบักลาง-ล่าง คาดการณ์ว่าตลาดอสงัหาฯ ปี 2561 โดยรวมจะปรบัตวัดขีึน้ตามเศรษฐกจิทีฟ้ื่น
ตัวและปัจจยัหนุนจากการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครฐัที่มีความคืบหน้าและ เริ่ม
ด าเนินงานก่อสรา้งในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย (สายสชีมพู: ช่วงแครายมนีบุร ี
,สายสเีหลอืง: ช่วงลาดพรา้ว - ส าโรง และสายสสีม้ส่วนตะวนัออก: ช่วงศูนยว์ฒันธรรมฯ-มนีบุร)ี ช่วยสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้ทัง้ภาคเอกชนและผูซ้ื้อที่อยู่อาศยั ยงัต้องติดตามความคบืหน้าของร่าง พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิ
และสิ่งปลูกสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บได้ในปี  2562 อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด
อสงัหารมิทรพัยท์ าใหท้ีด่นิมกีารซื้อขายเปลีย่นมอืเพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคตมากขึน้  
และท าให้ผูป้ระกอบการที่มทีีด่นิสะสมในมอืเร่งพฒันา โครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่ๆ ให้เรว็ขึ้น ซึ่งอาจมผีล
กดดนัซพัพลายคงคา้งใหย้งัอยู่ในระดบัสงูต่อไป 

การเปิดตวัโครงการในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 

 1H 2559 2H 2559 2559 
บา้นเดีย่ว 4,954 7,192 12,146 
ทาวน์โฮม 12,424 17,508 29,932 
คอนโดมเินียม 25,681 32,669 58,350 
รวม 43,059 57,369 100,428 
 1H 2560 2H 2560 2560 
บา้นเดีย่ว 2,718 6,338 9,056 
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ทาวน์โฮม 16,227 16,318 32,545 
คอนโดมเินียม 28,538 33,963 62,501 
รวม 47,483 56,619 104,102 
 % เพ่ิมลด % เพ่ิมลด % เพ่ิมลด 
บา้นเดีย่ว -45.1% -11.9% -25.4% 
ทาวน์โฮม 30.6% -6.8% -8.7% 
คอนโดมเินียม 11.1% 4.0% 7.1% 
รวม 10.3% -1.3% 3.7% 

แหล่งทีม่า : บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั 

  ทัง้นี้ หากพจิารณาดภูาพรวมการเปิดตวัของสนิคา้ทัง้ 3 เซกเมนตจ์ะเหน็ไดถ้งึความแตกต่างอย่างชดัเจน 
โดยปกตแิลว้ภาพรวมของการเปิดตวัของสนิคา้ แนวราบจะเป็นไปตามอุปสงคข์องตลาดทีป่รบัตวัขึน้ลงใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนัในแต่ละปี ซึ่งต่างจากคอนโดมเินียมทีอ่ตัราการเปิดตวัจะผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกจิ
หรอืปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค เช่น สถานการณ์ทางการเมอืง แต่อย่างไรกต็าม
ตลาดคอนโดมเินียมจะมกีลไกที่ควบคุมจ านวนอุปทานภายในตลาดดว้ยกนัเองอย่างอตัโนมตัิ กล่าวคอื 
ผูป้ระกอบการมคีวามยดืหยุ่นในการปรบัแผนการเปิดโครงการโดยพจิารณาถงึอุปทานทีม่อียู่ในตลาดก่อน
จะเปิดตัวโครงการใหม่ ดังเช่นหากปีใดที่มีสินค้าปล่อยเข้าสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการจะ
ปรบัตวัด้วยการชะลอแผนการเปิดโครงการ กลไกดงักล่าวส่งผลดตี่อตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในระยะยาว
เพราะจะท าใหไ้ม่เกดิปัญหาภาวะสนิคา้ลน้ตลาด 

จ านวนยูนิตท่ีเปิดขาย 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
บา้นเดีย่ว 11,707 11,157 17,353 16,824 12,720 12,789 13,830 12,564 12,146 9,056 

ทาวน์โฮม 20,243 19,079 31,365 21,872 22,503 28,074 27,136 25,000 29,932 32,545 

คอนโดมเินียม 31,322 23,993 60,972 41,492 62,548 84,250 65,298 62,833 58,350 62,501 

รวม 63,272 54,229 109,690 80,188 97,771 125,086 106,264 100,397 100,428 104,102 
% การ

เปลีย่นแปลง 
-14.5% -14.3% 102.3% -26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.0% 3.7% 

แหล่งทีม่า : บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จ ากดั 

• แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัปี 2561 
ตารางสรปุดชันีช้ีวดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2557-  2561 

ข้อมูลส าคญัของเศรษฐกิจไทย 2557 2558 2559 2560F 2561F 
อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (YoY%) 0.8 2.8 3.2 3.9 3.6-4.6 

ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ปีปัจจุบนั )ลา้นลา้นบาท(  12.91 13.67 14.37 15.26 16.26 

อตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ )รอ้ยละ(  1.9 -0.9  0.2 0.7 0.9-1.9  

อตัราดอกเบีย้นโยบาย )รอ้ยละ(  2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 1 ปี เฉลีย่ 5 ธนาคารใหญ่ )รอ้ยละ(  1.73 1.40 1.40 1.40 N.A. 
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ข้อมูลส าคญัของเศรษฐกิจไทย 2557 2558 2559 2560F 2561F 

อตัราดอกเบีย้กูย้มืส าหรบัลูกคา้ชัน้ด ีเฉลีย่ 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) 
(รอ้ยละ) 

6.94 6.68 6.43 6.32 N.A. 

ค่าเงนิบาทเฉลีย่ )บาทต่อดอลลารส์หรฐั(  32.48 34.29 35.29 34.00 34.0-
35.0 

เงนิส ารองระหว่างประเทศ )พนัเหรยีญดอลลารส์หรฐั(  157.11 156.51 171.85 202.56 196.00 
แหล่งทีม่า : IMF, World Bank, Bloomberg, ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  โดยรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.9 โดยมลูค่าการส่งออกสนิคา้
จะขยายตัวร้อยละ 8.6 การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.0 
ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.7 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 10.4 ของ GDP  

     แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 ส านักคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
คาดการณ์ว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.6-4.6 โดยมปัีจจยัที่ส าคญัต่อเนื่องจากในปี 2560 ประกอบด้วย (1) 
การขยายตวัในเกณฑ์ดขีองเศรษฐกิจโลก (2) แรงขบัเคลื่อนจากการลงทุนภาครฐัทีม่แีนวโน้มเร่งตวัขึ้น
ตามความคบืหน้าของโครงการลงทุนที่ส าคญัและการเพิม่ขึ้นของกรอบงบประมาณด้านการลงทุน  (3) 
การปรบัตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน (4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขา
เศรษฐกจิส าคญัๆ และ (5) การปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้ของการจา้งงานและฐานรายได้ของประชาชนใน
ระบบเศรษฐกจิ ทัง้นี้ คาดว่ามลูค่าการส่งออกสนิคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 5.0 การบรโิภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 3.1 และรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงรอ้ยละ 0.9-
1.9 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 8.1 ของ GDP 

   จากการพจิารณาปัจจยัสนับสนุนตลาดทีอ่ยู่อาศยัทีค่าดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2561 
มดีงันี้ 

1) โครงการลงทุนด้านการคมนาคม 44 โครงการ มูลค่าลงทุนประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท 
ส่งผลใหก้ารลงทุนภาครฐัยงัคงมแีนวโน้มขยายตวั โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมต่อเนื่อง 
อาท ิโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าในเขตเมอืง และทางหลวงพเิศษเชื่อมหวัเมอืงใหญ่ 

2) โครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) วงเงนิ 1 
ล้านล้านบาท และมีแผนการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 ช่วยเพิม่ความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนทีจ่ะเขา้มาลงทุนในพืน้ที่ 

3) กระทรวงการคลงัคาดการณ์อตัราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 3.8 และอัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ไปปรบัเพิม่ขึน้ประมาณ 1.4 

4) ภาคการท่องเทีย่วยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัในเกณฑด์ ีตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทัง้
ประเทศเศรษฐกจิหลกัและประเทศส าคญัๆในเอเชยี และมาตรการส่งเสรมิของภาครฐั 

5) การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง  จากปัจจยัดังกล่าว
สะท้อนถึงสญัญาณที่ดขีองการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ ความท้าทาย
ของภาคอสังหาริมทรพัย์ คือ ปัจจยัด้านระดับหนี้สินครวัเรือน และ ระดับสินเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Loan : NPL) อยู่ในระดบัสูง ส่งผลใหส้ถาบนัการเงนิมี
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ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยั จงึคาดการณ์ แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศยั ใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 10 มมีลูค่าตลาดประมาณ 474,000 
ลา้นบาท โดยราคาขายเฉลีย่ทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ ปรบัสงูขึน้ ผนัแปรตามตน้ทุนค่าทีด่นิ, ค่า
ก่อสรา้ง และค่าแรงงานที่ปรบัเพิม่ขึ้น ขณะทีต่ลาดคอนโดมเินียมยงัครองสดัส่วนตลาดฯ 
สงูสุดรอ้ยละ 55-60 และตลาดทีอ่ยู่อาศยัต่างจงัหวดัทีเ่ป็นจงัหวดัหลกัคาดว่าตลาดจะทรง
ตวัเท่ากบัปี 2560 ยกเวน้จงัหวดัหลกัในดา้นภาคการท่องเทีย่วและภาคอุตสาหกรรมคาด
ว่าจะยงัมกีารขยายตวัต่อเนื่องปี 2561 

 2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ
โครงการประกอบดว้ย ขัน้ตอน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การด าเนินการจดัซื้อที่ดนิ เขยีนแบบ
โครงการ การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การถมดินและการพัฒนาสาธารณูปโภค
เบื้องต้น การสรา้งส านักงานขาย และบ้านตวัอย่างและบ้านเสรจ็ก่อนขาย (จ านวนหนึ่ง) การเปิดตวัโครงการ
เพื่อจองขายและท าสญัญาภายหลงัจากบา้นตวัอย่างเสรจ็พรอ้มเขา้ชม การก่อสรา้ง การตรวจสอบคุณภาพบา้น 
การด าเนินการโอนกรรมสทิธิแ์ละส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า และการบรกิารหลงัการขาย การจดัซื้อที่ดนิและการ
เลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ 

  การจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาที่ดินเพื่อท าโครงการล่วงหน้า
ประมาณ 2 ปี แต่จะไม่หาซื้อทีด่นิไวเ้กนิความจ าเป็น เพราะมภีาระดอกเบีย้เป็นตน้ทุนทีด่นิ  โดยมุ่งเน้นทีด่นิที่
มศีกัยภาพและสามารถ น ามาพฒันาได้ ปัจจยัการพจิารณาเลอืกซื้อทีด่นิ เช่น ศกัยภาพในท าเลทีต่ัง้ของทีด่นิ 
ราคาทีด่นิ ผงัเมอืง ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ทศิทางแนวโน้มการเตบิโตของแหล่งทีอ่ยู่อาศยั เสน้ทางการพฒันา   

  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ (Business Development) ของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการสรรหาและคดัเลอืกความ
เหมาะสมของที่ดนิโดยเป็นผู้ก าหนดลกัษณะและประเภทของโครงการและท าการศกึษา ความเหมาะสมของ
ทีด่นิ โดยเป็นผูก้ าหนดลกัษณะและประเภทของโครงการและท าการศกึษาท าเลทีต่ัง้ของโครงการทีเ่หมาะสม 
ประกอบกับเส้นทาง ผังสี การคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อบังคบัทาง
กฎหมายต่างๆ เพื่อท าเป็นรายงานวเิคราะห์ทีด่นิ โดยมกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวเิคราะห์โครงการของ
คู่แข่ง ออกแบบร่างโครงการ ทัง้วางผงัโครงการและรูปแบบบ้านที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดนิอย่าง
คุม้ค่า จดัท าประมาณการต้นทุนการก่อสรา้ง จากผงัโครงการที่ก าหนด  ประมาณการยอดขายโดยใช้ขอ้มูล
การตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มความแม่นย า ในการคาดการณ์และก าหนดราคาขายให้
สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน และจัดท าเป็นสรุปรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Study Report) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตดัสนิใจลงทุนซื้อทีด่นิเพื่อท าโครงการต่อไป 

   การจดัซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ บรษิทัฯ อาจจะซื้อจากเจา้ของทีด่นิโดยตรง หรอืตดิต่อผ่านนายหน้าที่
มคีวามน่าเชื่อถอื หรอืตดิต่อซื้อทีด่นิขายทอดตลาดผ่านสถาบนัการเงนิในราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตลาด ราคาประเมนิของทางราชการ และท ารายงานราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระที่ไดร้บัการรบัรอง
จากคณะกรรมกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

• การจดัซื้อวสัดกุ่อสร้าง 
  บรษิัทฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อให้บ้านมีคุณภาพและ

มาตรฐานทีด่ ีและสม ่าเสมอ การจดัซื้อของบรษิทัฯ มขี ัน้ตอนการในการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งทีโ่ปร่งใส เพื่อใหไ้ด้



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

24 

ราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด บรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัหาวสัดุก่อสรา้งหลกั ไดแ้ก่ เหลก็ ไม ้และปูนคอนกรตี โดย
บรษิทัฯ เอง และจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งในส่วนของแรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าวสัดุหลกัทีใ่ชม้คีุณภาพด ีครบถว้น
เท่าเทยีมกนัทัง้โครงการ ส าหรบัส่วนงานระบบไฟฟ้า ประปา และสทีาบ้าน บรษิทัฯ จะใชว้ธิจีา้งเหมาค่าแรง
รวมค่าวสัดุเป็นรายหลงั เนื่องจากระบบไฟฟ้า ประปา และสทีาบ้าน สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้
งา่ย เพราะมเีครื่องหมายการคา้ของผลติภณัฑ์ชดัเจนประทบักบัตวัสนิคา้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายจดัซื้อ
วสัดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก ท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) นอกจากนี้ยงัมีแผนรองรบัความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรดักุมโดยการท า
สญัญาระยะยาวเพื่อบรหิารความเสีย่งดา้นตน้ทุน และก าหนดผูร้บัผดิชอบในการดแูลการเปลีย่นแปลงของราคา
สนิคา้ในแต่ละหมวดทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิ 

 

• การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
  การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีส่ามารถส่งมอบงานทีม่คีุณภาพดเีป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัฯ มขีอ้ระบุมาตรฐานผูร้บัเหมา โดยพจิารณาผูร้บัเหมาทีผ่่านมาตรฐานและคุณสมบตัเิบื้องต้น ประกอบ
กบัความสามารถของผูร้บัเหมาในการด าเนินงานภายใตก้รอบระยะเวลาและงบประมาณ และมาตรฐานทีบ่รษิทั
ฯ ก าหนดในการพฒันาโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม บรษิัทฯ มผีู้รบัเหมารายย่อยด าเนินการ
หลายราย ซึ่งท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรบัแผนการก่อสร้างให้ตอบสนองสภาวการณ์ของตลาดที่
เปลี่ยนแปลง ทัง้นี้การก่อสร้างจะถูกควบคุมโดยผู้จดัการโครงการและทมีวศิวกรของบรษิัทฯ ที่ควบคุมการ
ก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจนกว่าจะสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยผ่านการตรวจคุณภาพตามขอ้ก าหนด และส่งมอบใหผู้้ซื้อ
ต่อไป  

 

• เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
  บริษัทฯ มีประสบการณ์และความช านาญในการผสมผสานเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีต

ส าเร็จรูป  (Precast) ที่ลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง  เข้ากับข้อดีของก่อสร้างในแบบดัง้เดิม 
(Conventional Construction) ที่มคีวามแขง็แรง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถทุบต่อเติมบ้านได้ง่าย โดย
บรษิทัฯ สามารถควบคุมต้นทุนคุณภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงาน คุณภาพมาตรฐาน ฝีมอืแรงงาน และระยะเวลา
การก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อผู้บริโภคเมื่อเทยีบกับผลิตภัณฑ์ ของ
คู่แขง่อื่นๆ ในปัจจุบนั 

 

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
  การก่อสร้างที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏิบตัิและแนวทางใน
การจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบและสิง่แวดล้อม ซึ่งออกโดยพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 โดยภายใตป้ระกาศดงักล่าว ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ ทีม่กีารจดัสรรทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอื
เพื่อประกอบการพาณิชยใ์นขนาดทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอืเพื่อประกอบการพาณิชยใ์นขนาดทีด่นิแปลงย่อยตัง้แต่ 
500 แปลงขึ้นไป หรอืเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมกีารจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อ
เสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรที่ดนิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที่ดนิ และก่อนเริม่การก่อสรา้ง
จะตอ้งยื่นรายงานดงักล่าวต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  การพฒันาโครงการของบรษิัทฯ มขีนาดพื้นที่ไม่เกนิ 100 ไร่ จงึไม่อยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้บริษัทฯ ได้จดัเตรยีมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายแลว้ โดยรายงานดงักล่าวไดจ้ดัท าโดยบุคคลผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
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   แต่ส าหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ระบบการจดัสรา้งสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ อาจมผีล 
กระทบต่อสิง่แวดล้อมที่ส าคญัคอื ระบบระบายน ้าของโครงการอาจมผีลกระทบท าให้เกิดน ้าเสยีต่อแหล่งน ้า
สาธารณะได ้หากระบบบ าบดัไม่ดพีอ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการก าจดัน ้าเสยีในบ้านแต่ละหลงั
ที่บรษิัทสร้างขึ้นก่อน ที่จะระบายน ้าที่ได้รบัการบ าบดัแล้วลงบ่อพกัเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน
ตามทีก่ าหนดหรอืไม่ก่อนทีจ่ะระบายลงทางน ้าสาธารณะต่อไปเพื่อมใิหม้ผีลกระทบต่อแหล่งน ้าสาธารณะ และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ (ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธ์ิ)  

ตารางแสดงจ านวนยูนิตและมูลค่าท่ีจองซื้อแลว้รอโอนกรรมสิทธ์ิ 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์ จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

จ านวนยูนิต 
(หน่วย) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด 4 25 66,334,000 
ทาวน์โฮม 3 17 23,756,800 
รวมทัง้สิน้ 7 42 90,090,800 

 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 

 3.1  ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน  

  การเลอืกที่ดินที่มีศกัยภาพเป็นปัจจยัส าคญัที่จะท าให้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้ประสบความส าเร็จ  
ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตลาดอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมค่อนขา้งสงูถงึปีละ 20 - 30 % 
ส่งผลใหท้ีด่นิมรีาคาปรบัตวัสูงขึน้อย่างก้าวกระโดด และในเดอืนธนัวาคมปี 2559 กรมธนารกัษ์ไดท้ าการปรบั
ราคาประเมินที่ดินของทางราชการเพื่อบงัคบัใช้ในปี 2560 - 2562 สูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 27% ซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากระบบคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ การขยายตวัของโครงข่ายรถไฟฟ้าและทางด่วนที่ก าลงัจะสร้างเสร็จ
และเปิดใช้ในหลายพื้นที่ท าให้ต้นทุนการท าธุรกิจสูงขึ้น ที่ดนิที่ต้นทุนไม่สูงและมีศกัยภาพที่ดหีาได้ยากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการท าธุรกจิและก าไรของบรษิทัฯโดยตรง  

• ภาษทีีด่นิ 
  คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่อตัราภาษใีหม่จะส่งผล

กระทบต่อผูท้ีค่รอบครองทีด่นิว่างเปล่าจ านวนมากเนื่องจากถูกเกบ็ภาษทีีด่นิในอตัราทีส่งูกว่าทีด่นิทีม่กีาร
ใชป้ระโยชน์และปรบัอตัราสูงขึน้ตามจ านวนปีทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ อาจช่วยใหเ้จา้ของทีด่นิน าทีด่นิออกมา
เสนอขาย ซึง่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2561 จงึยงัไม่ส่งผลในปี 2560 

   ปัจจุบนั บรษิัทฯ มนีโยบายในการสรรหาที่ดิน โดยมุ่งเน้นที่ดนิที่มศีกัยภาพและสามารถน าพฒันา
โครงการได ้โดยไม่มนีโยบายสะสมทีด่นิเปล่าเพิม่เตมิจากทีม่อียู่เดมิหากไม่มแีผนการก่อสรา้งโครงการที่
ชดัเจน เนื่องจากท าให้บรษิัทฯ มภีาระต้นทุนทางการเงนิ และภาระภาษีที่ดนิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ
สภาพคล่องของบรษิทัฯ โดยในอนาคตบรษิทัฯ จะพจิารณาซื้อที่ดนิต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดท้ าการศกึษาและ
มัน่ใจในศกัยภาพของที่ดนิในท าเลนัน้ๆ ท าให้เกิดความเสีย่งทีจ่ะต้องซื้อทีด่นิราคาสูงกว่าเดมิทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนดหรอือาจไม่สามารถซื้อที่ดนิบางแปลงในบางพืน้ทีไ่ดห้ากทีด่นิมรีาคาสูงมาก เพราะราคาที่ดนิจะ
ส่งผลกบัราคาขายบ้านของบรษิัทฯ ดงันัน้บรษิัทฯ จงึซื้อที่ดนิในท าเลที่มศีกัยภาพสูงในการเติบโตของ
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ราคาที่ดนิ ท าใหลู้กค้าของบรษิัทฯ จะไดป้ระโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของราคาที่ดนิภายหลงัจากทีซ่ื้อบ้าน
เป็นการเพิม่โอกาสในการขายบา้นของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ รบัซื้อทีด่นิ จากทัง้นายหน้าทีน่ าทีด่นิมาเสนอ
ขายกบับรษิทัฯ และรบัซื้อทีด่นิจากเจา้ของโดยตรง  

3.2  ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

  กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ เป็นธุรกิจที่มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภค จงึไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจโดยตรง เศรษฐกจิไทยปี 2560 
ขยายตวัรอ้ยละ 3.9 โดยมูลค่าการส่งออกสนิคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 8.6 การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทุน
รวมขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.0 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และบัญชี
เดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 10.4 ของ GDP  

   ดา้นผู้ประกอบการจะต้องมคีวามระมดัระวงัในการลงทุนและอาจชะลอการเปิดตวัโครงการใหม่ออกไป
ก่อน บรษิัทฯ จงึได้มกีารวางแผนและปรบักลยุทธ์การพฒันาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ในช่วงนัน้ๆ เช่น ในสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั บรษิทัจะวางแผนก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการขาย เพื่อมใิห้
มสีนิคา้คงเหลอืมากเกนิไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถงึการซื้อทีด่นิใหม่ เพื่อจะบรหิารกระแสเงนิสดได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และลดความเสีย่ง ดา้นน้ีลง 

  ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามสถานการณ์  และมีการ
ประเมนิความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านซึ่ง
ช่วยใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัมคีวามไม่แน่นอน และวางแผนงานอย่างรอบคอบ 

 3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

  ภาวะตลาดอสังหาริมทรพัย์ปี 2560 ไตรมาส 1/2560 พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นจัดงาน
โปรโมชัน่ส่งเสริมการขายส าหรบัโครงสร้างเสร็จพร้อมอยู่เพื่อระบายสินค้าคงเหลือ  ภาพรวมการเปิดตัว
โครงการใหม่ลดลงในไตรมาสแรก และการปฏเิสธสนิเชื่อของธนาคารต่อผูซ้ื้อบ้านอยู่ในเกณฑ์สูงมากถงึ 40% 
โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีอสิระและ SME เนื่องจากมรีายไดไ้ม่แน่นอน มกีารเดนิบญัชไีม่ต่อเนื่อง ท า
ใหม้ปัีญหาการขายและการโอนนับตัง้แต่ตน้ปีจนถงึกลางปี 

   ไตรมาส 2/2560 ภาพรวมการเปิดตวัโครงการลดลง แต่มจี านวนหน่วยในตลาดมากขึน้ ซึ่งมาจากการที่
ผูป้ระกอบการเปิดขายโครงการที่มขีนาดใหญ่กว่า และเปิดขายในระดบัราคาต่อหน่วยสูงกว่าในช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน และมกีารชะลอตวัของจ านวนหน่วยทัง้ Demand – Supply เน่ืองจากเป็นผลกระทบจากปีทีแ่ล้วทีม่ี
มาตรการกระตุ้นอสงัหาฯ ของภาครฐั ท าให้มกีารดงึเอาความต้องการของบ้านในอนาคตมาใช้ กลุ่มผู้ซื้อที่มี
รายไดน้้อยมศีกัยภาพในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัในระดบัต ่า เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิและการปล่อยสนิเชื่อทีเ่ขม้งวด 
ท าใหย้อดปฏเิสธสนิเชื่อยงัคงอยู่ในประมาณ 30% ถงึแมว้่าจะมคีวามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัในจ านวนมากกต็าม  

   ไตรมาส 3/2560 ภาพรวมการเปิดตวัโครงการใหม่มกีารเปิดตวัสูงขึ้นจากไตรมาส 1 และ 2 จะเห็นว่า
ตลาดโดยรวมยงัไม่ฟ้ืนตัวอย่างเด่นชดั เพราะก าไรทีเ่ตบิโตนี้มาจากเฉพาะบางบรษิัทเท่านัน้ ซึ่งกลุ่มแนวราบ
ระดบับนยงัเตบิโตไดด้ ีเน่ืองจากมคีวามตอ้งการสงูและอตัราการปฏเิสธสนิเชื่อต ่า มกีารปล่อยสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น  และผู้ประกอบการเร่งจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการขายในช่วงปลายไตรมาส เพื่อกระตุน้ก าลงัซื้อผูบ้รโิภค ก่อนทีจ่ะเขา้ช่วงพระราชพธิใีนไตรมาสที ่4  
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   ไตรมาส 4/2560 มกีารลงทุนภาครฐัและเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจยัทางเศรษฐกิจท าให้ความเชื่อมัน่ของ
ผูบ้รโิภคปรบัตวัดขีึน้ สถาบนัการเงนิเริม่ผ่อนปรนและอนุมตัสินิเชื่อที่อยู่อาศยัในกลุ่มราคาสูงกว่า 3 ล้านบาท
มากขึ้น เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจทีด่ขี ึน้ แนวโน้ม NPL ปรบัลดลง ผู้ประกอบการลดการใชส้ื่อทางการตลาด
เพื่อกระตุน้ยอดขายไดใ้นช่วงไตรมาส 4/2560 

   ดว้ยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และหนี้ครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูง ท าให้อุปสงค์ของผู้ซื้ออสงัหารมิทรพัย์
ลดลง จากข้อจ ากัดทางปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรพัย์มีความรุนแรง 
ผูป้ระกอบการหลายรายใชก้ลยุทธด์า้นราคาเพื่อขายสนิคา้ ท าใหก้ าไรลดลง หรอืการใชน้วตักรรมใหม่ๆ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อคงราคาขายเดิมเอาไว้ ผู้ประกอบการบางรายขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกค้าที่มีการเงนิที่
แขง็แรง เช่น ลูกคา้ระดบับนทีไ่ดผ้ลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิและปัญหาหนี้ครวัเรอืนน้อยกว่า เป็น
ต้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรบักลยุทธ์ให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมเพื่อรบัสถานการณ์การแข่งขนั  
ผูป้ระกอบการที่เป็นมอือาชพี และมแีบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ได้รบัการไว้วางใจจากลูกค้าเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

  บรษิทัฯ อยู่ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ปีระสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี และเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์และมคีวามเขา้ใจความต้องการของผูบ้รโิภค การพฒันาโครงการของบรษิทัฯ มกีารศกึษา
ความเป็นไปได้ ของโครงการทุกด้าน โดยมีการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงจุดแข็งด้านราคาขายที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า  เมื่อเทียบกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ท าใหบ้รษิทัฯ ยงัไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากลูกคา้และมลูีกคา้แนะน าบอกต่อโครงการของ
บรษิัทฯ ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนการขยายโครงการไปยงัตลาดเซกเมนต์ใหม่ในรปูแบบบ้านเดีย่วราคา 5-7 
ล้านบาท ที่มดีไีซน์ทนัสมยั และมสีาธารณูปโภคด้านสารสนเทศที่รองรบัระบบบ้านอจัฉรยิะ และการบรหิาร
พลังงานในบ้านที่จะมีบทบาทส าคัญมากกับการอยู่อาศัยในอนาคตอันใกล้  ท าให้บริษัทฯ ยังคงมีผลการ
ด าเนินงานทีด่อีย่างต่อเนื่อง 

 3.4 ความเส่ียงด้านต้นทุนสินค้า 

  วสัดุก่อสรา้งถอืเป็นต้นทุนการก่อสรา้งทีส่ าคญั ราคาของวสัดุก่อสรา้งหลกั เช่น เหลก็ และน ้ามนั มกีาร
ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ขณะทีค่อนกรตีมกีารปรบัราคาลดลงเลก็น้อย จากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติและต้นทุน การขนส่งสูงขึน้ รวมทัง้ต้นทุนทีด่นิทีสู่งขึน้ จะท าให้
บรษิัทฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมที่ดินสูงขึ้นตามบรษิัทฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาขายได้ในทนัที หรอืในกรณีที่
สามารถปรบัราคาขายใหส้อดคล้องกบัต้นทุนรวมที่สูงขึ้นดงักล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการขายและ
เหตุดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินของบรษิทัฯ ปี 2560 ดชันีราคาวสัดุก่อสรา้ง
เริม่ปรบัตวัสูงขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2559 บรษิทัฯ จงึมแีนวทางการบรหิารจดัการความ
เสีย่งดงักล่าว โดยการสัง่สนิคา้ในปรมิาณที่มากพอทีจ่ะต่อรองราคาได้ และออกแบบให้ใช้วสัดุทีเ่หมอืนกนัใน
เครอืเดยีวกนัเพื่อสรา้ง Economy of Scale และเพิม่อ านาจการต่อรอง ส าหรบักลุ่มทีร่าคาผนัผวน เช่น เหล็ก 
บรษิทัฯ จะสัง่โดยก าหนดปรมิาณการใชร้ายปี และสัง่ซื้อในช่วงที่ราคาลง โดยก าหนดปรมิาณและสัง่ล่วงหน้า
เพื่อลดต้นทุน และทยอยการส่งมอบใหพ้อดกีบัการก่อสรา้งพรอ้มทัง้หาพนัธมติรทางการคา้เพื่อลดความเสีย่ง
จากการผนัผวนของราคา  
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 3.5 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รบัเหมา  

  การขาดแคลนแรงงานเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมนี้การขาดแคลนผูร้บัเหมาจะท าใหก้ารก่อสรา้ง
ของบรษิัทฯ เกิดความล่าช้า การบรหิารความเสี่ยงด้านนี้  บรษิัทฯ ท าการคดัเลอืกผู้รบัเหมาที่มคีุณภาพได้
มาตรฐานตามทีก่ าหนดจ านวนหนึ่งทีเ่พยีงพอต่อความเรว็ในการก่อสรา้งเพื่อส่งมอบงาน โดยตดิตามใหม้กีาร
ว่าจา้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ผูร้บัเหมามคีวามมัน่คงในการด าเนินธุรกจิ และยนิดรี่วมงานกบับรษิทัฯ นอกจากนี้
บรษิัทฯ ควบคุมความล่าช้าและความไม่ได้มาตรฐานของงาน โดยมกีารก าหนดเบี้ยปรบัตามความเหมาะสม 
เพื่อใหก้ าหนดการการก่อสรา้งและคุณภาพเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้  

 3.6  ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัรายย่อยของธนาคารพาณิชย ์ 

  ภาวะหนี้สนิครวัเรอืนสูงของกลุ่มลูกค้าระดบักลางและระดบัล่าง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลกัของบรษิัทฯ อนั
เกดิจากภาวะเศรษฐกจิ ทีช่ะลอตวัอย่างต่อเนื่อง ท าใหปี้ 2560 ธนาคารพาณิชยเ์ขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อ ที่
อยู่อาศยัส าหรบัลูกค้ากลุ่มนี้  บรษิัทฯ บรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมมีาตรการคดักรองผู้ซื้อรายย่อย โดยใช้
วธิกีาร Pre - Approve ในการจองซื้อบ้าน เพื่อลดปัญหาการยกเลกิการซื้อเน่ืองจากการขอสนิเชื่อไม่ผ่านและ
ลดการเสยีโอกาสในการขาย โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชยเ์พื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ลูกค้าในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนให้ลูกค้าได้รบัสนิเชื่ออย่างรวดเร็ว ส าหรบัปี 2560 
บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลี่ยนรปูแบบโครงการทีเ่กดิขึน้ใหม่ และบา้นสรา้งใหม่ในโครงการเดมิ โดยปรบัปรุงดไีซน์
บา้นใหม้ตีรงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มระดบัราคา 5-7 ลา้นบาท ทีม่ศีกัยภาพในการกูส้นิเชื่อบ้าน เพื่อรกัษา
รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ไวอ้ย่างต่อเนื่อง  

 3.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

  ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกจิทีต่้องใชก้ารลงทุนสูง เริม่ตัง้แต่การลงทุนซื้อทีด่นิ การพฒันาทีด่นิ 
การก่อสร้างและการขาย ซึ่งต้องใช้เงนิลงทุนจ านวนมากจนกว่าบรษิัทฯจะได้รบัการช าระเงนิส่วนใหญ่ของ
มูลค่าขายในวนัโอนกรรมสทิธิ ์ซึ่งจะเกิดขึน้หลงัจากการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ ธุรกจินี้จงึมคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัการ
บรหิารสภาพคล่องและการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีจ่ะตอ้งใชด้ าเนินธุรกจิ 

  ท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาพัฒนา
โครงการ ตัง้แต่การลงทุนซื้อทีด่นิ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และใหค้วามเอาใจใส่ในการบรหิาร
ตน้ทุนนอกจากเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการขายบา้น
เพื่อลงทุนในการก่อสรา้งต่อเนื่อง โดยควบคุมงานก่อสรา้งใหส้มัพนัธ์กบัการขาย ซึ่งเป็นวธิหีนึ่งในการลดการ
พึง่พาวงเงนิจากสถาบนัการเงนิ  

 3.8  ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ  

  วกิฤตนิ ้าท่วมปี 2554 ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์ในวงกวา้ง โดยมกีาร
ยกเลกิการจองบา้นทีโ่ครงการตัง้อยู่ในพืน้ทีน่ ้าท่วมถงึ และเกดิการชะลอการซื้อทีอ่ยู่อาศยัใหม่ เน่ืองจากก าลงั
ซื้อที่ลดลง นอกจากนี้ผู้ซื้อจะท าการหาข้อมูลพื้นที่ว่าปลอดภัยจากน ้ าท่วม  อย่างไรก็ตามโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  ได้รับผลกระทบน้อย จากวิกฤติการณ์ดังกล่าวเนื่ องจากตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร 
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 4.1  ทรพัยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  การประเมินทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินทรพัย์สินที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท าการประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบ
ตลาด (Market Approach) ส าหรบัการประเมินราคาที่ดิน และใช้วธิีการเปรยีบเทียบตลาดและวิธีวิเคราะห์
มลูค่าจากตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรบัการประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้    
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ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ 
พื้นท่ี               
(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)* 

ภาระ
ผกูพนั 

หมาย
เหตุ 

ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) 
1. เค.ซ.ีเลคววิ รามค าแหง หมู่บา้นจดัสรร 2-3-14 24.63 41.2 (G)** ไม่ม ี  
2. เค.ซ.ีกรนีคาแนล ประชาส าราญ หมู่บา้นจดัสรร 38-1-55 75.62 50.67 (G)** จ านอง  
3. เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา –เทพารกัษ์  หมู่บา้นจดัสรร 29-3-7.8 121.97 309.6 (G)** ไม่ม ี  
4. เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ หมู่บา้นจดัสรร 25-2-24.3 66.95 265.8 (G)** จ านอง  
5. เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ (Zone B ส่วนหน้า) ทีด่นิมสีิง่ปลูกสรา้ง 5-1-7 29.60 43.7 (A)** จ านอง  
6. เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา หมู่บา้นจดัสรร 14-1-10 43.68 132.86 (G)** ไม่ม ี  
7. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 หมู่บา้นจดัสรร 52-2-49 49.22 39.14 (G)** ไม่ม ี  
8. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ หมู่บา้นจดัสรร 28-1-59.7 44.36 204.4 (G)** ไม่ม ี  
9. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 1 ) 
 (ร่วมทุนกบั บจก.กรนีแลนด ์ลฟีวิง่ เพลส) 

หมู่บา้นจดัสรร 2-6-81.5 27.95* 15.86 (G)** จ านอง  

10. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 4 )  
(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีพารค์แลนด)์ 

หมู่บา้นจดัสรร 10-0-36.5 22.18* 72.64 (G)** จ านอง  

11. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 5)  
(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

หมู่บา้นจดัสรร 1-0-4 10.68* 8.82 (G)** จ านอง  

12. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 6) 
(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัด)ุ 

หมู่บา้นจดัสรร 1-3-55.5 14.21* 13.59 (G)** จ านอง  

13. ทีด่นิในโครงการ เค.ซ.ีกรนีวลิล ์2 มติรไมตร ี ทีด่นิรอการพฒันา 83-7-79 98.50 48.5 (G)** จ านอง  



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

31 

หมายเหตุ : 1) มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
     2) ทรพัยส์นิขอ้ 1-12 แสดงสนิคา้คงเหลอื ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่รวมถงึทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ อาคารสโมสร ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสรา้ง ค่าบรหิารงาน ตน้ทุนการกูย้มื และ
ค่าใชจ้่ายอืน่ ดงันัน้ จ านวนพื้นที ่มลูคา่ทางบญัช ีและราคาประเมนิทีแ่สดงไวเ้ป็นจ านวนคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 3) *มลูค่าตามบญัชขีองโครงการร่วมทุน ค านวณจากเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ใชส้รา้งสิง่ปลูกสรา้งและสาธารณูปโภคไม่รวมมลูค่าทีด่นิอนัเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัคู่สญัญารว่มทุน    
  4) ราคาประเมนิ (G) – ประเมนิโดยกรมธนารกัษ์ / (A) - ประเมนิโดยบรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จ ากดั / (S) - ประเมนิโดยบรษิทั ศศภิกัดิ ์จ ากดั / (F) - ประเมนิโดยบรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอชัน่ 
จ ากดั / **ราคาประเมนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
รายนามผู้ประเมินทรพัยสิ์น 

ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ 
พื้นท่ี               
(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน 
(ล้านบาท)* 

ภาระ
ผกูพนั 

หมาย
เหตุ 

14. ทีด่นิในโครงการ เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม นิมติใหม่ (ส่วนที ่1 และ 2 ) ทีด่นิรอการพฒันา 84-1-46.7 76.15 309.48 (F) จ านอง  
15. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ (โซน D) ทีด่นิรอการพฒันา 34-2-46 75.01 249.22 (F) จ านอง  
16. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ (โซน B) ทีด่นิรอการพฒันา 18-1-17 56.46 69.51 (A)** จ านอง  
17. ทีด่นิโรจนะ จ.อยุธยา ทีด่นิรอการพฒันา 13-0-0 13.00 62.40 (G) ไม่ม ี  
ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย (บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จ ากดั) 
1. ทีด่นิบงึค าพรอ้ย ทีด่นิรอการพฒันา 10-0-62 20.31 34.52 (F) ไม่ม ี  
2. ทีด่นิทะเลสาบโครงการ เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 ทีด่นิรอการพฒันา 18-2-55 N/A 37.27 (G)** ไม่ม ี  

บริษทั ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบติังานหรือผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ศศภิกัดิ ์จ ากดั นายฆนา หอมกลิน่  วฒ.164 เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอชัน่ จ ากดั นายสุจนิต ์ผลสด  วฒ.064 เพื่อสาธารณะ 
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4.2  สญัญาร่วมทุน  

  ก่อนที่บรษิัทฯ จะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจ 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์อยู่ก่อนแล้ว และมโีครงการอยู่ในมอืเป็นจ านวนมาก เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสน และเป็น
การแขง่ขนัระหว่าง บรษิทัฯ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ กบักลุ่มบรษิทัทีด่ าเนินการอยู่เดมิ จงึจ าเป็นตอ้ง
น าธุรกรรมเขา้มาอยู่ภายใตบ้รษิทัฯ ซึง่เป็นนโยบายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเหตุผลทีต่อ้งท าสญัญาร่วมทุนมี
ดงันี้ 

1) บางโครงการไดร้บัใบอนุญาตจดัสรรในนามบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ และใบอนุญาตไม่สามารถโอนต่อให้
บรษิทัฯ ได ้

2) บางโครงการไดด้ าเนินการพฒันาไปแลว้บางส่วน หากโอนขายโครงการส่วนทีเ่หลอืใหบ้รษิทัฯ จะท า
ใหต้อ้งเสยีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และตอ้งขออนุญาตจดัสรรใหม่ ซึง่จะท าใหเ้สยีทัง้เวลา 
ค่าภาษ ีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ ์ตน้ทุนประกอบการกจ็ะสงูขึน้ 

3) บางโครงการมีที่ดินแปลงใหญ่มาก หากต้องโอนขายให้บริษัทฯ นอกจากจะเสียภาษี  และ
ค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ยงัเป็นภาระใหบ้รษิทัฯ ทีต่้องจดัหาวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ เพื่อ
มาซื้อทีด่นิดงักล่าว การร่วมทุนในลกัษณะนี้จงึเป็นการเกื้อหนุนทีด่ี และสามารถพฒันาโครงการได้
ต่อเนื่อง 

   บรษิทัฯ ได้เขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั เพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 6 แห่ง มี
ก าหนดระยะเวลาครัง้แรก 5 ปี บางโครงการมทีีด่นิแปลงใหญ่และไดแ้บ่งการพฒันาเป็นโซน สญัญาร่วมทุนจะ
ท าเป็นโซน และสามารถต่อสญัญาได้ ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าว ได้ก าหนดใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผู้จดัหา
ทีด่นิให้กบัโครงการส่วนบรษิัทฯ เป็นผู้ด าเนินการพฒันาและบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์และเมื่อสญัญา
ร่วมทุนสิน้สุดลงและมทีีด่นิบางแปลงทีย่งัขายไม่หมดตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมทุนบรษิทัฯ จะตอ้งรบัซื้อทีด่นิที่
เหลอืของโครงการทัง้หมดจากบรษิทัร่วมทุนเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ   

  ปัจจุบนั บรษิัทฯ ยงัคงเหลอืโครงการร่วมทุนที่ยงัด าเนินโครงการอยู่จ านวน 4 โครงการและเนื่องจาก
โครงการมขีนาดใหญ่ท าใหก้ารด าเนินโครงการต้องใช้เวลานานไม่สามารถปิดโครงการไดภ้ายในก าหนดอายุ
สญัญาร่วมทุน บรษิัทฯ และคู่สญัญาร่วมทุนจงึไดต้กลงขยายระยะเวลาแห่งสญัญาออกไป มรีายละเอยีดดงันี้

โครงการ / บริษทัคู่สญัญา สญัญาเร่ิมต้น สญัญาส้ินสุด ความคบืหน้า 

1. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา-ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 1) 
(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีแลนด ์ลฟิวิง่ เพลส) 

1 มนีาคม 2548 31 มกราคม 2562 92.65% 

2. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา-ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 1) 
(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีพารค์แลนด)์ 

1 สงิหาคม 2548 31 มกราคม 2562 91.03% 

3. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 5)  
(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

1พฤษภาคม 2547 31 มกราคม 2562 99.00% 

4. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 6) 
(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

23 กมุภาพนัธ ์2549 31 มกราคม 2562 98.00% 
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4.3  สญัญาเช่าระยะยาว-สญัญาเช่าอาคารส านักงาน เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ส านักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ 

  ชื่อสญัญา “หนังสอืเสนอพืน้ทีเ่ช่า” ลงวนัที ่13 มถิุนายน 2559 ระหว่าง บรษิทั ทุนด ารงค ์จ ากดั (ผูใ้หเ้ช่า) 
บรษิัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) (ผู้เช่า) โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชพ้ื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ส านักงาน 
เพื่อประกอบธุรกิจตามที่ระบุในหนังสอืรบัรองบรษิัทของผู้เช่า ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 2559 มเีน้ือหาทีส่ าคญัดงันี้  

1) บรษิทัฯ ตกลงเช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ที ่19 หอ้งที ่1901 ตัง้อยู่เลขที ่202 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เน้ือทีร่วม 558 ตารางเมตร 

2) ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2559 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 อตัราค่าเช่า
และค่าบรกิารตารางเมตรละ 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน รวม 306,900 บาท (สามแสนหกพนั
เก้ารอ้ยบาทถ้วน) ต่อเดอืน โดยแบ่งเป็น ค่าเช่าพื้นที่ (40%) คดิเป็นเงนิ 122,760 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นสองพนัเจด็รอ้ยหกสบิบาทถ้วน) ต่อเดอืน และค่าบรกิาร (60%) คดิเป็นเงนิ 184,140 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) ต่อเดอืนไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

3) ระยะเวลาในการตกแต่งพืน้ที่ โดยปลอดค่าเช่าและค่าบรกิาร ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม - 31 สงิหาคม 
2559 

  บรษิัทฯ ไดใ้ชอ้าคารของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นส านักงาน เน่ืองจากอาคารแห่งนี้ อยู่ในท าเลทีด่นิ ติด
 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง ท าให้การเดินทาง ติดต่อประสานงานต่างๆ ท าได้สะดวกขึ้น ย่าน
 รชัดา-หว้ยขวาง กถ็อืเป็นโซนธุรกจิแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ท าใหด้งึดดูบุคลากรทีม่คีุณภาพใหเ้ขา้มาสู่
 บรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ ส่วนราคาค่าเช่าเมื่อเทยีบกบับรเิวณใกลเ้คยีงกย็งัถอืว่าต ่าอยู่พอสมควร เนื่องจาก
 ไม่ใช่อาคารสรา้งใหม่ 

4.4  ทรพัยสิ์นหลกัท่ีใช้ในการด าเนินงานอ่ืนๆ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ทีด่นิพรอ้มสิง่
ปลูกสรา้งเพื่อขายในโครงการต่างๆ รวม 11  โครงการ และทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและทรพัยส์นิอื่นๆ รวม
มลูค่าตามบญัช ีรวมทัง้สิน้ 1,061.84 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี 

)ล้านบาท(  
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรบัปรุง KC 1.38 ไม่ม ี
เครื่องใชส้ านักงานและเครื่องมอืเครื่องใช ้ KC 1.98 ไม่ม ี
คอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วร์ KC 1.65 ไม่ม ี
ยานพาหนะ KC 7.03 ม ี

รวม              12.04 
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4.5  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย 

  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักโดยค านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามแต่ละประเภทของธุรกจินัน้ๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มบีรษิัทย่อย
ไดแ้ก่ บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาทถ้วน (ช าระแล้ว) โดยบรษิทัฯ มอีตัราส่วนใน
การถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยมวีตัถุประสงค์ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เช่นกนั บรษิทัฯ มนีโยบายที่
จะใชบ้รษิทัย่อยในการถอืครองทีด่นิบางส่วนในกรณีที่ ทีด่นิทีจ่ะซื้อมพีืน้ทีม่ากเกนิความตอ้งการในขณะนัน้ แต่
อาจใชเ้ป็นโครงการขยายในอนาคตได ้เป็นการเพิม่ความคล่องตวัใหก้บัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั
ฯ ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนจะขยายธุรกจิของบรษิทัย่อย แต่ไม่มนีโยบายทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทัย่อย 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อย โดยการส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการในบรษิทั
ย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ ย่อยมกีรรมการ 2 คนดงัต่อไปนี้ 

1) นายกติสิาร  มุขด ี
2) นายธรีาสทิธิ ์ แสงเงนิ   

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ เป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดดีงัต่อไปนี้ 

  5.1   คดีผิดนัดช าระหน้ีตามตัว๋แลกเงินกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จ ากดั  

  ในคดแีพ่งของศาลแพ่ง หมายเลขแดงที ่มย.119/2560 ระหว่างกองทุนเปิดโซลารสิตราสารหนี้พรวิเิลจ 3
เอม็ 4 ที ่1 กบัพวกรวม 5 คน โจทก ์กบั บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) จ าเลย 

   กองทุนโซลารสิฯ ไดย้ื่นฟ้องบรษิทัฯ ต่อศาลแพ่ง ในขอ้หา/ฐานความผดิ ตัว๋เงนิ (ตัว๋แลกเงนิ), หนังสอืรบั
สภาพหนี้, บงัคบัจ านอง และเรยีกค่าเสยีหาย จ านวนทุนทรพัย ์365,618,264.84 บาท  

 5.2  คดีบริษทั พารค์บีช รีสอรท์ จ ากดั 

  คดศีาลแพ่ง หมายเลขด าที่ 1927/2547 แดงที ่1531/2553 ระหว่าง บรษิทั พารค์บชี รสีอร์ท จ ากดั ที ่1, 
นายรงัสรรค์ ต่อสุวรรณ ที่ 2, โจทก์ กับ บรรษัทบรหิารสินทรพัย์ไทย จ าเลย และ บริษัท รตันฤกษ์  คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั ที ่1, นางสาวเบญจวรรณ  ดบีุญชยั ที ่2, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ที ่3, ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ที ่4, กรมทีด่นิ ที ่5 จ าเลยร่วม    

  ขอ้หาหรอืฐานความผดิเรยีกทีด่นิคนื จ านวนทุนทรพัย ์452,000,000 บาท  

  โดยโจทก์ยื่นฟ้องคดเีพื่อขอใหเ้พกิถอนการโอนทีด่นิพพิาทและใหจ้ าเลยและจ าเลยร่วม ร่วมกนัหรอืแทน
กนัด าเนินการจดทะเบยีนปลอดจ านองและจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิโฉนดเลขที ่854, 892, 1840, 1841, 
1842, 1843 และ 39899 เลขทีด่นิ 104, 110, 241, 242, 243, 244 และ 1733 หรอืทีจ่ าเลยร่วมแกไ้ขใหม่เป็น
โฉนดทีด่นิเลขที ่854, 892, 1840, 1841, 1843, 39899, 129456 และ 129457 เลขที ่3, 1, 2, 4, 5, 23, 68, 24 
และ 25 ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี กลบัคืนให้แก่โจทก์ที่ 1 โดยปลอดภาระผูกพนัใดๆ 
ทัง้สิ้น โดยโจทก์ทัง้สองไม่ต้องช าระเงินค่าที่ดิน หนี้จ านองใดๆ และค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากร               
ค่าภาษใีนการโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิและการปลอดจ านองทีด่นิ  



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

35 

  หากจ าเลยและจ าเลยร่วมไม่ปฏบิตัติามค าพพิากษา กข็อใหถ้อืเอาค าพพิากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จ าเลยและจ าเลยร่วม ใหจ้ าเลยทัง้สองไปด าเนินการจดทะเบยีนปลอดจ านองและจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ
ทัง้ 7  โฉนด หรอืตามทีจ่ าเลยร่วมแบ่งแยกเป็น 9 โฉนด ดงักล่าวกลบัคนืใหแ้ก่แก่โจทก์ที ่1 ไดท้นัท ีโดยโจทก์
ที่ 1 ไม่ต้องช าระค่าที่ดิน และ/หรอืจ านองใดๆ และค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าปลอดจ านอง ค่าอากร              
ค่าภาษใีนการจดทะเบยีนดงักล่าว 

  หากจ าเลยและจ าเลยร่วมไม่อาจด าเนินการจดทะเบยีนปลอดจ านองที่ดนิและจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิทัง้ 7 โฉนด หรอืตามทีจ่ าเลยร่วมแบ่งแยกใหม่ 9 โฉนด ดงักล่าวกลบัคนืใหแ้ก่โจทกท์ี ่1 ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุ
สุดวสิยัใดๆ ก็ตาม ก็ขอให้จ าเลยและจ าเลยร่วม ได้ร่วมกนัหรอืแทนกนัชดใช้ค่าเสยีหายเป็นราคาที่ดนิทัง้ 7 
โฉนด หรอืตามทีจ่ าเลยร่วมแบ่งแยก 9 โฉนดดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิ 452,000,000 บาท พรอ้มดอกเบี้ยอตัรา
รอ้ยละ 7.5 ต่อปี จากตน้เงนิ 452,000,000 บาท นับแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็แก่โจทกท์ัง้สอง 

 5.3  คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตกรรมการและบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการร่วมกนัทุจริตยกัยอก
เงิน 

  จากการขายตัว๋แลกเงนิในคดีแพ่งของศาลจังหวดัมีนบุรี หมายเลขด า พ.586/2560 ระหว่าง บรษิัท               
เค.ซ.ีพรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) โจทก์ กบันายสรรชยั อนิทรอกัษร ที ่1 กบัพวกรวม 3 คน จ าเลย บรษิทัฯ
ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อศาลจงัหวดัมีนบุรี ในข้อหา/ฐานความผิด ผิดสญัญา, 
ละเมดิ, เรยีกค่าเสยีหาย จ านวนทุนทรพัย ์514,409,394.87 บาท   

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  

 6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 ชื่อบรษิทั   : บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
 ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : KC 
 ประเภทธุรกจิ  : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย 
 เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0107536001133 
 ทีต่ัง้ส านักงานแห่งใหญ่ :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 
                                      แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 ทุนจดทะเบยีน   :  1,100,000,000 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
 ทุนช าระแลว้   :  875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นบาทถว้น) 
 โทรศพัท ์   :  +66 (0) 2276-5924 
 โทรสาร    :  +66 (0) 2276-5924 
 Homepage    :  www.kcproperty.co.th 
 
 

 
 
 6.2  ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัย่อย 

 ชื่อบรษิทั  : บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั 

http://www.kcproperty.co.th/
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 ประเภทธุรกจิ  : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย 
 เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0105547043485 
 ทีต่ัง้ส านักงานแห่งใหญ่ :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 
                                       แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 ทุนจดทะเบยีน   :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 
 ทุนช าระแลว้   :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 
 โทรศพัท ์   :  +66 (0) 2276-5924 
 โทรสาร    :  +66 (0) 2276-5924 
 

6.3 ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 93 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

      โทรศพัท ์+66 (0) 2009 9000 

 ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต : บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 เลขที ่316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400 

       โทร +66 (0) 2259-5300  

 ช่ือผู้สอบบญัชี : 1. นายนพฤกษ์  พษิณุวงษ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7764  
      2. นางสาวสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่2982 
      3. นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5599 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 7.1   หุ้นสามญั 

  ทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

  ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 

 จ านวน 1,100,000,000 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 ทุนทีช่ าระแลว้ จ านวน 875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 

  จ านวน 875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ1.00 บาท 

 7.2   ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

  รายชื่อผูถ้อืรายใหญ่ 10 ล าดบั ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 2560 มดีงันี้ 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วน 
1 นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญาการ 312,200,000 35.68 
2 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED  38,228,200 4.37 
3 นายสมศกัดิ ์งามอจัฉรยิะกุล 32,400,000 3.70 
4 นายสมบุญ แซ่จ๋าว 25,625,700 2.93 
5 นางสาวเพยีงใจ แซ่โงว้ 25,302,200 2.89                  
6 นางสาวกนกพชัศร ีพรชยัศร ี 20,000,000 2.29 
7 นายธงชยั ลิม้ทองสทิธคิุณ 18,072,900 2.07 
8 นางสาวรุ่งระว ีเอีย่มพงษ์ไพฑรูย ์ 16,400,000 1.87 
9 นายสุทศัน์ สวิาภริมยร์ตัน์ 14,725,300 1.68 
10 นายบุญสุข ปลืม้วรสวสัดิ ์ 14,350,000 1.64 

 
 7.3   การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มภีาระหนี้ตัว๋แลกเงนิทีเ่สนอขายในวงจ ากดัต่อผู้
ลงทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ จ านวนรวม 417 ลา้นบาท โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไถ่ถอนตัว๋แลกเงนิ
ทีค่รบก าหนด จ านวน 73 ลา้นบาท และไม่ปรากฏรายการออกตัว๋แลกเงนิและเสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ 

 
 7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล
และส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยให้ค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณามาประกอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงนิของบรษิทั สภาพคล่องของบรษิทั การส ารองเงนิไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกจิ การส ารอง
เงนิไวเ้พื่อจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิัทฯ และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมี
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นัยส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม ซึง่การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขา้งต้น
จะต้องไดร้บัขอ้ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามความเหมาะสม และความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ตามความเหมาะสม และความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 

  ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนลงทุน ภาวะทางเศรษฐกจิ ผล
การด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทั รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคต
ของบรษิัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่เกินก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บรษิทัฯ และ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ล้วใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืทราบใน
การประชุมครัง้ต่อไป 

 

  ส าหรบัในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมสุทธิ 259.81 ล้านบาท (ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีมติเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรองงบการเงนิประจ าปี 2560 และมตงิดจ่ายเงนิปันผล) 

 

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

รายละเอียด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (0.47) 0.03 (0.30) 

การจ่ายเงนิปันผล (บาท:หุน้) - - - 

อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(%) - - - 
 
 

8. โครงสร้างการจดัการ 
 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ชุด คือ (1) คณะกรรมการบริษัท และ (2) 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัประกอบดว้ยผู้ทรงวุฒทิีม่คีุณสมบตัติามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ฉบบัลงวนัที ่22 มนีาคม 2543 
ทุกประการ โดยมอีงคป์ระกอบ คุณสมบตั ิและการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน รายละเอยีดดงันี้ 
 

 8.1   คณะกรรมการบริษทั 
 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทัง้นี้ในการ
ด าเนินกิจการนัน้กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

ณ วันที่  31  ธันวาคม 2560  คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามาตรา 68  แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

1. นายพงษ์ภฏั  เรยีงเครอื กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายเกยีรตศิกัดิ ์ จรีเธยีรนาถ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. รศ.ดร.สวงศ ์  เศวตวฒันา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายกติสิาร  มุขด ี  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
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 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 
 

 กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิัทฯ คอื นายนายกติสิาร มุขดี และนายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ กรรมการ
สองท่านนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการมีหน้าที่จดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี การบรหิารเงนิ การบรหิารความเสี่ยง
ของกจิการ การก ากบัและควบคุมและใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. รกัษาผลประโยชน์ และเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอและเท่า
เทยีมกนั 

4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งใหเ้ป็นกรรมการบรหิาร เพื่อการด าเนินกจิการของบรษิทั 
5. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ หรอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดด าเนินกิจการของบรษิัทภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอ านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบรษิัทที่มี
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และมอบอ านาจต้องไม่ท าให้ผู้รบัมอบอ านาจ
สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มส่ีวนไดเ้สยี หรอืขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

6. พจิารณาใหร้ายการทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มส่ีวนไดเ้สยี หรอืขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทัฯ ให้กรรมการซึ่งมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิอ์อก เสยีง หรอืลงคะแนนในเรื่ องนัน้ การท า
รายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยีและอยู่ในข่ายทีก่ฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ระบุใหต้อ้ง
ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง 

7. พิจารณาอนุมัติการกู้หรอืการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน จนถึงการช าระหรอืใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ ภายในวงเงนิแต่ละรายการตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้ไป 

8. พจิารณาการขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรอืบางส่วนอย่างมนีัยส าคญั การซื้อ หรอืรบัโอน
กจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 

9. พจิารณาการท า การแก้ไข หรอืเบกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่
ส าคญั 

10. พิจารณามอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรอืการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

11. พจิารณาการแกไ้ขเพมิเติม่หนังสอืคณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู้และการ
ควบหรอืเลกิบรษิทั โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทัง้ขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มจี านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีอย่างน้อย 1  คน ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมี
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ประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

 

1. นายเกยีรตศิกัดิ ์ จรีเธยีรนาถ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.สวงศ ์  เศวตวฒันา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
โดยม ีนางสาวศริขิวญั จนัทรส์วสัดิ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิ
ของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ 
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรอืรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ เพื่อให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
(ค)  ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและ
ประกาศของ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงัคบักับ
บรษิทัฯ หรอืธุรกจิของ  บรษิทัฯ 
(ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
 ท่าน 
(ช)  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  
 (Charter) 
(ซ)  รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ หน้าที่
และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
 คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
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8. ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอ้ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจในการว่าจา้งหรอืน า
 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 
9. หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ
 ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
 บรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก)  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข)  การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธรุกจิของ
บรษิทัฯ 

 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งต้น กรรมการ
 ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขา้งต้นต่อส านักงานคณะกรรมการ
 ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ใหค้วามเหน็ต่อฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการแต่งตัง้ เลกิจา้ง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย
 ตรวจสอบภายใน 
11. สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
12. สอบทาน และใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจ าปีของบรษิทัฯ 
13. พจิารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบ
 ต่อบรษิทัฯ (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ (Risk Appetite) 
14. พจิารณาและให้ความเหน็ต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทัฯ
 ใหม้คีวามครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละทศิทางของธุรกจิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ตอ้งครอบคลุมความเสีย่งอย่างน้อย 4 ประการดงันี้ 

(ก)  ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 
(ข)  ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
(ค)  ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 
(ง) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

15. พจิารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบตัิในการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความ
เสี่ยง ให้สามารถประเมนิ ติดตามผล และก ากับดูแลระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และให ้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง รวมถึง
แผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสี่ยงทีเ่หลอือยู่เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม
และอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

16. ก ากบัดูแลให้มผีู้รบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเพื่อให้บรษิัทฯ  มรีะบบการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

17. พจิารณาโครงสร้างและแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ประเมนิและติดตามผลการ
จดัการความเสีย่ง 

18. พจิารณางบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึน้กบับรษิัท  เพื่อใช้เป็น
 กฎเกณฑใ์น การปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
 เหน็ชอบ 
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19. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่ง
 ของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
 ทิศทางธุรกิจของบรษิัท และสามารถก ากับดูแลระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้  รวมทัง้ให้
 ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร  รวมถงึส่งเสรมิ
 และสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
20. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 
21. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตร ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
 รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
22. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 8.3 คณะผู้บริหาร 
 

 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึ่งมคีุณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.  2535 
และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31  
ธนัวาคม 2560 คณะผูบ้รหิารมจี านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

 

1. นายกติสิาร มุขด ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานพฒันาธุรกจิ  
2. นายวรีณั มณีภาค ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานบรหิาร 
3. นายธรีาสทิธิ ์ แสงเงนิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานกฎหมาย  
4. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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อ านาจในการอนุมติัของผูบ้ริหาร 
 

ล า
ดบั

ที่ 

กระบวนงานหลกั 

ผู้มีอ านาจ 

หมายเหตุ 
อ = อนุมติั  
ล = ลงนาม 

คก
.บ
ริษ

ทั 

MD
 

EV
P 

VP
 

Mg
r 

Su
p.

 

1 หมวดธรุกิจ (Corporate Business) 
1.1 แผนธุรกจิ (Business Plan) อ ล ล ล       
1.2 แผนกลยุทธ ์(Strategic Plan) อ ล ล ล       
1.3 Project Master Budget อ ล ล ล       

1.4 
Revise Project Master Budget กระทบ
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของโครงการโดยภาพรวม 
เกนิกว่า 5% 

อ ล ล ล       

1.5 Revise Project Master Budget    ล ล ล     ตามรายไตรมาส 

1.6 
โครงการพฒันากระบวนการต่างๆ ของบรษิทั 
(Corporate Improvement) 

อ ล ล ล       

       - วงเงนิเกนิกว่า   0 - 500,000   บาท   อ ล ล ล     
       - วงเงนิเกนิกว่า   500,000   บาท อ ล ล ล ล     
2 หมวดการจดัซ้ือจดัจ้าง 
2.1 การจดัซื้อทีด่นิ             คณะกรรมการ

กลัน่กรองจดัซื้อทีด่นิ 
  - จดัท า Project Feasibility Budget เพื่อ

จดัซื้อทีด่นิ  
  อ ล 

ล 
      

  - จดัซื้อทีด่นิ อ ล ล ล       
2.2 การจดัจา้งผูร้บัเหมา              คณะกรรมการ

คดัเลอืกผูร้บัเหมา 
       - วงเงนิเกนิกว่า   0 - 50,000   บาท     อ อ ล ล   
       - วงเงนิเกนิกว่า   50,000 - 100,000   

บาท 
  อ อ ล ล ล   

       - วงเงนิเกนิกว่า   100,000   บาท   อ ล ล ล ล   
2.3 การจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง             คณะกรรมการจดัซื้อ

วสัดุ 
       - วงเงนิเกนิกว่า   0 - 20,000   บาท     อ อ ล ล   
       - วงเงนิเกนิกว่า   20,000 - 50,000  บาท   อ อ ล ล ล   
       - วงเงนิเกนิกว่า   50,000   บาท   

 

 

 
 

อ ล ล ล ล   
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2.4 การจดัซื้ออุปกรณ์ส านักงาน และเบด็เตลด็ทัว่ไป               
       - วงเงนิเกนิกว่า   0 - 20,000   บาท     อ อ ล ล   
       - วงเงนิเกนิกว่า   20,000 - 50,000   บาท   อ อ ล ล ล   
       - วงเงนิเกนิกว่า   50,000   บาท   อ ล ล ล ล   

2.5 การจดัจา้งทีป่รกึษา/ ผูเ้ชีย่วชาญ                
       - วงเงนิเกนิกว่า   0 - 50,000   บาท   อ อ ล ล     
       - วงเงนิเกนิกว่า   50,000 - 500,000   บาท   อ ล ล ล     
       - วงเงนิเกนิกว่า   500,000   บาท อ ล ล ล ล     

3 หมวดกระบวนการธรุกิจหลกั 

3.1 คดัเลอืกแปลงทีด่นิ เพื่อจดัท า Feasibility    อ ล ล ล     
3.2 พฒันา Product และ Project Development   อ ล ล ล     
3.3 แผนการตลาด และการขาย   อ ล ล ล     
3.4 แผนการก่อสรา้ง และการโอน   อ ล ล ล     
3.5 การบรกิารหลงัการขาย   อ ล ล ล     
3.6 แผนการพฒันา และส่งมอบนิตบิุคคล   อ ล ล ล     
4 หมวดจดัท างบประมาณโครงการ 

4.1 จดัท างบประมาณงานถมดนิ   อ ล ล ล     
4.2 จดัท า BOQ บา้น   อ ล ล ล     
4.3 จดัท า BOQ งานสาธารณูปโภค   อ ล ล ล     
4.4 จดัท างบประมาณค่าก่อสรา้ง   อ ล ล ล     
4.5 จดัท างบประมาณการตลาด และการขาย   อ ล ล ล     
4.6 จดัท างบประมาณ CRM และ CSR   อ ล ล ล     
5 หมวดงานสนับสนุน 

5.1 ทรพัยากรบุคคล               

  - จดัท าแผนก าลงัพล   อ ล ล ล     

  - จดัโยกยา้ยต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง ระดบัผูบ้รหิาร   อ ล ล       

  - จดัโยกยา้ยต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง ระดบัพนักงานทัว่ไป   อ อ ล ล     

  - จดัท าเงนิเดอืน และสวสัดกิาร    อ ล ล ล     

  - การพจิารณาโทษทางวนิัย   อ อ ล ล ล   
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5.2 เทคโนโลย ีและสารสนเทศ               

  
- จดัท า Specification ของ Computer และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง (Hardware) 
  

  อ อ ล ล   
  

  - จดัท า Specification ของ Software    อ อ ล ล     
  การโอนยา้ยทรพัยส์นิระหว่างหน่วยงาน     อ อ ล ล   

5.3 ธุรกจิเฉพาะ               
  - งานขออนุญาตทัง้หมดของโครงการ และบรษิทัฯ   อ อ ล ล   มใีบมอบอ านาจ ให้

ผูม้อี านาจอนุมตัิ 
  - จดัท างบประมาณ ระบบสาธารณูปโภคโครงการ   อ ล ล ล     
  - การจดัตัง้นิตบิุคคล   อ ล ล ล     

5.4 กฎหมาย               
  - งานสญัญา   อ อ ล ล     
  - งานคดคีวามต่างๆ   อ อ ล ล     

5.5 บญัช ีและการเงนิ               
  5.5.1 อนุมตัใิบส าคญัรบั  และ  ใบส าคญัทัว่ไป               
              - วงเงนิตัง้แต่      0 - 500,000  บาท       อ ล ล   
              - วงเงนิเกนิกว่า   500,000 - 10,000,000 บาท     อ อ ล ล   
              - วงเงนิเกนิกว่า   10,000,000  บาท ขึน้ไป   อ อ ล ล ล   
  5.5.2 การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกบัภาษี               
              - ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคล  ( ภ.ง.ด. 50, 51 )     อ อ ล ล   
              - ภาษธีุรกจิเฉพาะ  ( ภ.ธ. 40 )     อ อ ล ล   
              - ภาษมีลูค่าเพิม่  ( ภ.พ. 30, 36 )     อ อ ล ล   
              - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย  ( ภ.ง.ด. 3, 53, 54 )     อ อ ล ล   
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 ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
 

1. ดแูล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 
 ทิศทางการด าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัิโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท 
 และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการบรษิัท
 ก าหนด 
2. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจด้านการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคลและด้านการปฏิบตัิ งานอื่นๆ โดยรวม
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของ
 บรษิทัทีอ่นุมตัไิวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั 
3. ก าหนด แผนการด าเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทั รวมทัง้โครงสรา้งและอ านาจ
 การ บรหิารงาน ตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิัท 
 เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
4. ตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และเสนอแนะแนว
 ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว ้
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 
5. ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป
 ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยภายในองคก์ร 
6. มอบหมายบุคคลใดในการตดิต่อกบัองคก์รภายนอก ซึง่รวมถงึหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแลอื่น 
ๆ  เท่าทีก่รรมการผูจ้ดัการมอี านาจหรอืไดร้บัมอบหมาย 
7. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการ
 คดัเลอืก การพฒันาและฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ โยกยา้ย และเลกิจา้งพนักงานของบรษิทัตัง้แต่ระดบั
 ผูจ้ดัการขึน้ไป และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบัพนักงาน
 ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป ภายใตก้รอบและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
8. ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึน้เงนิเดอืนส าหรบัพนักงานตัง้แต่ระดบั
 รอง กรรมการผูจ้ดัการลงไป ภายใตก้รอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว้ 
9. เจรจา และเข้าท าสญัญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทภายในอ านาจและ
 วงเงินตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่
 คณะกรรมการบรษิทัก าหนด ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
10. มอี านาจอนุมตักิารเขา้ท าสญัญาหรอืธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบรษิัท/
 ตามขอบเขตอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่ได้รบัการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
 บริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
 ส าคญั ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
11. แต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั ภายในอ านาจและวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้น
 ขอบเขตอ านาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็น
 ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 
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13. มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นี้ การ
 มอบอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ ัดการนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบ
 อ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมตัิรายการทีต่น
 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
 หลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/
 หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวาม
 ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตาม
 นโยบายและ หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว้ 

  

 ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลที่อาจจะมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรอืมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการผู้จดัการไม่มอี านาจอนุมตัิด าเนินการดงักล่าวกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ตามที่ส านักง าน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 

 8.4 การประชุมคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก าหนดประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ซึง่ใน
การประชุมแต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งส านักกรรมการผู้อ านวยการและเลขานุการบริษัทจะด าเนินการจดัส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนการเขา้ร่วมประชุม ใน
การประชุมประธานไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ เพื่อใหก้รรมการทุกคนสามารถอภปิรายและแสดงความเหน็ร่วมกนัไดอ้ย่าง
เปิดเผย โดยมปีระธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและขอ้สรุปทีไ่ด้จากการประชุม บนัทกึการประชุมจดัท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ และหลงัจากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชุม เอกสารจะถูกจดัเกบ็เพื่อใหผู้้
ทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งันี้ 
 

ตารางจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

หมายเหตุ : นับจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 หรอืวนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการตรวจสอบ จนถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เนือ่งจากกรรมการแต่ละท่านเขา้ด ารงต าแหน่งไม่พรอ้มกนั  

รายนามคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชมุประจ าปี 2560 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายพงษ์ภฏั เรยีงเครอื กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษิทั 14/15 - 

2. นายเกยีรตศิกัดิ ์ จรีเธยีรนาถ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 4/5 

3. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 9/11 4/4 

4. รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 20/20 6/6 

5. นายกติสิาร มุขด ี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 19/20 - 
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 8.5 วาระการด ารงต าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้จี านวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยปัจจุบนัมกีรรมการจ านวนทัง้หมด 5 คน เป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ านวน 4 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน)  ทัง้นี้ 
กรรมการแต่ละคนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ผงัโครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ

การตลาดและสถาปนิก

ขายและโอน

ก่อสรา้ง

ควบคมุคณุภาพ

และโครงการ

ฝ่ายบรหิาร

ประสานงานโครงการ

จดัซือ้จดัจา้ง

พฒันาต่อเน่ือง

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ธรุการกฎหมาย

ควบคมุเอกสาร

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

ธรุการบุคคล

แมบ่า้น

รบั-สง่เอกสาร

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

บญัชี

การเงนิ

เลขานุการบรษิทั
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 8.6 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
  

  บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยใหน้ าส่งส าเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์(59-2) ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัเพื่อ
รวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ 
 

รายนามคณะกรรมการ 
จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

1. นายพงษ์ภฏั เรยีงเครอื - -  

2. นายเกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ - -  

3. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ - -  

4. รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา  - -  

5. นายกติสิาร มุขด ี - -  
 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องผู้บริหาร 
 

รายนามคณะผูบ้ริหาร 
จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 

1. นายกติสิาร มุขด ี - -  

2. นายวรีณั มณีภาค - -  

3. นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ - -  

4. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ - -  
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 8.7 เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2560 
เพื่อท าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งมผีลใช้บงัคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ส่งเส รมิและ
สนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัิ
หน้าทีง่านเลขานุการบรษิทัโดยมปีระวตั ิดงันี้ 

 ชื่อ-สกุล : นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ 
 ต าแหน่ง : เลขานุการบรษิทั 
 อายุ (ปี) : 39 ปี  
 สญัชาต ิ : ไทย 
 คุณวุฒทิางการศกึษา : นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายเพื่อการพฒันา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
       : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 : เนตบิณัฑติไทย ส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติ 
 ประวตักิารอบรม : 2558 หลกัสตูรทนายสิง่แวดลอ้ม รุ่นที ่8 สภาทนายความ 
            : 2557 หลกัสตูรอบรมวชิาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สภาทนายความ 
             : 2556 หลกัสตูรผูท้ าค ารบัรองลายมอืชื่อและเอกสาร สภาทนายความ 
 สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) : ไม่ม ี
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี
 ประสบการณ์การท างาน : 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2558-2560 เลขานุการบรษิัท และผู้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย  
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558-2560 กรรมการ บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2553-2558 นิตกิร บรษิทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตร เคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558 ทนายทีป่รกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มัน่ใจจติต์ 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมผีลบงัคบัวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความ
ระมดัระวงัและความซื่อสตัย์ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
1.1. ทะเบยีนกรรมการ 
1.2. หนังสอืนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
1.3. หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
2.1. กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที ่“รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี” (หมายถงึ กรรมการ และผูบ้รหิารมหีน้าที่ 

  รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัทราบ) 
2.2. เลขานุการบรษิทัจดัส่งส าเนารายงานใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

  7 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 
2.3. ตอ้งจดัใหม้รีะบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งและครบถว้น และสามารถ 

  ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัทีม่กีารจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 
3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เลขานุการบรษิัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองทัง้
ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานุการบรษิทั  
 

 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบในการก ากบัการท างานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ 
โดยมคีณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการผูบ้รหิารระดบัสูงก่อน
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

 บรษิทัฯ จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบค่าตอบแทนรายเดอืน โดยกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง
จะไดร้บัค่าตอบแทนในต าแหน่งสูงสุดเพยีงต าแหน่งเดยีว และกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนในต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ จะไม่ไดค้่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัอกี 
 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

รายนามคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ตรวจสอบ 
1. นายพงษ์ภฏั เรยีงเครอื 540,000 - 
2. นายเกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ - 480,000 
3. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ - 420,000 
4. รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา  - 420,000 
5. นายกติสิาร มุขด ี 300,000 - 
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• ค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร 
  ในปี 2558-2560 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนัสใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงันี้ 

ประเภท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

เงนิเดอืน 3 1,338,000 7 1,595,000 9 7,553,613 
เงนิโบนัส 3 115,000 - - 4 286,900 
รวม 3 1,453,000 7 1,595,000 9 7,840,513 
หมายเหตุ : ในปี 2560 มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารระหว่างปี (turn over)  รวมทัง้หมดจ านวน 9 ราย โดยผูบ้รหิารทีอ่ยู่ ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม 2560 มจี านวน 4 ราย 

 

• ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
  ในปี 2558-2560 บรษิทัฯ ไดส้มทบเงนิเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงันี้ 

ประเภท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

ค่าตอบแทน 
( บาท) 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 6 154,440 3 46,080 5 124,746 
รวม 6 154,440 3 46,080 5 124,746 

  
 

 8.9 บุคลากร 

  บรษิัทฯ ถือว่าพนักงานของบรษิัทฯ เป็นทรพัยากรที่มคี่าอย่างยิง่ จงึให้ความส าคญัต่อการบรหิารและการ
พฒันาบุคคลากร เพื่อใหค้งไวซ้ึ่งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนัจะพืน้ฐานของศกัยภาพการแข่งขนั
ของบรษิทัฯ  

 

• จ านวนพนักงานทัง้หมด 
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558-2560 บรษิทัฯ มพีนักงานจ านวนทัง้หมด 114 คน, 86 คน และ 78 คน 
ตามล าดบั  โดยเป็นพนักงานประจ าทัง้หมด 
 

แผนก/ฝ่าย 
จ านวนพนักงาน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
การตลาดและการขาย 23 15 15 
ก่อสรา้ง 31 13 11 
บญัชแีละการเงนิ 20 10 10 
สนับสนุนปฏบิตักิาร 40 48 42 

รวมทัง้หมด 114 86 78 
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• ค่าตอบแทนพนักงาน 
 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่ค านึงถงึความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรูค้วาม 
 สามารถ ผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน และยงัใหส้อดคลอ้งกบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั อกีทัง้
 ยงัตอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกจิ และการเตบิโตของบรษิทั 
 

  บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุน
 ส ารองเลีย้งชพี เบีย้ประกนักลุ่ม และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงานปี 2558-2560 ดงันี้ 
 
 

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
เงนิเดอืน 28,338,066 23,093,084 22,656,139 
เงนิโบนัส 1,627,904 2,830,870 1,272,066 
ค่าตอบแทนอื่นๆ 1,941,092 1,245,527 2,718,347 

รวม 31,907,062 27,169,481 26,646,552 
  

 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เงนิประกนัสงัคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศพัท ์สวสัดกิารพนักงาน เป็นตน้ 
 

• กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ สบทบเงนิ
 จ านวนรอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงานเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ซึ่งพนักงานจะต้องจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุน
 ไดใ้นอตัรารอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงาน (โดยค านวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) 
 

• ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

  บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานกบัผูบ้รหิารหรอืพนักงานบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธหิรอื
 ผดิสญัญาการจา้งแรงงานแต่อย่างใด 
  

• นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ 
 

  บรษิทัฯ ตระหนักและไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกๆ ระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพและ
 มปีระสทิธผิลสงูสุด บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะพฒันาพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึ่ง
 จะส่งผลต่อศกัยภาพในการแขง่ขนัและผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุสู่เป้าหมายไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิ
 ให้พนักงานโอกาสเพิม่ทกัษะในการปฏิบตัิงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มี
 รายละเอยีดดงันี้ 
 

1. การพฒันาอาชพีของพนักงาน ได้ก าหนดเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพีเพื่อให้พนักงานรบัรู้ว่าตน
สามารถเลื่อนต าแหน่ง หรอืสามารถโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมุนเวยีนงานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ บนพืน้ฐาน
ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่ง/ปรบัระดบั
ต าแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน 
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2. การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่รอบคลุมทัง้ดา้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้การ
ฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ และเหมาะสมกบัพนักงานแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพในการท างานของพนักงาน 

 

หลกัสูตร/การอบรม หน่วยงาน/ฝ่าย 
เทคนิคการขายอย่างมอือาชพี ฝ่ายขาย/โอน/การตลาด 

 
 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

 9.1   นโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
 บรษิัทฯ ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิง่กบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมุ่งมัน่อย่างยิง่ที่จะยกระดบัของการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างต่อเนื่อง ใหเ้ป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกิจ มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีม่ีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ซึง่ไดก้ าหนดเป็นนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัิ
ตามหลกัการปฏบิตั ิใหถู้กต้องตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เป้าหมายของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดก้ าหนดเป้าหมายของนโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ไีวด้งันี้ มุ่งเน้นให้การด าเนินกจิการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง มคีวาม
โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามส าคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่งและการเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ อนัจะส่งผลใหก้จิการมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืและเป็นการเพิม่มูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 คณะกรรมการบรษิทั จะท าการทบทวนและแก้ไขปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้เพื่อปรบัปรุงนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมทัง้ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงานการก ากบัดูแลต่างๆ ทีไ่ดม้กีารก าหนดขึน้เพิม่เตมิ ซึ่งถอืเป็นการ
ยกระดบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance : CG) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลจากการทีบ่รษิทัฯ ได้
ยดึมัน่ในการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีาใชใ้นการบรหิารงาน และการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง และได้
พฒันาการก ากบัดแูลกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมกบับรษิทัฯ 

 การก ากบัดูแลกจิการทีบ่รษิัทฯ ยดึถอืเป็นเกณฑ์ฯ ในการด าเนินธุรกิจคอื ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD), องค์กรเพื่อความร่วมมอืและพฒันาธุรกิจทางเศรษฐกิจ (OECD), 
ASEAN CG Scorecard โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ 
 หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
 หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม 
 หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
 หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
 หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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 หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนผูถ้อืหุน้ไดใ้ช้
สทิธขิองตนเอง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีส่่งเสรมิและอ านวยความสะดวก
ในการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทฯ มีความรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น ทัง้ในแง่การเปิดเผยขอ้มูล วธิที าบญัช ีการใช้ขอ้มูล
ภายในและผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้ ผูบ้รหิารจะต้องมจีรยิธรรมและการตดัสนิใจใดๆ จะต้องท าดว้ยความซื่อสตัยย์ุตธิรรม และ
เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหุน้ 

 นโยบายของบรษิทัฯ ก าหนดว่า ก่อนการประชุมผูถ้อืหุ้นใหก้ต็าม ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะไดร้บัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเรื่องที่ตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา เพื่อใช้ประกอบการในการ
ตดัสนิใจ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการลงมตโิดยหนังสอืบอกกล่าวการประชุมผูถ้อื
หุน้ผ่านทาง Website ของบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบรษิัทฯ และตพีมิพ์
หนังสอืบอกกล่าวการประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลาตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 วนัก่อน
การประชุม บรษิทัฯ จะไม่ท ากระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุ้นได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงอย่าง
เตม็ที ่โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทน หรอืกรรมการอสิระท่านใด
ท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบอ านาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตใินวนัทีป่ระชมุแทนตน รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได้
แสดงความคดิเหน็ หรอืตัง้ค าถามไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ประธานทีป่ระชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มี
โอกาสในการแสดงความเห็น และตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในดา้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เพื่อความยัง่ยนืในเรื่องต่อไปนี้ 
 

 ก่อนการจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2561 ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ใน
วนัที ่30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วภิาวด ีกรุงเทพมหานคร 
ซึง่อยู่ใกลข้นส่งสาธารณะ เช่น ทางด่วน ป้ายรถเมล์ 

- แจง้ก าหนดการพรอ้มวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET Portal) ล่วงหน้าก่อนวนัจดัประชุม 

- เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งส าหรบัการประชุม
และห นั งสือม อบฉั นท ะ “แบบ  ก . แบบ  ข . แ ละแบบ  ค .” ไว้บ น เว็บ ไซต์ ข อ งบ ริษั ท ฯ 
(www.kcproperty.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วนั และบน
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาในการศึกษาขอ้มูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

- บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัฯ ศูนยร์บัฝากทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบยีน
หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุม ในรูปแบบเอกสารทีม่ขีอ้มูลเช่นเดยีวกนักบัที่
ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุ

http://www.kcproperty.co.th/
http://www.kcproperty.co.th/
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วตัถุประสงค์และเหตุผลความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท และการลงมตใินแต่วาระ กฎเกณฑ์และ
วธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ พรอ้มทัง้แผ่นซดีรีายงานประจ าปีของบรษิทัฯ หนังสอืมอบฉนัทะ
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอยีดอย่างครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ 

- บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวนั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และลง
ประกาศตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- ส าหรบันักลงทุนสถาบนั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีม
เอกสารหนังสอืมอบฉันทะตามทีข่อใหก้บันักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนต่างชาตผิ่านช่องทาง E-mail 
ใหพ้รอ้มก่อนวนัประชุม 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนก่อนวนัเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคล
อื่นใดหรอืจะเป็นกรรมการอสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน 

  วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มกีารจดัเจา้หน้าทีต่้อนรบั และใหข้อ้มูลในการตรวจสอบเอกสาร
และลงทะเบยีน เพื่อเขา้ร่วมการประชุม 

- บรษิทัฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้ (Barcode) ในการลงทะเบยีน การนับคะแนนเสยีง และการแสดงผลคะแนน
เพื่อความถูกตอ้ง แม่นย า สะดวก รวดเรว็ ในการลงทะเบยีนและการนับคะแนนเสยีง 

- บริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการใช้บัตร
ลงคะแนนเสยีง 

- บรษิทัฯ เปิดให้ผูถ้อืหุ้นสามารถลงทะเบยีนก่อนเวลาเริ่มประชุม และเมื่อเกนิก าหนดเวลาลงทะเบยีน
แล้ว ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมยงัสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมได้ โดยไม่เสยีสทิธแิต่
อย่างใด โดยสามารถออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณา และยงัไม่มกีารลงมติ 

- บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อ

กรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะราย 
- เพื่อความโปร่งใส บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อาสาท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง 
- ส าหรบัการประชุมประธานกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามไดต้ลอดการประชุม 
- เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน 

ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั และฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
- บรษิทัฯ ไม่ไดเ้พิม่วาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 อีกทัง้ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามในทีป่ระชุม ซึง่รายละเอยีดไดม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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  หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดย
แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) พรอ้มเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ ดว้ย 

- บรษิัทฯ ไดบ้นัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครบถ้วน เช่น รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
มตทิีป่ระชุม ค าถามจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นตน้ 

- บรษิัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนั
ประชุมและน าส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายก าหนด และรายงานการประชุม
ดงักล่าวบนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ดว้ย 

  หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้อง
ผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึสทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล และรบัทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและเพยีงพอจากบรษิทั
ฯ ในเวลาอนัสมควรอย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูอย่างโปร่งใส และแสดงความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร
ผ่านการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัฯ สนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดทศิทางการลงคะแนนได้ สามารถเลอืกกรรมการ
เป็นรายคน มกีารเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ มกีารใช้บตัรลงคะแนนในการออกเสยีง ใน
กรณีทีม่วีาระการประชุมที่กรรมการหรอืผู้บรหิารมส่ีวนไดเ้สยี จะได้รบัการเปิดเผยต่อทีป่ระชุม  และกรรมการหรอืผู้บรหิาร
เหล่านัน้จะไม่มส่ีวนร่วมในการลงมตแิต่อย่างใด 

  บรษิัทฯ ให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัทุกรายทัง้รายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น เปิด
โอกาสให้แสดงความคดิเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลส าคญัต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ถือหุ้นในการ
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆ นอกจากนี้ จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการรบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ผ่านช่องทาง
ตดิต่อทีส่ะดวก เพื่อรบัความเหน็ของผูถ้อืหุน้ และมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ใหเ้ท่าเทยีมกนัซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

• คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่วาระการประชุม
 และเสนอชื่อบุคคลเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น โดยมกีารแจ้งใหผู้้ถอืหุน้ทราบ
 ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET Portal) และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยในปี 2559 แจง้ระหว่าง
 วนัที ่1-31 ธนัวาคม 2559 และในปี 2560 แจ้งระหว่างวนัที่ 1-31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไม่มผีูถ้ือหุน้รายใด
 เสนอวาระ หรอืบุคคลเพื่อเลอืกตัง้กรรมการในช่วงเวลาดงักล่าว 
• คณะกรรมการบรษิทั จะไม่เพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
 ส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
• คณะกรรมการบรษิทัเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 
 และ/หรอืบุคคลอื่นใดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการประชุมฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบมอบฉนัทะ (แบบ ก. 
 แบบ ข. และแบบ ค.) ตามทีแ่บบกระทรวงพาณิชยก์ าหนดไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทุกครัง้ 
• คณะกรรมการบรษิัท สนับสนุนให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัการลงคะแนนทุกวาระ เพื่อความ
 โปร่งใสในการตรวจสอบ 
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• รายการระหว่างกนับรษิทัฯ ไดด้ าเนินการอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติ
 ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ 
• บริษัทฯ จดัให้ส านักเลขานุการบริษัท ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง
 อเีมล teerasit_s@kcproperty.co.th และเบอรโ์ทร 02-2765924 
• คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์
 อกัษร และแจ้งนโยบายดงักล่าวให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรบัทราบและถือ
 ปฏิบัติพร้อมก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
 กฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย
 หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะน ารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส
 รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน” 
• ในปี 2560 ไม่มกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท าการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในและบรษิทั
 ฯ ไม่มกีรณีการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหว่างกนัหรอืซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่ าหนดโดย
 พระราชบัญญัติหลักทรพัย์ฯ, ส านักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
 เกีย่วขอ้ง 

  ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2560 ทีผ่่านมามกีารจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ โดยเป็นการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2560 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วภิาวด ีกรุงเทพมหานคร ในการประชุม
ครัง้นี้มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยบรษิทัฯ ไดส่้งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมประมาณ 7 วนั ซึ่งบรษิัทฯ จะจดัส่งให้กบัผู้ถือหุน้ทุกรายที่มรีายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และท าการลงประกาศเชญิประชุมผู้
ถอืหุน้ในหนังสอืพมิพร์ายวนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 วนั อย่างน้อย 1 ฉบบั ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั ผูถ้อืหุน้
จะไดร้บัรายละเอยีดการประชุม เช่น วนั เวลา สถานที ่วาระการประชุม รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ แบบฟอรม์หนังสอืมอบ
ฉนัทะ และเอกสารอื่นๆ ประกอบการประชุม รวมทัง้ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อื
หุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเป็นผู้เขา้ร่วมประชุมแทน ทัง้นี้ ผู้ถอืหุ้นสามารถเลอืกมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นใด 
หรอืจะเป็นกรรมการอสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน โดยประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ ซึง่ไดแ้จง้รายละเอยีดขององค์ประชุม อธบิายวธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน และเปิดเผยผลการ
นับคะแนนแต่วาระอย่างชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม แสดงความคดิเหน็ โดยใหเ้วลาอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ ส าหรบัการตอบค าถามของกรรมการและผู้บรหิารมคีวามชดัเจนตรงประเดน็ ทัง้นี้ การด าเนินกา ร
ประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด ส าหรบัการตอบค าถามของกรรมการและผู้บรหิารมคีวาม
ชดัเจนตรงประเดน็ ทัง้นี้ การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถว้นและถูกต้องตามทีก่ฎหมายก าหนด ส าหรบัการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยมกีารเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเวลาประชุม และต่อเน่ืองไปจนกว่าจะเสรจ็สิน้การประชุม มกีาร
บนัทกึการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้ไดจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมอย่างเป็น
ระเบยีบเพื่องานและสะดวกต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดน้ าระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใช ้เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่การประชุมผูถ้อืหุน้ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 
โดยบรษิทัฯ จะแสดงจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผลการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้
ทราบผลทนัท ี
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  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ยกเวน้ใน
กรณีทีม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้งเดนิทางไปต่างประเทศ 

  บริษัทฯ ได้น าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัที่ 21 ธนัวาคม 
2560 นอกจากนี้ ยงัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th 

  หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัของกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดว้ยตระหนักดวี่า การสนับสนุนของกลุ่มผูม้ส่ีวนได้
เสยีจะช่วยสรา้งความยัง่ยนืและความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ 

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก
ของบรษิทัฯ รวมถงึการคุม้ครอง และรกัษาสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อย่างยุตธิรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยยดึ
มัน่การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกบัการมบีทบาทและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวทางด าเนินการที่ชดัเจนในการปฏบิตัติ่อผูส่้วนไดเ้สยี และบรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบทีม่ี
ความอสิระ พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูตรามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ 

  โดยสามารถสรุปความส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

•   ผู้ถือหุ้น 
  บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะด าเนินการเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยการจดัการเพื่อสรา้ง
 ความเตบิโตและสามารถท าก าไรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบรหิารจดัการอย่างมคีุณภาพ การควบคุมภายใน
 ทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบบตรวจสอบ และการบรหิารความเสีย่ง พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสในเวลาอนั
 สมควรและพยายามอย่างทีด่สุีดทีจ่ะปกป้องทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทั 

•   พนักงาน 
   บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่ส าคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถ
 และประสบการณ์มาร่วมงาน และดูแลใหพ้นักงานไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกนั
 สุขภาพและกองทุนส ารองเลี้ยงชพี นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสเรยีนรู ้
 และเพิม่เตมิทกัษะความรูใ้หม่ๆ เพื่อความกา้วหน้าในการหน้าทีก่ารงาน 

•   ผู้บริหาร 
   บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าฝ่ายบรหิารเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิ
 ดว้ยเหตุนี้จงึไดม้กีารจดัท าโครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
 ระดบัเดยีวกนัและบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายบรหิารยงัมอีสิระในการท างานในหน้าที่
 และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอกีดว้ย 

•   คู่สญัญา 
  บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจกบัหุ้นส่วน คู่แข่ง เจา้หนี้ คู่ค้าและอื่นๆ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ท า
 เป็นสญัญาอย่างยุตธิรรมและมจีรยิธรรม บรษิทัฯ มนีโยบายหลกีเลีย่งการกระท าใดกต็ามทีอ่าจจะส่งผลใหเ้กดิ
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 ความไม่ซื่อสตัย์สุจรติ หรอืที่อาจละเมดิสทิธขิองคู่สญัญาของบรษิัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนดหรอืได้ตกลง
 ร่วมกนั 

•   ลูกค้า 
บรษิทัฯ ณ ตระหนักดวี่าลูกคา้ความส าคญัต่อความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุ่งที่

จะสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพสงู ซึ่งตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั
ของลูกคา้อย่างยุตธิรรมและอย่างมอือาชพี บรษิทัฯ จงึทุ่มเททัง้ฝีมอืและประสบการณ์และใหค้วามเอาใจใส่แก่
ลูกคา้เป็นอย่างด ี

•   ความรบัผิดชอบต่อชุมนุม สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบตัิต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความใส่ ใจกับ                 
ประเดน็ต่างๆ ทีก่ระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวนัตรวจสุขภาพ งานวนัครอบครวั การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน
โครงการ การจดักจิกรรมลดโลกรอ้น โดยแจกถุงผา้ และใหลู้กบ้านมส่ีวนร่วมในการปลูกต้นไม ้และงานตาม
เทศกาลต่างๆ ใหก้บัชุมชนในโครงการของบรษิทัฯ  
 

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบยีบการเปิดเผยขอ้มลูของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิทัฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจจะส่งผลกระทบ
ต่อส่วนไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ หรอืการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืราคาหุน้ ขอ้มลูนี้จะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ยวธิทีีโ่ปร่งใส
ผ่านช่องทางทีเ่ป็นธรรมและเชื่อถอืได ้โดยมเีป้าหมายหลกัคอื เพื่อใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นไปบน
พืน้ฐานของการไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพยีงพอ 

 บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูรายงานประจ าปีผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใช้เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ให้เป็นอกีช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยขอ้มูล
ของบรษิัทฯ ผู้ถอืหุ้นที่ต้องการขอ้มูลเพิม่เติมสามารถตดิต่อ นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ ซึ่งเป็นเลขานุการบรษิัท หมายเลขของ
บรษิทัฯ 02-276-5924 หรอือเีมล ์www.kcproperty.co.th  

(1) บรษิทัฯ จะเปิดเผยตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการขอ้มูล
 ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ56-2) จะเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยผ่านเวบ็ไซต์ของ
 บรษิทัฯ ดว้ย 

(2) คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
 การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวผ่านรายงานประจ าปี และ Website ของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสารสนเทศ
 ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 

(4) บรษิทัฯ มกีารก าหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจ านวนครัง้ของการ
 ประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและความเหน็จากการท าหน้าที่
 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

http://www.kcproperty.co.th/
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(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 

  หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

  คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการชีแ้นะทศิทางการด าเนินงานการตดิตาม
ดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ บรษิัทฯ เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยเสมอภาค 
รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิารเพื่อใหม้กีารถ่วงดุล
อ านาจซึง่กนัและกนั รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิารคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ คณะกรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความเหน็ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อ
ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ และ
ขอ้บงัคบับรษิทั โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิารอย่างชดัเจนปีทีผ่่าน
มาบรษิทัฯ มกีารด าเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มกีารกระท าทีข่ดัต่อกฎระเบยีบทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง 
โดยบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อนโยบายความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

 1.1   คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทางอายุ เพศทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 5 ท่าน 
แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบรหิาร 1 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ไดม้าจากฝ่ายบรหิาร 4 ท่าน ซึ่งมกีรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็น
อสิระตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดรวม 4 ท่าน สอดคลอ้งกบเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ทีก่ าหนดให้
บรษิัทจดทะเบยีนต้องมกีรรมการอิสระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ดา้นธุรกิจบญัชแีละการเงนิ ซึง่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

  1.2   กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิรายละเอยีดการก าหนดวาระของกรรมการ ดงัทีแ่สดงไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
  1.3   บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
 คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษั ท รวมถึงการ
 ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
 
 2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

   2.1   บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 1 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
  2.2   ประธานคณะกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ด ารงต าแหน่งประธานในคณะกรรมการชุ ด
ย่อย เพื่อใหก้ารท าหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 
  2.3   คณะกรรมการบรษิัทมกีารกระจายอ านาจในการบรหิารงานที่ประสทิธภิาพและมคีวามโปร่งใสในการ
บรหิารจดัการ โดยจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการ
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พจิารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการ
พจิารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการผูจ้ดัการ 

  2.4   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ 
 2.5   คณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ า โดยรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละรายเขา้ประชุม ดงัทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้ง
การจดัการ 

 3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูน้ าซึ่ง
เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

3.1   คณะกรรมการบรษิัทฯ มภีารกิจและความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย รวมทัง้หนังสอืบริคณห์
สนธ ิขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ รวมทัง้
อ านาจตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

3.2   ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษิัทฯ เป็นประจ าปีทุกปี 
รวมทัง้จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ าเพื่อก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินธุรกจิเป็นไปตาม
แผนธุรกจิทีก่ าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3.3   ก าหนดนโยบายการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างชดัเจน เพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ได้ก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น 

3.4   ก าหนดนโยบายทางการเงนิใหม้รีะบบควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย 

• นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า นอกจากนัน้ หลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดท้ า
การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามทีส่ านัก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละและตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดทุก
ประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูละกจิการไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) 

• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ 
ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเท่านัน้ และควรหลกีเลีย่งการ
กระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรือเกีย่วโยงกบัรายการ
ทีพ่จิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้ง
ไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 
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  คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการที่
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่ านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด รวมทัง้จะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี          
(แบบ 56-1) 

•   ระบบการควบคมุภายใน 
   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อให้
เกิดความมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน บรษิัทฯ จงึไดก้ าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของ
ผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั
ให้เกดิประโยชน์และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน ผู้ตดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดย
บรษิัทฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และมกีารว่าจ้างผู้เชีย่วชาญจากภายนอกเพื่อท า
หน้าทีต่ิดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสทิธภิาพ 

•   รายงานของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานการเงนิ โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชมีา
ประชุมร่วมกนัและน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชรีบัรอง และตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชบีรษิทั รวมทัง้จะด าเนินเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศทีส่ าคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใชก้ารเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จริงอย่างครบถ้วนและ
สม ่าเสมอ 

 4.  การประชุม 

  4.1  การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ก่อน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั ิ

   บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอส าหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 
3 เดอืนต่อครัง้ และจะมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกท่านให้
ความส าคญั โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมที่ก าหนดวาระชดัเจน
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาในการพจิารณาศกึษาวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างเปิดเผย
 และเป็นอสิระ มกีารบันทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานประชุมที่ผ่านการ
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 รบัรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้นอกจากนี้ ผู้บริหาร
 ระดบัสงู ยงัเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอยีดเพิม่เติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีก
 ดว้ย 

  ประธานกรรมการ เป็นผูพ้จิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่าน
 มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม 

   ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 4.2  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่  พิจารณารายงานของ
คณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 
พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผล พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวน
เงนิค่าสอบบญัชแีละกจิการอื่นๆ  

 5.  ค่าตอบแทน 

 บรษิทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าทีเ่สนอความเหน็เกีย่วกบัค่าตอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุดต่อกรรมการบรษิัท โดยได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ใช้
หลกัเกณฑ์และนโยบายที่ก าหนด และอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
ซึ่งเป็นเผลตอบแทนที่จูงใจระยะยาวที่สอดคล้องกบัผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะน าเสนออตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 

 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บรหิารตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารใหม้กีารร่วมสมัมนาและฝึกอบรม เพื่อใหพ้ฒันา
ความรูใ้นทุกๆ ดา้น เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเพิม่ศกัยภาพในดา้นการก ากบัดูแลกจิการ
อย่างต่อเนื่อง 

 บรษิทัฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร เขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับ
กรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อเขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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 ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดส้นับสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรม ดงันี้ 

 

 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ จ านวน 1 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัรายละเอียดและ
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย ดงัทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติ และคดัสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด โดยจะเสนอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

•  กรรมการบริษทั 
  บรษิทัฯ มกีระบวนการคดัเลอืกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าทีพ่จิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัฯ มี
คุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ โดยพจิารณาจากทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อองคก์ร อกีทัง้พจิารณา
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัททัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวดว้ย โดยไม่จ ากดัเพศ เชื้อชาต ิศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบรษิัทจดทะเบยีน เป็นไปตามแนวทางในการ
แต่งตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บุคคลดงักล่าวจะต้องมคีุณสมบตัิครบตามพระราชบญัญัติ
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมจี านวนอย่างน้อย 5 
คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้
คณะกรรมการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ และอาจจะเลอืกรองประธานกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้หนึ่งคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง

วนั/เดือน/ปี หลกัสูตรท่ีกรรมการเข้ารบัการอบรมในปี 2560 
03/08/60 การก าหนดคุณสมบตัขิอง CFO และสมุหบ์ญัช ี
21/07/60 โครงการ Smart Disclosure Program รอบที ่5/2560 
18/05/60 ความรบัผดิทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิตบิุคคล 



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

66 

มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ทัง้นี้ ส าหรบัการพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้อง
ลาออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่ง และกรรมการทีจ่ะตอ้ง
ออกในวาระนี้อาจจะเลอืกเขา้มาเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว
กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ หรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมมีตีใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก โดยในกรณีดงักล่าวคณะกรรมการ
อาจะเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั เขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 
บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการ
ทีต่นแทน โดยมตขิองคณะกรรมการดงักล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัหา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิชอบใน
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเขา้เป็นกรรมการในบรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกจิการอันมสีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัเวน้แต่จะแจง้ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ทราบก่อนที่จะมมีติ
แต่งตัง้และกรรมการต้องแจง้ให้บรษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมส่ีวนไดส่้วนเสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน
สญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้หรอืถอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

• กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจาก

คุณสมบตัิตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึง
ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และจ านวนของคณะกรรมการอสิระจะต้องมอีย่างน้อย 3 
คนหรอือย่างน้อย 1 ใน 3 แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ  
1. กรรมการอสิระรวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งจะต้องถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
2. กรรมการอสิระต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรอืเป็นที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสมัพนัธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่บรหิาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุมหรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ
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หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตรรวมทัง้คู่
สมรสของบุตร เจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มส่ีวนไดส่้วนเสยีทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นๆ ในการบรหิารจดัการและ
ธุรกิจทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิัทฯ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

5. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีกอ่นวนัไดร้บัการแต่งตัง้  

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่
ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มี
นัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั
ฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

8. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวน
หุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. กรรมการอสิระจะต้องไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  

  บรษิัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน 
 ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
 บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
 บรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

  ในกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
 ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจ
 พจิารณาผ่อนผนัให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้
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 ความเห็นที่เป็นอิสระ และบรษิัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา
 แต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ ดงันี้  

 ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่
 เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  
ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคล ดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ  

• ผู้บริหาร 
  ส าหรบัการคดัเลอืกกรรมการผู้อ านวยการ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบาย
 การสรรหาและแต่งตัง้ ส าหรบัการคดัเลอืกรองกรรมการผู้อ านวยการ และผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการ
 ฝ่ายขึน้ไป กรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บรหิารของ
 บรษิทัฯ โดย ยดึเกณฑ์คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ การศกึษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสายงาน
 เป็นส าคญั  

 

 9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย  

  บรษิทัฯ มรีะเบยีบปฏบิตัเิรื่องอ านาจการด าเนินการ ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ
 ของบรษิทัย่อย รวมถงึก าหนดอ านาจลงนาม ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิาร
 ของบรษิทัย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกบับรษิทัหลกั รวมทัง้ก ากบัดแูล
 ให้นโยบายที่ส าคญัของบริษัทย่อยมีการด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท ส่วนหลกัเกณฑ์การ
 เปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
 ซึง่ทรพัย์สนิ หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยใหค้รบถว้น มกีารด าเนินการท านองเดยีวกบับรษิทัหลกั 
 โดยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเกีย่วโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั รวมถงึ
 ก ากับดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้  และรวบรวมข้อมูล
 เพื่อการจดัท างบการเงนิรวมใหท้นัภายในก าหนด 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยจะพจิารณาว่ากจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทั
 ร่วมจะต้องสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการลงทุนนัน้ ในการ
 ก ากบัดแูลการด าเนินงานบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ มนีโยบายดงันี้  

1) บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารของ 
บรษิทัฯ ทีม่คีุณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการนัน้เขา้เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วมตามสดัส่วนการถอืครองหุน้ เพื่อท าหน้าทีใ่นการบรหิารงาน ตามกรอบอ านาจทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบให้ โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการทัง้รายไตรมาส และรายปี “ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 
เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยได้ หรอืในกรณีเรื่องส าคญั
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน เช่น การอนุมตักิารเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิ
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เป็นตน้ เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถา้ปล่อยใหเ้ป็นชา้ออกไปจะกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม ผูแ้ทนบรษิัทสามารถด าเนินการไดต้ามสมควร เพื่อป้องกนัเหตุนัน้ แต่
ต้องแจ้งและรายงานเหตุดงักล่าวให้ประธานกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ  ทราบ และต้องรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทั ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  
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2) การประชุมผู้ถอืหุ้น คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลอื่น เช่น ผู้บรหิาร เป็น
ผูร้บัมอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผูถ้อืหุ้น โดยผูร้บัมอบฉันทะจากบรษิัทฯ มหีน้าที่ในการออก
เสยีงในทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระส าคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
เหน็ชอบแลว้ เช่น การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการ การเพิม่ทุนหรอืลดทุน การใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณและบญัชงีบดุล การให้
ความเหน็ชอบโครงสรา้งการบรหิารงาน เป็นตน้  

3) ในกรณีที่บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม มีก าลงัพนักงานไม่เพียงพอ หรอืจ าเป็นต้องใช้บุคลากรพิเศษที่
บรษิทัฯ มบีุคคลเหล่านัน้เป็นพนักงานอยู่ บรษิทัฯ จะสนับสนุนจดัส่งพนักงานเขา้ ช่วยใหค้ าปรกึษา และ
ปฏิบตัิงานในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ชัว่คราวเท่าที่จ าเป็น แต่ยงัคงมสีถานภาพเป็นพนักงานของ
บรษิทัฯ อยู่ โดยไม่มกีารขาดจากการเป็นพนักงานของบรษิทัฯ  

4) คณะกรรมการบรษิทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบสอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการ
ควบคุมภายในที่เพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล เพื่อรกัษาประโยชน์ในทรพัย์สนิการลงทุนของ
บรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใหก้ารประกอบการของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เป็นไปตาม
เป้าหมายแผนทางธุรกิจที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดผลตอบแทน
คุม้ค่าต่อการลงทุน โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบ รายงาน และประเมนิผลการ
ควบคุมภายในของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัต่อไป  

5) เพื่อให้การด าเนินการของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม เป็นไปโดยโปร่งใสและมกีารก ากบัดูแล
กจิการที่ด ีบรษิัทฯ มนีโยบายให้บรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม ใชผู้้สอบบญัชจีากส านักงานสอบ
บญัชีเดียวกันเพื่อแสดงความบรสุิทธิใ์จ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบรายการท า
ธุรกรรมต่างๆ รวมทัง้แสวงหาหลกัฐานทีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม 
ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม นอกจากนัน้บรษิทัฯ จดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) กรรมการบรหิารผู้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม จะได้รบัค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมใน
ฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เท่านัน้ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 

9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บรษิทัฯ มนีโยบายไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัฯ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
 ต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ โดยมีหลกัในการ
 ด าเนินงานดงันี้  

1) หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ น าขอ้มูลจ าเพาะซึ่งเป็นขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
ไปใชเ้พื่อการซื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืส่งขอ้มูลดงักล่าวใหผู้อ้ื่นเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ และผูม้หีน้าทีน่ า
ขอ้มลูจ าเพาะดงักล่าวไปใช ้

2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงาน ต้องระมดัระวงัไม่ให้ผู้อื่นได้ยินลอบฟัง ดกัฟังหรอืบนัทึกเสียง ข้อมูล
จ าเพาะซึง่เป็นขอ้มลูภายในของบรษิทัอกีทัง้ไม่ควรสนทนาในทีส่าธารณะผ่านเครื่องมอืสื่อสารหรอืสนทนา
กบัสมาชกิในครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิอนัน าไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ้ื่นได้ 

3) ด าเนินการแจง้ผูบ้รหิารในฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของ
ตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตาม
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มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์     
พ.ศ. 2535 

4) ด าเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่ง
มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ควรหลกีเลี่ยงหรอืงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท
ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อบุคคลอื่น ก่อนทีง่บการเงนิหรอื
ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับวางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึง
บทลงโทษตามล าดบั 

5) ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ และมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิัทภายใน 45 วนั นับจากวนัสิ้น
ไตรมาส และ 60 วนั นับจากวนัสิน้งวดบญัช ี 

   ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทราบเป็นลาย 
  ลกัษณ์อกัษร และใหป้ฏบิตัติามโดยเคร่งครดั หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

  นอกจากนี้ในการซื้อขายหลกัทรพัย ์กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจน
 บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม 
 พ.ศ. 2551) ของบุคคลดงักล่าว ใหจ้ดัท าและเผยแพร่รายงานการถอืหลกัทรพัย ์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง
 การถอืหลกัทรพัย์ทุกครัง้ทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน 
 หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทัง้นี้กรรมการและ
 ผูบ้รหิารรบัทราบบทบาท ภาระ หน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
 ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้  40(5)  ซึ่งก าหนดให้ที่
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี กรณีของบรษิทัฯ ทีป่ระชุมใหญ่
 วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
 ประจ าปี 2560 ของกบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และ
 บรษิทัย่อย มรีายนามดงัต่อไปนี้ 

1) นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7764 หรอื 
2) นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2982 หรอื 
3) นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5599 
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 โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบังบการเงนิประจ าปี 2560 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าใช้จ่ายส าหรบังบการเงินประจ าปี 2560 (หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  
▪ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 1,810,000 
▪ บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั 190,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) รวมทัง้บริษทัฯ และบริษทัย่อย  
▪ ค่าจดัเตรยีมเอกสารขอ้มลูเพื่อใชใ้นการตรวจสอบบญัช ี 200,000 
▪ ค่าพาหนะเดนิทางไปปฏบิตังิาน ไตรมาสละ 7,500 บาท 30,000 

รวมเป็นเงินจ านวนทัง้ส้ิน 2,230,000 
 

 ทัง้นี้ บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

หมายเหตุ 
 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหาก
ผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าที ่สอบทาน/ ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และในกรณีที ่
ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าทีค่รบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บรษิัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชี
ตดิต่อกนั  
 1. นายนพฤกษ์   พษิณุวงศ ์เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 รอบปีบญัช ีตัง้แต่รอบบญัชปีี 2560 

  9.7  การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและตดิตามผล
การปฏบิตักิารตามแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครดัและสม ่าเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัิ
ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  บรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัและการด าเนินการตามนโยบายทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ ซึ่งเป็นผูซ้ื้ อผลติภณัฑ์
และไดร้บับรกิารโดยตรงจากบรษิทัฯ รวมไปถงึผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว ใหส้ามารถมัน่ใจไดว้่านอกจากจะไดร้บั
สนิคา้ บรกิารทีม่รีาคาทียุ่ตธิรรม มคีุณภาพทีด่ทีี่สุดแล้ว บรษิัทฯ ยงัตระหนักถงึความปลอดภยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิข์องผู้บริโภค โดยมีการก าหนดนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมมรีายละเอยีดดงันี้ 
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  10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจที่เน้นการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้า
อย่างเสร ีสุจรติและเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลผูม้ส่ีวน
ได้เสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผูบ้รโิภค และคู่ค้า มกีารเปิดเผยขอ้มูลความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้หลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มมีาตรการการก ากบัดแูลเรื่อง
การใชข้อ้มลูภายในป้องกนัการหาประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง เคารพสทิธคิวามเสมอภาคของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุ
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถอืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจา้หนี้ตลอดจนชุมชนสงัคมและสิง่แวดล้อม ค านึงถงึความเสมอ
ภาค ได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ได้รบัความส าคญัและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งความเสื่อมเสียของ
ชื่อเสยีงของบรษิัทหรอืขดัต่อขอ้กฎหมาย หลกีเลี่ยงการด าเนินการใดๆ ที่อาจท าให้เกดิความขดัแยง้ในเชงิธุรกิจ 
ส าหรบัพนักงานนัน้ ทางบรษิทัฯ ไดใ้หก้ารดูแลพนักงานเป็นอย่างดทีัง้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร รวมถงึคุณภาพ
ชวีติในการท างานด้วยการรณรงค์ให้พนักงานช่วยพฒันา และรกัษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ท างานอย่าง
ต่อเนื่อง  

  10.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดมัน่ในความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มีนโยบายการ
ก าหนดความรบัผดิชอบแนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่กบัทุก
กจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท า “นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่” เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิและพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

  บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมี
นโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
คอรร์ปัชัน่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการของบรษิทัฯ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน
ยดึถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั มรีายละเอยีดดงันี้ 

• ค านิยามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  
  คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญามอบ

ให้ ให้ค ามัน่ เรยีกร้อง หรอืรบั ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคล 

 ดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บั
บรษิัทโดยเฉพาะหรอืเพื่อให้ได้มา หรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็น
กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ให้
กระท าได ้

   ทุจรติ หมายถงึ การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบดว้ยหน้าทีห่รอืดว้ยกฎหมายของกรรมการผูบ้รหิารและ
พนักงาน ทัง้ของบรษิทัฯ ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรอืคู่สญัญาของบรษิทั อาท ิการท าหลกัฐานการเงนิเป็น
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เทจ็ การน าทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ไปใชส่้วนตวั การเบยีดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระท าในลกัษณะที่มี
การขดักนัของผลประโยชน์ ฯลฯ  

การจ่ายเงนิคอร์รปัชัน่ หรอืการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจรติหมายความรวมถงึการจ่ายเงนิทรพัย์สนิหรอื
ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบรษิทัฯ เอง หรอืผ่านลูกคา้/คู่คา้ หรอืบุคคลทีส่าม  

• นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  
 หา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัด าเนินการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้
ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีาร
สอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ
และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  ข้อบงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

• หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  
1) คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้ระบบที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งให้
มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3) กรรมการผู้จดัการ คณะจดัการและผู้บรหิาร มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบ
และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

4) คณะกรรมการตรวจสอน มหีน้าที ่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏิบตัิ และ
กฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
• แนวทางการปฏิบติั  

1) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัทุกระดบั ต้องปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั
และจรรยาบรรณบรษิัท โดยต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

2) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ที่
เกี่ยวข้องกับบรษิัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับัญชา หรอืบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมอืในตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
บรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้ 
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3) บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวใ้น Whistleblower Policy  

4) ผูท้ีก่ระท าคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ ซึง่จะต้องไดร้บัการพจิารณาทาง
วนิัยตามระเบียบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท านัน้ผดิกฎหมาย  

5) บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเขา้ใจกนับุคคลอื่นที่
ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื่องทีต่้องปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี  

6) บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ว่าคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้
ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน  

 

• ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
1) นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

หรอืการคดัเลอืกตวับุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
พนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเขา้ใจ 
กบัพนักงานเพื่อใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคุมดแูลการปฏบิตัใิห้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

2) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณ และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมของบรษิทั นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนได้
เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทาง
ปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะก าหนดขึน้ต่อไปในธุรกจิของบรษิทัฯ  

3) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
• ของก านัล การเลี้ยงรบัรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรอืรบั ของก านัล การเลี้ยง

รบัรองใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในจรรยาบรรณของบรษิทั 
• เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุนการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอื
เงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐัห้ามให้หรอืรบัสนิบนในการ
ด าเนินธุรกจิทุกชนิด การด าเนินงานของบรษิทัฯ และการตดิต่องานกบัภาครฐัจะต้อง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

  10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั โดยการยึดมัน่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกบัความเสมอภาค 
เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนัทัง้ศกัดิแ์ละสทิธ ิโดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างในเรื่องถิน่ ก าเนิด เชื้อชาติ สญัชาต ิผวิ เพศ 
ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม และ
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ความเชื่อทางสงัคม การศกึษาอบรมหรอืความคดิเห็น การเมอืงโดยไม่กีดกนัไม่เลอืกปฏิบตัแิก่ผูห้นึ่งผูใ้ด รวมทัง้
ส่งเสรมิให้มีการตระหนัก และส านึกในสิทธิหน้าที่และความรบัผิดชอบของตนที่มีต่อสงัคมและบุคคลอื่น โดยมี
นโยบายและแนวทางในการปฏบิตัดิงันี้  

• สนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืง โดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฎหมาย 
• รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน การเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของ

พนักงานไปสู่สาธารณะจะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลนัน้ๆ เว้นแต่ได้
กระท าตามระเบยีบบรษิทัหรอืตามกฎหมาย 

• ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน และการทุจรติ อาท ิการใช้แรงงานเด็ก 
การคกุคามทางเพศ 

• พนักงานจะต้องไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืการกระท า
ต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของเชื้อชาต ิเพศ ศาสนา อายุ ความพกิารทางร่างกายหรอืจติใจ โดยบรษิัทควรมี
การก าหนดบทลงโทษหากมกีารกระท าดงักล่าวเกดิขึน้ 

• การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยก าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ พนักงาน 
การจดัใหม้สีวสัดกิารพนักงาน การส่งเสรมิดา้นการศกึษาอบรมอย่างต่อเนื่องทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยาว การดูแลเอาใจใส่ดา้นด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามยั ความปลอดภยัของทรพัย์สนิและจากการ
ท างาน การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานใหเ้หมาะสมและปลอดภยั รวมถงึ สอดส่องดูแลกรณีมกีาร
กระท าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ  

• การก าหนดเงือ่นไขในสญัญาจา้งพนักงานทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 
• ปฏบิตัติ่อพนักงาน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิใหเ้กยีรตแิละเคารพความ

คดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
• การก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัพนักงานของบรษิทั ในการประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน ไม่

กล่าวรา้ยผูอ้ื่นหรอืองคก์รโดยปราศจากมลูความจรงิ 
 

การด าเนินการในปี 2560 
✓ ส่งเสรมิความรูใ้หก้บัพนักงานไดร้บัรูข้่าวสาร และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆ เช่น ประกาศ, อเีมล,์ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
✓ เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงพฒันาต่อไป  

 
  10.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานเป็นบุคลากรทีม่คีุณค่า และเป็นหวัใจในการขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่เป้าหมายทีจ่ะน าพา
ใหบ้รษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็สามารถเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอนัส่งผลถงึสภาพในการท างานทีด่ ีมคีวามเป็นมอือาชพี ตัง้แต่กระบวนการ
สรรหา การพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงาน ใหเ้ป็นคนมคีุณภาพ มจีติวญิญาณความเป็น
เจ้าของ มคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเท มทีศันคติ และจติส านึกที่ดใีนการเป็นผู้ให้ ทัง้ต่อองค์กร ครอบครวั และสงัคม โดย
บรษิัทฯ จะใช้หลกัธรรมาภิบาลที่ดใีนการดูแลพนักงานเพื่อสรา้งความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั พร้อมทัง้กระตุ้นให้
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พนักงานมีส่วนร่วมในการผลกัดนั และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมี
คุณธรรมยดึมัน่ในความถูกตอ้งทีง่าม 

  ทัง้นี้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลกั
 จรยิธรรมซึ่งมส่ีวนส าคญัยิง่ที่จะสรา้งความยุติธรรม ความมัน่คงและความสงบสุขในสงัคม อนัรวมถึงความมัน่คง 
 ยัง่ยนื และความเจรญิเตบิโตของกจิการ โดยบรษิัทฯ จะปฏบิตัิต่อพนักงาน ตามปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธิ
 ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบกจิการพรอ้มทัง้ใหค้วามคุม้ครองในสภาพการท างาน 
 สุขภาพ และความปลอดภยั ของลูกจา้ง โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

• บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลัก
มนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑห์รอืเงือ่นไขใดๆ อนัเป็นการกดีกนัทางเพศ อายุ เชือ้ชาต ิและศาสนา 

• การคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบรษิัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดย
ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของแต่ละต าแหน่งงาน ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นกบังานเป็นส าคญั และไม่กีดกันบุคคลทุพพลภาพในการ
ว่าจา้งเขา้ท างาน นอกจากนี้ หากบรษิทัไดว้่าจา้งบุคคลทุพพลภาพเขา้ท างาน บรษิทัฯ จะจดัหาอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและสวสัดิการที่เหมาะสมตามสมควร โดยผู้ที่ผ่านคดัเลือกจะต้องเป็นพนักงาน
ทดลองงานมรีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิ 90 วนั เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผูน้ัน้มผีลการปฏบิตังิานเป็นไปตาม
มาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก าหนดหรอืมคีวามรู ้ความสามารถ ความประพฤตทิีเ่หมาะสมและสามารถพฒันาให้
ปฏบิตังิานในต าแหน่งงานนัน้ๆ ต่อไปไดห้รอืไม่ 

• การก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่าย
ค่าตอบแทนนัน้ การก าหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและตามกลไกราคา
ตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงหลกัการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้
พนักงานตามผลประกอบการของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มี
สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ี

• บรษิัทฯ จดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรบัปรุงประสิทธภิาพในการ
ท างานและพฒันาตนเองใหก้า้วหน้าในการท างานต่อไป โดยมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อปรบัปรุงโครงการให้
มคีวามทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากนี้จดัให้มีการประเมินพนักงานอย่างสม ่าเสมอโดย
เครื่องมอืทีม่คีวามโปร่งใสและเชื่อถอืได ้

• พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน  ซึ่ง
ขอ้เสนอต่างๆ ไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั มกีารก าหนดวธิแีกไ้ขทีเ่ป็นประโยชน์กบัทุกฝ่ายและสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 
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   ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารในการส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรดา้นต่าง ดงันี้  
• สวสัดกิารพนักงาน ได้แก่ สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล การประกนัชวีติและอุบตัิเหตุกลุ่มสวสัดกิารเงิน

ช่วยเหลอื และอื่นๆ 
• กจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่  

 10.5  ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บรษิัทฯ ด าเนินการพฒันาธุรกิจด้วยตระหนักถึงความส าคญัของสงัคม สิ่งแวดล้อม ส าหรบัลูกค้าในทุก
โครงการ เน้นความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ ีและใกลช้ดิธรรมชาต ิทุกโครงการจงึมกีารจดัพืน้ทีส่เีขยีวส่วนกลาง เพื่อทุก
ครอบครวัไดใ้ชใ้นการท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั และจดัสวนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั 

 บรษิทัฯ ไดม้คีวามมุ่งมัน่ ในการพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึ
ได ้รวมถงึการพฒันาสนิคา้และบรกิาร เพื่อประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขและลดปัญหาสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย รวมทัง้ การ
จดัตัง้หน่วยงานเพื่อตดิต่อรบัฟังขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็จากลูกคา้ เพื่อรบัทราบปัญหาความต้องการของลูกคา้
และน ามาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจสูงสุด บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดแนวทาง
ในการปฏบิตัดิงันี้ 

• ด าเนินการสรา้งโครงการทีอ่ยู่อาศยัและบรกิารทีด่แีละปลอดภยั เพื่อใหลู้กคา้มคีวามเชื่อมัน่ และไวว้างใจ
ในคุณภาพ 

• สรรหาและคดัเลอืกวสัดุทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึมกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ของวสัดุทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 

• จดัเกบ็ขอ้มลูลูกบา้นอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มลูลูกบา้นใหก้บัผูอ้ื่น นอกจากจะได้รบัความยนิยอมจาก
ลูกบา้นก่อน 

• สนับสนุนและกระตุ้นให้ลูกค้าและพนัธมติรเห็นถึงความส าคญัของการใช้สนิค้าและบรกิาร ที่ค านึงถึง
สิง่แวดลอ้มและสงัคม เพื่อเกดิการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

• พฒันาสนิค้าและบรกิารให้สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมและสิง่แวดล้อมให้กบัลูกค้าและ
สาธารณะทัว่ไป เพื่อประโยชน์ต่อองคก์รและสงัคม 

• ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึความส าคญัของสุขภาพกาย สุขภาพจติใจทีด่ขีองลูกคา้และสาธารณชนทัว่ไป  
 
 10.6  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

  บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ รบกวนธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมใหน้้อยที่สุด บรษิัทฯ จงึได้ออกแบบและผลติสนิค้าโดยค านึงถงึสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การออกแบบสนิค้า 
การเลอืกใชว้สัดุทีม่คีุณภาพและเอื้อต่อการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม การวางผงัแปลง 
การน าเทคโนโลยีและระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศภายในบ้านมรีะบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงาน
ก่อสรา้ง การสรา้งสวนรอบบา้น การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

  ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และปฏิบตัิลดผลกระทบตาม
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รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อย่างเคร่งครดั ด าเนินการและควบคุมไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
เคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัได้มนีโยบายดา้นพลงังาน โดยใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในการช่วยลดการใช้ไฟฟ้า 
เช่น ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร ์ลดการใชก้ระดาษ เพื่อเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดแูล
สิง่แวดลอ้ม เพื่อคุณภาพชวีติทีย่ ัง่ยนื  

 10.7  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาธุรกิจให้มัน่คงก้าวหน้าควบคู่กบัความมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินธุรกจิควบคู่กบัการสรา้งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืให้กบัสงัคม ชุมชนที่
บรษิัทฯ ได้เขา้ไปพฒันาโครงการที่อยู่อาศยั ตลอดจนสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกค้า พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุก
ฝ่าย นอกจากนัน้ยงัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามหลกับรรษทัภบิาลอย่างเคร่งครดั โดยมรีะบบก ากบัดูแลทีม่คีวาม
โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และความเจรญิเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื รวมทัง้ยงัตระหนักถงึภารกิจส าคญัในการสรา้งสรรค์สงัคมดว้ยการสนับสนุนโครงการ อนัเป็นประโยชน์ทัง้
ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญัในการส่งมอบสิง่ดีๆ  คนืสู่สงัคม และในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรอืสงัคม ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน
การช่วยเหลอืสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สงัคม เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ดว้ยการสรา้งการจา้งงานและสรา้งความหลากหลายในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิ การท า
ให้เกิดความเขม้แขง็ของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมคอืการร่วมมอืและมส่ีวนร่วม
ระหว่างบรษิทัฯ กบัชุมชนและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานหรอืกจิกรรมของบรษิทัฯ เพื่อพฒันาและ
ส่งเสรมิความเขม้แขง็ตลอดจนฟ้ืนฟูสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาต ิใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ทัง้ทีเ่ป็นชุมชนและสงัคมที่
ตัง้อยู่ตดิกนัหรอืใกล้เคยีงบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานของบรษิทัฯ เสมอืนเป็นชุมชนเดยีวกนั รวมถงึชุมชนและสงัคมที่
ตัง้อยู่ห่างไกลออกไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท านโยบายการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดงันี้ 

• มุ่งมัน่พฒันาให้ธุรกิจเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่กบัการดูแลเอาใจใส่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั
ของชุมชนและใหค้วามช่วยเหลอืสงัคมดว้ยความตัง้ใจ 

• ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมโดยใช้จุดแขง็และประสบการณ์ความเชีย่วชาญในธุรกจิมาใช้ในการท างาน
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมทัง้ชุมชนใกล้ชุมชนรอบบรษิทัฯ 
และชุมชนไกลชุมชนในพืน้ทีห่่างไกลทีส่าธารณูปโภคเขา้ไปไม่ถงึ (Society) 

• มุ่งเน้นการน าพลงังานทีม่อียู่ในธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แทนการปล่อยทิง้ไปโดยสูญเปล่า โดยองิ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทอ้งถิน่ใหม้ากที่สุด  

   แผนงานการด าเนินงานรบัผิดชอบต่อสงัคม  

   บรษิทัฯ ไดม้แีนวนโยบายในเรื่องของการด าเนินงานรบัผดิชอบต่อสงัคมดงันี้ 
• โครงการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ บรษิัทฯ / สงัคมใกล้บรษิัทฯ / สงัคมห่างไกลบรษิัทฯ จะมกีาร

ร่วมกนัพฒันาอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เช่น โครงการบรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหแ้ก่โรงเรยีน เป็นตน้ 
• โครงการกรณีเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้ต่อชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ หรอืใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ซึง่เกดิจากผลกระทบของ 

กจิการบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะเร่งรบีด าเนินการทนัทีท่ีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ๆ  
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 การด าเนินกิจการของบรษิทัฯ โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้เป็นเรื่องที่สามารถเริม่ต้นกระท าได้
จากการมจีติส านึกและค านึงถงึความรบัผดิชอบเป็นขัน้พืน้ฐานของผูบ้รหิารและพนักงานในบรษิทัฯ ทีจ่ะไม่ท าในสิง่
ใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบหรอืเป็นอนัตรายต่อผู้อื่นหรอืผูม้ีส่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งทุกๆ หน่วยในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนักไ็ม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายระเบยีบเงือ่นไข และวฒันธรรม
ท้องถิ่นที่มีอยู่ และการด าเนินกิจการต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ตลอดจนการม ี       
ธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นเครื่องก ากบัความซื่อสตัย์สุจรติโปร่งใสและยุติธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นเครื่องมอืเกือ้หนุนอย่างมสีตแิละตัง้มัน่อยู่ในความไม่ประมาทและบรษิทัฯ ยงัมคีวามมุ่งมัน่ 
ตัง้มัน่ในการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมทีอ่ยู่ ในพืน้ทีใ่กล้หรอืห่างไกลบรษิัทฯ เพื่อจะไดส้อดคล้องกบั
แนวนโยบายในการพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

 10.8 การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการด าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้มและ
ผู้มส่ีวนได้เสีย บรษิัทฯ สนับสนุนการคิดค้นนวตักรรม หรอืแนวทางการด าเนินการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสยีเสมอ โดยบรษิัทฯ ได้จดัท าระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 
คอื จดัท าระบบการเขา้ – ออกโครงการ แบบ RFID (อตัโนมตั)ิ  

   คณุสมบติัระบบ RFID 

1) ก าหนดให้สมาชิกภายในหมู่บ้านที่มีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ทุกคนั ใช้บัตร RFID ผ่านเข้า - ออก 
โครงการฯ โดยต้องตดิต่อส านักงานโครงการฯ เพื่อลงทะเบยีนการใชบ้ตัร ช าระค่าบรกิารสาธารณะ รบั
บตัร RFID กบัเจา้หน้าทีง่านสาธารณูปโภค 

2) ระบบจะท าการบนัทกึรถทุกคนัทีผ่่านเขา้ - ออก ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่จะท าใหส้ามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการเขา้ - ออก ของยานพาหนะไดทุ้กคนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

3) ส าหรบับุคคลภายนอก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย , แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าภายใน
โครงการฯ, บนัทกึ/แลกบตัร กบัเจา้หน้าที่ เพื่อเป็นขอ้มูลการเขา้ - ออก หากเกดิเหตุอนัไม่พงึประสงค ์
เจา้หน้าทีจ่ะสามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัและใหข้อ้มูลกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจไดท้นัท ี 

    การจดัท ารายงานและการด าเนินงาน 

  รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าปี 2560 ครอบคลุมกจิกรรมของบรษิทัฯ ตลอดทัง้ปี 2560 โดยเน้น
ส่วนทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีส่ าคญั ไดแ้ก่ พนักงาน ลูกคา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยรปูแบบของรายงานที่
น าเสนอเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาและขอ้มูลต่างๆ ที่น าเสนอใน
รายงานไดผ้่านการทบทวนและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว  

   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  

  การพฒันาทางด้านความรบัผดิชอบทางสงัคม หรอื Corporate Social Responsibility (CSR) ไม่ใช่เพียง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืภาครฐัต่างๆ ทีส่นับสนุนใหภ้าคเอกชนหนัมาสนใจใน
เรื่องของการตอบแทนสงัคมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น หรอืเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุน  ทางบรษิัทฯ ได้ด าเนิน
กจิกรรมและแผนงานตอบแทนสงัคมทัง้ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจปกต ิ( In-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
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สงัคมและสิง่แวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการด าเนินนโยบาย CSR ทีไ่ม่เพยีงแต่เป็นการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ แต่
ยงัสนับสนุนความรบัผิดชอบต่อสงัคมไปพร้อมๆ กับการพฒันาแนวทางการด าเนินงานของ  บรษิัทฯ ให้เป็นไปในทางที่
เสรมิสร้างคุณภาพให้แก่สงัคม โดยทางบรษิัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างคนที่ดสีู่สงัคมผ่านการให้การศกึษา เพื่อเป็นการสร้าง
ทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ดว้ยการแบ่งปันองค์ความรูท้ีบ่รษิทัฯ สัง่สมมา
เป็นระยะเวลานานให้แก่ทัง้คนในองค์กร และตอบแทนคนืสู่สงัคม เพื่อสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาที่อยู่อาศยัที่ มี
คุณภาพ  

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีซึ่งเป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีกล่าวคอื การปฏบิตังิานในหน้าทีต่่างๆ ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอ านาจ ซึง่สามารถ
ตรวจสอบได ้อนัน าไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 โดยมคีณะกรรมการไดพ้จิารณาและร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยอ้างองิ 
“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
โดยสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ ควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใน
ดา้นต่างๆ 5 ส่วน ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง ควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

 คณะกรรมการบรษิัท มคีวามเห็นว่าบรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ ได้จดัใหม้บีุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบ
ควบคุมภายในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหส้ามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ จากการที่
กรรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดส่้งเสรมิและสนับสนุนใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการพฒันาคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

11.1 การควบคมุภายในองคก์ร 
 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่และให้ความส าคัญในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและความม ี
จรยิธรรม การสรา้งความตระหนัก และบรรยากาศของการควบคุมภายในองคก์ร เพื่อสื่อสารใหพ้นักงานเกดิจติส านึกที่
ดใีนการปฏบิตัติามความรบัผดิชอบ การจดัโครงสรา้งขององคก์รทีส่นับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร และเพื่อให้
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจน ก าหนดนโยบายและ
ขัน้ตอนปฏิบตัิ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน และสามารถวดัผลได ้
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการก าหนดดชันีชี้วดัการปฏิบตัิงาน ของพนักงานและเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับพนักงานในทุกฝ่ายท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั งานตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงกนัคณะกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั  
 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ มนีโยบายในการสรรหา พฒันาและรกัษาพนักงานทีด่มีคีุณภาพ มคีวามรู ้ความสามารถและพรอ้มที่จะ
สนับสนุนเป้าหมายขององคก์รได ้โดยการใหแ้รงจงูใจทีเ่หมาะสม 
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 ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) และอยู่ระหว่างการจดัเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ยื่นขอการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
 

11.2 การประเมินความเส่ียง 
 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการบรหิารความเสี่ยง โดยก าหนดกระบวนการประเมนิความเสีย่งใหส้อดคล้องกบั
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ โดยวธิกีารระบุและวเิคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท  ทัง้ปัจจุบนัและ
อนาคต ประเมนิว่ามมีาตรการทีจ่ะควบคุมตดิตามดแูลความเสีย่งทีเ่หมาะสม หากมเีหตุการณ์ทีใ่หไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค ์
มกีารก าหนดแนวทางทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุมทัง้ระดบัผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ โดยพจิารณาจากระดบัที่
จะมนีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างรอบดา้น โดยมกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ผลกระทบจากภายนอกและภายในบรษิัทฯ รวมทัง้พจิารณาถงึโอกาสทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งดา้น
การทุจรติ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและแนวทางการ ปฏบิตัขิององคก์ร สื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบเมื่อพบ
เหตุการณ์ทุจรติและวธิปีฏบิตัติามทีก่ าหนดไว ้ฝ่ายบรหิารสามารถเขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แก่ธุรกจิหรอืความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้จัดให้ มีการประชุมของฝ่ายจัดการส าหรบัการประเมินความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อวเิคราะห์และก าหนดมาตรการ ต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอื
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบรษิัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อน าไปปฏบิตัแิละจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 
 

11.3 การควบคมุการปฏิบติังาน 
 บรษิัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้ในระดบัที่ดี โดยมีการก าหนดอ านาจและระดบัการ 
อนุมตัริายการไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานและอ านาจอนุมตัขิองฝ่าย
บรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน มโีครงสรา้งการบรหิารงานที่ระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการรายงานของทุก
หน่วยงาน  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อท าใหบ้รษิทัฯ 
มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานที่เพียงพอ ทัง้ด้านการเงนิ การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตาม กฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และการต่อตา้นการทุจรติ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรบัทราบประเดน็ส าคญัและปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
โดยไดเ้สนอแนะใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการแก้ไข และใหม้กีารรายงาน ผลการแก้ไข มาตรการป้องกนัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินการตาม
ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั บรษิัทฯ ให้มกีาร
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยการท าธุรกรรมใหถ้อืเสมอืนเป็นบุคคลภายนอก ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เป็นส าคญั ฝ่าย
บรหิารจะน าเรื่องแจง้ หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมตัิ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อไป โดยจะปฏบิตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

82 

11.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มขีอ้มูลที่มสีาระส าคญั และขอ้มูลประกอบอย่างเพยีงพอเพื่อใช้ในประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษิัทฯ โดยจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั ภายในระยะเวลาขัน้ต ่า
ตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยมเีลขานุการบรษิทัมหีน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต์่างๆ ดแูลกจิกรรมของ
คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท  รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์กลางในการจดัท า และจดัเก็บเอกสารส าคญั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ไวอ้ย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการได้ 

บรษิัทฯ มรีะบบการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิัทฯ ได้อย่าง 
เพยีงพอ จดัท าขอ้มูลทีม่คีุณภาพและเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน เพื่อช่วยท าใหก้ารควบคุมการด าเนินงาน ไดผ้ล 
และใหเ้ขา้ใจตรงกนัตามความรบัผดิชอบแต่ละระดบั มกีารจดัเกบ็เอกสารทางบญัชทีีม่คีวามส าคญัโดยจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่อย่างเหมาะสม โดยไม่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวี่ามขีอ้บกพร่องในเรื่องนี้  

บรษิทัฯ มกีระบวนการสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานหรอืการสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่อ้งการกระบวนการสื่อสารภายนอกองคก์ร ได้
จดัใหม้ชี่องทางสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เช่น ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีน Call Center / เจา้หน้าที ่นักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อให้
ทราบขอ้บกพร่องและปัญหาทีเ่กดิขึน้ และเพื่อใหห้น่วยงานภายนอกไดร้บัขอ้มลูที ่ตอ้งการ สามารถแจง้ขอ้มลูแก่บรษิทั
ฯ ได ้ 

 

11.5 ระบบการติดตาม 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ได้ทบทวนประเดน็ต่างๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดเ้ชญิ ผูส้อบบญัชมีา
น าเสนองบการเงนิและประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีาร ตดิตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และมอบหมายใหฝ่้าย ตรวจสอบภายในด าเนินการ 

  บรษิัทฯ มกีารติดตามและประเมนิผลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ การประเมนิผลทัง้ในระหว่างการปฏิบตังิาน
และเป็นรายครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในยงัมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากองค์กรมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายบริหารเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

12. รายการระหว่างกนั 

 12.1  ลกัษณะของรายการระหว่างกนัและนโยบายในการท ารายการระหว่างกนั 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดการท ารายการระหว่างกนักบักจิการและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ
ไวใ้นงบการเงนิประจ าปี 2560 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการท ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั (ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรอืการมีผู้ถือหุ้นหรือ กรรมการบางส่วนร่วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวร้องกัน หาก
รายการที่เกิดขึน้ที่มใิช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผูบ้รหิาร หรอืผู้มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มส่ีวนอนุมตัิในรายการ
ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละเป็นจรยิธรรมของกรรมการ และหากมกีารประเมนิราคาก็
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จะใชบ้รษิทัประเมนิทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูป้ระเมนิเพื่อใหค้วาม
เหน็ชอบหรอืความเหมาะสม 

 ทัง้นี้ เมื่อมรีายการเกิดขึ้นทางบรษิัทฯ จะมกีารเปิดเผยสารสนเทศสู่สาธารณะผ่านระบบ Set Portal ภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยในปี 2560 บรษิัทฯ มรีายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งรายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ 
และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเป็นไปตามธุรกจิปกต ิ 

12.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์
1. บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้โดยตรง 
2. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โกลด ์จ ากดั กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันโดยอดตีกรรมการท่านหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ของบรษิทัฯ 
3. บรษิทั กรนีพารค์แลนด ์จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มอดตีผู้บรหิาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั และกลุ่ม

อดตีกรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
4. บรษิทั กรนีแลนด ์ลฟีวิง่เพลส จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มอดตีผู้บรหิาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั และกลุ่ม

อดตีกรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
5. บรษิทั รวมชยั เรยีลเอสเตท จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มอดตีผู้บรหิาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั และกลุ่ม

อดตีกรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
6. บรษิทั พรสวรรคเ์รยีลเอสเตท จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มอดตีผู้บรหิาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั และกลุ่ม

อดตีกรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑไ์มอ้ดั จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก และกลุ่ม

กรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จ ากดั เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มอดตีผู้บรหิาร กลุ่มผู้ถือหุ้นหลกั และกลุ่ม

อดตีกรรมการเดยีวกนั ซึง่เป็นกลุ่มในตระกูลงามอจัฉรยิะกุล 
9. นายชาย งามอจัฉรยิะกุล บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเป็นอดตีผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ในตระกูล

งามอจัฉรยิะกุล 
10. นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นและอดตีกรรมการบรษิัท 

(ลาออกเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2559) 
11. นายสรรชยั อนิทรอกัษร บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นอดตีกรรมการบรษิัท (ลาออกเมื่อ

วนัที ่4 มกราคม 2560) 
12. นายกติสิาร มุขด ี บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัโดยเป็นผู้ถือหุ้นและอดตีกรรมการบรษิัท 

(ลาออกเมื่อวนัที ่5 มกราคม 2561) 
 



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

84 

 12.3 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 ในปี 2559 และปี 2560 บรษิทัฯ มกีารเขา้ท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2560 ปี 2559 
1. บรษิทั โมเดริน์ สตรที จ ากดั เงนิกูย้มืระยะสัน้ 57,347 61,052 สภาพคล่องทางการเงนิ 
2. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โกลด ์จ ากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 131 131 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
3. บรษิทั กรนีพาร์คแลนด ์จ ากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 22 189 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

4. บรษิทั กรนีแลนด ์ลฟีวิง่เพลส จ ากดั 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  1,694 42 

ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ - 190 
5. บรษิทั รวมชยั เรยีลเอสเตท จ ากดั เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 308 308 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

6. บรษิทั พรสวรรค์เรยีลเอสเตท จ ากดั 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  15 - 

ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 10 10 
7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑ์ไมอ้ดั จ ากดั เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 76 76 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จ ากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ - - ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
9. นายชาย งามอจัฉรยิะกุล เจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น - 219 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
10. นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร ลูกหนี้เรื่องการยกัยอกเงนิในตัว๋แลกเงนิ 329,233 329,233 มลูหนี้ตามคดคีวามฟ้องรอ้ง 

11. นายสรรชยั อนิทรอกัษร 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (บรษิทัจ่ายเงนิทดรองจ่าย)  1,000 1,400 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
ลูกหนี้เรื่องการยกัยอกเงนิในตัว๋แลกเงนิ 329,233 329,233 มลูหนี้ตามคดคีวามฟ้องรอ้ง 

12. นายกติสิาร มุขด ี สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (บรษิทัจ่ายเงนิทดรองจ่าย)  - 600 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
หมายเหตุ : สญัญาร่วมทุนฯ หมายถงึ สญัญาร่วมทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
               : มลูหนี้ตามคดคีวามฟ้องรอ้งของนายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร และนายสรรชยั อนิทรอกัษร เป็นมลูหนี้คดคีวามเดยีวกนั
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12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 บรษิัทฯ รายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงั โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้น
เป็นส าคญั การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกจิ
ปกต ิหรอืเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบรษิัทฯ โดยเงื่อนไข
ต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด 
และด าเนินการเช่นเดยีวกบัที่ปฏิบตัิกบัผู้ค้าทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั ส าหรบัการกู้ยืมเงนิกับ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ ด าเนินการไปเพื่อเสรมิสภาพคล่องตามความจ าเป็นเท่านัน้ 

12.5 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 บรษิทัฯ อนุมตัริายการระหว่างกนัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  โดยผ่านขัน้ตอนการ
พจิารณาตามระเบยีบปฏิบตัิของบรษิัทฯ และผ่านขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึง
ผลกระทบและให้มีการก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

 ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ขออนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกับขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการท า
ธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงันี้ บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัใน
อนาคต บรษิทัฯ จงึขออนุมตัใินหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้
มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

 ในกรณีทีก่รรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้ านวยการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนได้
เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีผูน้ัน้ไม่มอี านาจในการอนุมตัริายการดงักล่าวกบั
บรษิทัฯ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

 นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้
บรษิทัฯ จะจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างการดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

 บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัที่ส าคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

   บรษิัทฯ มนีโยบายในการท ารายการระหว่างการที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกบั
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง โดยถือปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป โดยนโยบายการก าหนดราคาที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ช ัดเจน โปร่งใสยุติธรรม เป็นไปตาม
หลกัการก ากบักิจการทีด่ ีถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ และจะต้องเป็นไปตามอ านาจอนุมตักิารท ารายการ
ระหว่างกนั 
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 12.7 สรปุสาระส าคญัของสญัญาข้อตกลงท่ีส าคญั 

   -ไม่ม-ี 

 12.8 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

  เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในอนาคต หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ เกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัใหผ้่านที่
ประชุมคณะกรรมการทีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื่อดแูลใหร้ายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไปอย่างยุตธิรรม 
และมนีโยบายการก าหนดราคาทีเ่หมาะสม ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 
โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

  บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชขีองบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มนีโยบายเขา้ท ารายการระหว่างกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจหลกัของ
บรษิทัฯ ปัจจุบนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีส่อบทานรายการระหว่างกนั รวมถงึระบบควบคุม
ภายในของบรษิทัฯ เพื่อความโปร่งใสและเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุน 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 13.1 สรปุรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

   รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเสนอผูถ้อืหุน้บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

• ความเหน็ 
   ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของ

เฉพาะบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย 

  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560            
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิ
สดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

   ผูส้อบบญัชเีห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการด าเนินงานรวม และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

• เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชไีดก้ล่าว

ไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใน
รายงานของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ และผูส้อบบญัชไีด้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่านี้ ผูส้อบบญัชเีชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชไีดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

• ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 6 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าการแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดปีก่อนเกี่ยวกบัต้นทุนขายของสนิคา้ต ่าไปและต้นทุนของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่บรษิัทฯ
บนัทกึสูงไป โดยบรษิทัฯ ท าการปรบัปรุงก าไรสะสมตน้งวดของปี พ.ศ. 2560 และปรบัยอ้นหลงังบการเงนิของ
ปี พ.ศ. 2559 ผูส้อบบญัชขีอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 34 เรื่องเหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบ
การเงนิเกี่ยวกบัการร้องทุกข์กล่าวโทษกบักลุ่มบุคคลที่ท าให้บรษิัทฯ เสยีหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี 
พ.ศ. 2560 ต่ออธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษและต่อกองบงัคบัการปราบปราม 
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• เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีไดน้ า
เรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและใน
การแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีทัง้นี้ ผูส้อบบญัชไีม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบมดีงัต่อไปนี้ 

1) การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย (งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ)     

   ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.3 และข้อ 10 บริษัทมีต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ เพื่อขาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 370.32 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนทีม่นีัยส าคญัใน
งบการเงนิ ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ซึ่งแต่ละ
โครงการเป็นโครงการพฒันาบา้นขายขนาดใหญ่ ทีม่กีารจดขอจดัสรรผ่านมาหลายปี โดยบรษิทัฯ ทยอยพฒันา
และขายในแต่ละโซนและแปลงขาย อาจไดร้บัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั รวมถงึสภาพโครงการที่
มกีารพฒันาผ่านมาหลายปีและมกีารชะลอการพฒันา และการขายจากปัญหาภายในของบรษิทัฯ ส่งผลใหก้าร
แสดงมูลค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายตามวธิรีาคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่
ราคาใดจะต ่ากว่า ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทีส่ าคญัของฝ่ายบรหิารในการวดัมลูค่า ซึง่ดุลยพนิิจทีส่ าคญั
ของฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย ความแม่นย าของการตัง้ราคาขายทีค่าดว่าจะขายได ้การทบทวนต้นทุนประมาณ
การ การพฒันาโครงการต่างๆ ซึ่งขอ้สมมติฐานที่ฝ่ายบรหิารใช้ในเรื่องดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการแสดง
มลูค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากประมาณค่าเผื่อการลดมลูค่า
ของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย (ถา้ม)ี ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

      ผูส้อบบญัชไีดร้บัความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัการแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
ขายโดย 

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตัง้ราคาของฝ่ายบริหาร และนโยบาย
ส่งเสรมิการขายทีจ่ะผลกัดนัการขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีฝ่่ายบรหิารไดค้าดการณ์ไว้ 

• ประเมนิดุลยพนิิจทีส่ าคญัของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัราคาทีค่าดว่าจะขายในอนาคต 

• ตรวจสอบราคาขายของยนูิตทีข่ายไดแ้ล้วทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิรวมถงึการส่งเสรมิ
การขาย ค่าใชจ้่ายในการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานต้นทุนประมาณการในส่วนต่างๆ ถึงรายละเอียดข้อมูลที่ผู้บรหิารน ามาจดัท าต้นทุน
ประมาณการในแต่ละโครงการ เช่น ตน้ทุนพฒันาส่วนกลางทีจ่ะตอ้งท าจนจบโครงการ ตน้ทุนค่า
ก่อสร้างบ้านตามแบบขายในแต่ละหลงัของวสัดุ ค่าแรง ทัง้ปริมาณและราคาว่ามีการจดัท า
เหมาะสมในสภาพโครงการปัจจุบนัหรอืไม่ รวมถงึต้นทุนและค่าด าเนินการอื่นๆ และสอบทาน
ประมาณการดงักล่าวได้จดัท าโดยวศิวกร รวมถึงการท าความเขา้ใจในสมมติฐานที่ใช้ในการ
ประมาณการของวศิวกร 
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• เปรยีบเทยีบราคาต้นทุนการพฒันาแต่ละโครงการ แต่ละแปลง (อยู่ระหว่างก่อสรา้ง) กบัราคา
ของผูป้ระเมนิอสิระ และท าความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิราคาของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• เข้าส ารวจสภาพโครงการทุกโครงการที่คงเหลืออยู่ทุกโครงการ เปรยีบเทียบสภาพจริงกับ
หนังสอืยื่นจดัสรรที่ดนิกับหน่วยงานราชการ และเปรยีบเทียบกับข้อตกลงในการซื้อขายของ
ลูกคา้ 

2)  การแสดงมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาและอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.6, 4.7, 12 และข้อ 13 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
2560 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา จ านวน 500.77 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน           
จ านวน 179.15 ล้านบาท (เฉพาะกจิการ จ านวน 158.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ านวนทีม่นีัยส าคญัในงบการเงนิ 
และมบีางโครงการรอพฒันาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบญัชแีสดงด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการด้อย
ค่า (ถ้าม)ี ซึ่งผูบ้รหิารจะพจิารณาการดอ้ยค่าเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์จะเกดิการด้อยค่า โดยพจิารณาจากมูล
ค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ว่าต ่ากว่าราคาตามบญัชหีรอืไม่ โดยผูบ้รหิารจะจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่า
ยุติธรรม ซึ่งการประเมนิมูลค่ายุติธรรมเป็นรายการที่ต้องค านวณภายใต้ขอ้สมมติฐาน การเปรยีบเทยีบราคา
ตลาด และการใชดุ้ลยพนิิจของทัง้ฝ่ายบรหิารและผูป้ระเมนิอสิระ 

ผูส้อบบญัชีไดร้บัความเชื่อมัน่ เกี่ยวกบัการวดัมูลค่าของที่ดนิรอการพฒันาและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
การลงทุนโดย 

• พจิารณาขอ้บ่งชีท้ีจ่ะเกดิการดอ้ยค่าของทีด่นิรอการพฒันาและอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนแต่
ละโครงการ 

• ประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการวดัมลูค่าของผูบ้รหิาร 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารทีผู่ป้ระเมนิอสิระใชใ้นการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย ์

• ประเมนิความเหมาะสมของขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารและผูป้ระเมนิอสิระใชใ้นการวดัมลูค่า
สนิทรพัย ์

• เขา้ส ารวจสภาพของทีด่นิรอการพฒันาว่าสามารถท าประโยชน์ทางเศรษฐกจิไดจ้รงิหรอืไม่ 
 

• เร่ืองอ่ืน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย และของเฉพาะบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิน้สุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ก่อนปรบัปรุงใหม่ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชอีื่น ซึ่งไม่
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิตามรายงานลงวนัที ่25 สงิหาคม 2560 

• ข้อมูลอ่ืน 
 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่ม
บรษิทั (แตไ่ม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้) 
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ผูส้อบบญัชคีาดว่าจะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ ความเหน็ของผูส้อบ
บญัชีต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ีสาระส าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่
ไดร้บัจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีหรอืปรากฏว่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
หรอืไม่ 

เมื่อผูส้อบบญัชไีดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทั หากผูส้อบบญัชสีรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ผู้สอบบญัชตี้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผู้มี
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูลด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

• ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

   ผู้บริหารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่
ผู้บรหิารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ของกลุ่มบรษิัทและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่องตามความ
เหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่ม
บรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

 ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของ
กลุ่มบรษิทั 

• ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การตรวจสอบของผูส้อบบญัชมีวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่
ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของผูส้อบบญัชอียู่
ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ได้
เสมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัช ีผู้สอบบญัชไีดใ้ช้ดุลยพนิิจและการสงัเกต
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีวมถงึ 
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• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม
วธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน ตัง้ใจละเวน้การบนัทกึ
รายการหรอืแสดงขอ้มลู แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถา้ผูส้อบบญัชไีดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ผูส้อบ
บญัชตี้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชโีดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเหน็ของผูส้อบบญัชจีะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชขีึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ีอย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่
ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบัญชี
รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบิตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ผู้สอบ
บญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

  ผูส้อบบญัชไีดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มี
นัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากผูส้อบบญัชไีดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

  ผู้สอบบัญชีได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ และไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกี่ยวกับความสมัพนัธ์
ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบญัชเีชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็น
อสิระของผูส้อบบญัชแีละมาตรการทีผู่ส้อบบญัชใีชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ 
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  จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ผูส้อบบญัชไีดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ด
ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชไีดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ผูส้อบบญัชพีจิารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 

13.2 สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั 

      (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

    

(ปรบัปรงุ
ใหม)่  

(ปรบัปรงุ
ใหม)่  

 สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 58.98 4.86 33.26 2.29 27.83 1.37 

 ลูกหนี้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.64 0.04 - - 

 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ
ขาย 370.32 30.49 707.76 48.81 1,246.98 61.44 

 เงนิมดัจ าค่าทีด่นิระยะสัน้  - - - 60.00 2.96 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.08 0.34 12.75 0.88 13.01 0.64 

      รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 433.38 35.68 754.41 52.03 1,347.82 66.41 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    -   

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 71.87 5.92 71.65 4.94 81.27 4.00 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - 

 ทีด่นิรอการพฒันา 500.77 41.23 540.01 37.24 555.55 27.37 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 179.15 14.75 20.31 1.40 25.42 1.25 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11.60 0.96 13.54 0.93 12.51 0.62 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.93 0.08 1.03 0.07 - - 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8.02 0.66 8.02 0.55 5.57 0.27 

 เงนิมดัจ าค่าทีด่นิระยะยาว - - 38.50 2.66 - - 

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 8.90 0.73 2.48 0.17 1.39 0.07 

     รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 781.24 64.32 695.54 47.97 681.71 33.59 

 รวมสินทรพัย ์ 1,214.62 100.00 1,449.95 100.00 2,029.53 100.00 
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    (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

    

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 350.07 24.14 501.98 24.73 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 32.92 2.71 27.75 1.91 114.20 5.63 

 เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 7.41 0.61 9.25 0.64 56.66 2.79 

 หนี้สนิผดินัดช าระ 479.48 39.48 - - - - 

 ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.40 2.01 114.05 7.87 300.18 14.79 

 หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.44 0.20 2.22 0.15 1.19 0.06 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 0.25 0.02 0.25 0.02 96.04 4.73 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 65.55 5.40 78.00 5.38 88.82 4.38 

 หนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 17.54 1.44 1.68 0.12 - - 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.16 0.01 7.39 0.51 - - 

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 20.52 1.69 15.36 1.06 1.66 0.08 

     รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 650.67 53.57 606.02 41.80 1,160.73 57.19 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 24.40 1.68 74.40 3.67 

 หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 3.86 0.32 5.87 0.40 4.14 0.20 

 

ประมาณการหนี้สนิไมห่มุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์
พนักงาน 4.25 0.35 3.55 0.24 12.23 0.60 

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 10.10 0.83 4.56 0.31 4.12 0.20 

     รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 18.21 1.50 38.38 2.65 94.89 4.68 

 รวมหน้ีสิน 668.88 55.07 644.40 44.44 1,255.62 61.87 
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   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 รายละเอียด ปี 2560 % ปี 2559 % ปี 2558 % 

    

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

 ทุนจดทะเบยีน 1,100.00  1,100.00  1,100.00  

 ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 875.00 72.04 875.00 60.35 875.00 43 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 7.82 95.02 6.55 95.02 5 

 

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์ -  - - - - 

 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 102.29 8.42 102.29 7.05 102.29 5.04008 

 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ยงัไมไ่ด้
จดัสรร (526.57) (43.35) (266.76) (18.40) (298.40) (14.70) 

     รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 545.74 44.93 805.55 55.56 773.91 38 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,214.62 100.00 1,449.95 100.00 2,029.53 100.00 
 
 

ตารางสรปุงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
ปี 2560 

% 
ปี 2559 

% 
ปี 2558 

%  (ปรบัปรงุ
ใหม่) 

(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

รายไดจ้ากการขาย 295.88 96.67 708.62 89.23 919.19 98.12 
ตน้ทุนขาย (290.46) (94.90) (600.93) (75.67) (746.55) (79.69) 
ก าไรขัน้ตน้ 5.42 1.77 107.69 13.56 172.64 18.43 
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - - 69.82 8.79 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน - - 0.58 0.07 - - 
รายไดอ้ื่น 10.19 3.33 15.17 1.91 17.59 1.88 
    รวมรายได้อ่ืน 10.19 3.33 85.57 10.77 17.59 1.88 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 15.61 5.10 193.26 24.33 190.23 20.31 
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ตารางสรปุงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
ปี 2560 

% 
ปี 2559 

% 
ปี 2558 

%  (ปรบัปรงุ
ใหม่) 

(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (26.13) (8.54) (35.11) (4.42) (51.52) (5.50) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (95.86) (31.32) (84.65) (10.66) (111.24) (11.87) 
ค่าใชจ้่ายอื่น      - 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุน - - (67.19) (8.46) - - 

 หนี้สงสยัจะสญู (2.79) (0.91) - - (394.21) (42.08) 

 ผลขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุน (25.50) (8.33) - - - - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา (47.13) (15.40) - - - - 

 ขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (15.86) (5.18) - - - - 

 โอนกลบัหนี้สงสยัจะสญู 0.4 0.13 62.94 7.93 - - 

 รวมค่าใชจ้่ายอื่น (90.88) (29.69) (4.25) (0.54) (394.21) (42.08) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตอ้นทุนขายและภาษเีงนิได ้ (197.26) (64.45) 69.3 8.72 (366.74) (39.15) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (62.29) (20.35) (36.13) (4.55) (45.56) (4.86) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (259.55) (84.80) 33.12 4.17 (412.30) (44.01) 
(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ (0.26) (0.08) (9.44) (1.19) 0.60 0.06 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (259.81) (84.89) 23.68 2.98 (411.70) (43.95) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น :      - 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน
ในภายหลงั      - 

 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมารการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั      - 

 ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธจิากภาษ ี - - 7.95 1.00 - - 
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี-สุทธจิากภาษ ี - - 7.95 1.00 - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (259.81) (84.89) 31.63 3.98 (411.70) (43.95) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน-ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั
ใหญ ่ (0.03)  0.03  (0.47)  
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ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั     
 

รายละเอียด ปี 2560 
ปี 2559 

(ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร )ขาดทุน( ก่อนภาษเีงนิได้  (259.55) 33.12 (412.30) 
ปรบักระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากการ
ด าเนินงาน    
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4.17 6.13 3.16 
หนี้สงสยัจะสญู )โอนกลบัหนี้สงสยัจะสญู(  2.39 (62.94) 394.20 
ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 25.50 -  
ขาดทุนจากการประมาณการโครงการร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 1.41 -  
ขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการ 37.67 22.63  
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 0.06 (2.14) (2.43) 
ขาดทุนจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ 0.10 2.26  
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอ้ยค่าทีด่นิรอการพฒันา 47.13 -  
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 67.19  
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - (69.82)  
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 0.80 1.58 1.45 
หนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 15.86 1.68  
รายไดอ้ื่น - (1.50)  
ดอกเบีย้รบั (0.98) (2.25) (0.98) 
ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียม 61.84 34.14 45.56 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ด าเนินงาน (63.60) 30.08 28.66 
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 162.98 526.12 581.03 
ทีด่นิรอการพฒันา (15.80) -  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 6.92 0.35 5.28 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (3.59) (1.09) 0.03 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 5.62 (86.66) (67.44) 
เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (1.84) (47.41) 25.82 
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รายละเอียด ปี 2560 
ปี 2559 

(ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3.74 13.70 (1.07) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (0.10) (0.32) (0.21) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5.54 0.44 - 
เงนิสดรบั )จ่าย(  จากกจิกรรมด าเนินงาน 99.87 435.21 572.10 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 0.98 2.25 0.98 
เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (13.40) (47.77) (16.54) 
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (10.31) (9.25) (8.78) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 77.14 380.44 547.76 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจ าค่าทีด่นิระยะสัน้ - - 73.50 
เพิม่ขึน้ )ลดลง(  ในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั (0.23) 9.62 (31.39) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 26.00 - 
เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - (26.00) (0.08) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - 85.36 - 
เงนิสดจ่ายมดัจ าค่าทีด่นิระยะยาว - (38.50) (133.50) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ - 1.85 3.57 
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย ์ (1.67) (3.07) (2.75) 
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.13) (1.07) - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2.03) 54.19 (90.65) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เพิม่ขึน้ )ลดลง(  ในเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ (0.07) (4.82) 87.74 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - (370.00) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - -  
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - -  
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 20.79 45.80 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (195.54) (65.80) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - 85.00 90.00 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (12.00) (96.00)  
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 200.00 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (35.05) (236.14) (361.93) 
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (2.28) (2.50) (0.60) 
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ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั  (ต่อ)  

 

ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย  ปี 2560   ปี2559   ปี2558  
อตัราส่วนสภาพคล่อง  

   
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.67 1.18 2.04 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.09 0.06 0.08 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.03 0.11 0.09 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า - - - 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั - - - 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า (0.54) (0.61) (1.20) 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั (677.37) (593.65) (304.83) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า (8.82) (21.66) (6.54) 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั (40.80) (16.62) (55.07) 
Cash Cycle วนั 0.00 0.00 0.00 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  

   
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 1.83 15.20 18.78 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (66.67) 9.77 (39.90) 
อตัราก าไรอื่น % 3.33 10.77 1.88 
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร % (39.11) 549.37 (149.36) 
อตัราก าไรสุทธ ิ % (87.81) 4.46 (44.79) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (47.61) 3.93 (53.20) 

 

 

รายละเอียด ปี 2560 
ปี 2559 

(ปรบัปรงุใหม่) ปี 2558 

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ - - (44.29) 

เงนิปันผลจ่าย - - (17.35) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (49.90) (429.21) (436.43) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 25.71 5.42 20.68 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 33.26 27.84 7.15 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 58.97 33.26 27.83 
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ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั (ต่อ) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย  ปี 2560   ปี2559   ปี2558  
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (21.39) 2.18 (20.29) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (33.26) 4.55 (60.39) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.39 1.14 1.37 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  

   
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.23 0.80 1.62 
อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.05 0.68 1.28 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้-ตามขอ้ก าหนดของธนาคาร * เท่า 1.05 0.80  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 2.24 11.79 13.02 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน+ตน้ทุนทางการเงนิ+ภาษ)ี / 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

 
   

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า (3.17) 1.92 (8.05) 
(ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิ–ไม่รวมรายการอุทกภยัและ
ผลการด าเนินงานทีย่กเลกิ) / ตน้ทุนทางการเงนิ 

 
   

อตัราส่วนความสามารถช าระคนืหนี้สถาบนัการเงนิ (DSCR) ** เท่า 3.17 1.92 8.05 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 1.51 0.71 1.11 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - - - 

หมายเหตุ :  
*  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก าหนดของธนาคารก าหนดไวไ้ม่เกนิ 2.5 เท่า โดยใหน้ับรวม Sub-Debt เป็นส่วนหนึง่ของ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ และส่วนของหนี้สนิ ใหห้กัเงนิกูย้มืส่วนทีเ่ป็น Sub-Debt 
 ** อตัราส่วนความสามารถช าระคนืหนี้สถาบนัการเงนิ (DSCR) มสีตูรค านวณจาก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่าย+เงนิกูย้มืระยะยาวช าระภายใน

 หนึง่ปี) ตามขอ้ก าหนดของธนาคาร 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  รายละเอียด  ปี 2560   %   ปี 2559   %   ปี 2558  % 

        
 (ปรบัปรงุ
ใหม่)   

 (ปรบัปรงุ
ใหม่)   

 สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 57.94 4.74 33.25 2.28 27.44 1.34 

 ลูกหนี้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 

 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อขาย 370.32 30.31 707.76 48.55 1,246.98 61.02 

 เงนิมดัจ าค่าทีด่นิระยะสัน้ - - - - 60.00 2.94 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.09 0.33 12.75 0.87 13.01 0.64 

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 432.35 35.39 753.76 51.70 1,347.43 65.93 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    -   

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 71.87 5.88 71.65 4.91 81.27 3.98 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 30.00 2.46 30.00 2.06 30.00 1.47 

 ทีด่นิรอการพฒันา 500.77 40.99 540.01 37.04 540.01 26.42 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 158.84 13.00 - - 25.42 1.24 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11.11 0.91 13.54 0.93 12.51 0.61 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.93 0.08 1.03 0.07 - - 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.88 0.56 6.88 0.47 5.57 0.27 

 เงนิมดัจ าค่าทีด่นิระยะยาว - - 38.50 2.64 - - 

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 8.90 0.73 2.48 0.17 1.39 0.07 

     รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 789.30 64.61 704.09 48.30 696.17 34.07 

 รวมสินทรพัย ์ 1,221.65 100.00 1,457.85 100.00 2,043.60 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  (ต่อ) 

             (หน่วย : ลา้นบาท) 

 รายละเอียด ปี 2560 % ปี2559 % ปี2558 % 

    

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

หน้ีสินหมุนเวียน       

 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ - - 350.07 24.01 501.98 24.56 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 28.64 2.34 27.73 1.90 114.18 5.59 

 เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 7.41 0.61 9.25 0.63 56.66 2.77 

 หนี้สนิผดินัดช าระ 479.48 39.25 - - - - 

 ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24.40 2.00 114.05 7.82 300.19 14.69 

 หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.26 0.18 2.22 0.15 1.19 0.06 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบรษิทั
ย่อย 57.35 4.69 61.05 4.19 8.31 0.41 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนั 0.25 0.02 0.25 0.02 96.04 4.70 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 65.56 5.37 78.00 5.35 88.82 4.35 

 หนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 17.54 1.44 1.68 0.12 - - 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - - - - - 

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 20.52 1.68 15.36 1.05 1.66 0.08 

     รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 703.41 57.58 659.66 45.25 1,169.03 57.20 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 24.40 1.67 74.40 3.64 

 หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 3.60 0.29 5.87 0.40 4.14 0.20 

 

ประมาณการหนี้สนิไมห่มุนเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนักงาน 4.25 0.35 3.55 0.24 12.23 0.60 

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 10.10 0.83 4.56 0.31 4.12 0.20 

     รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 17.95 1.47 38.38 2.63 94.89 4.64 

 รวมหน้ีสิน 721.36 59.05 698.04 47.88 1,263.92 61.85 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะกิจการ) 

                                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  รายละเอียด ปี 2560 % ปี2559 % ปี2558 % 

       

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
 ทุนจดทะเบยีน 1,100.00 

875.00 71.62 
1,100.00 
875.00 60.02 

1,100.00 
875.00 42.82  ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 7.78 95.02 6.52 95.02 4.65 

 ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  - - - - 

 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 102.29 8.37 102.29 7.02 102.29 5.01 

 

ก าไร )ขาดทุน(  สะสมจดัสรรแลว้-ยงัไมไ่ด้
จดัสรร (572.02) (46.82) (312.50) (21.44) (292.63) 

            
14.32 

     รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 500.29 40.95 759.81 52.12 779.68 38.15 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,221.65 100.00 1,457.85 100.00 2,043.60 100.00 

รายละเอียด ปี 2560 % ปี2559 % ปี2558 % 

     

(ปรบัปรงุ
ใหม่)  

รายไดจ้ากการขาย 
ตน้ทุนขาย 
ก าไรขัน้ตน้ 
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันา 
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
รายไดอ้ื่น 

295.88 
(290.46) 

5.42 
- 
- 

10.19 

96.67 
(94.90) 
1.77 

- 
- 

3.33 

708.62 
(600.93) 
107.69 

- 
0.58 
15.16 

97.83 
(82.96) 
14.87 
0.00 
0.08 
2.09 

919.19 
(746.55) 
172.64 

- 
- 

17.6 

98.12 
(79.69) 
18.43 

- 
- 

1.88 
รวมรายไดอ่ื้น 10.19 3.33 15.74 2.17 17.6 1.88 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะกิจการ) (ต่อ)  
                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 
 ปี 2560  

 %  
 ปี 2559  

 %  
 ปี 2558  

 %  
  

 (ปรบัปรงุ
ใหม่)  

 (ปรบัปรงุ
ใหม่) 

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 15.61 5.10 123.43 17.04 190.2 20.31 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (26.13) (8.54) (35.11) (4.85) (51.52) (5.50) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (94.75) (30.96) (84.42) (11.65) (111.18) (11.87) 
ค่าใชจ้่ายอื่น      - 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุน - - (61.50) 

-        
8.49 - - 

 หนี้สงสยัจะสญู (2.15) (0.70) - 0.00 (394.21) (42.08) 

 ผลขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุน (25.50) (8.33) - 0.00 - - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา (47.13) (15.40) - 0.00 - - 

 ขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (15.86) (5.18) - 0.00 - - 

 โอนกลบัหนี้สงสยัจะสญู 0.4 0.13 63.58 8.78 - - 

     รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (90.24) (29.48) 2.08 0.29 (394.21) (42.08) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (64.01) (20.91) (37.10) (5.12) (46.12) (4.92) 
ก าไร )ขาดทุน(  ก่อนภาษเีงนิได ้ (259.52) (84.79) (31.120) (4.30) (412.80) (44.07) 
(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ - 0.00 3.30 0.46 0.57 0.06 
ก าไร )ขาดทุน(  ส าหรบัปี (259.52) (84.79) (27.82) (3.84) (412.23) (44.00) 
ก าไร )ขาดทุน(  เบด็เสรจ็อื่น :       
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั       

 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมารการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

 

ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน -สุทธิ
จากภาษ ี - - - 0.00 - - 

รวมก าไร )ขาดทุน(  เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี-
สุทธิจากภาษี - - - 0.00 - - 
ก าไร )ขาดทุน(  เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (259.52) (84.79) (27.82) (3.84) (412.23) (44.00) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน-ส่วนทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ ่ (0.03)  0.03  (0.47)  
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14.  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1  ผลการด าเนินงาน 

• รายได ้
   

   

 

 

 

 

  รายได้รวมส าหรบัปี 2560 จ านวน 306.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวของปี  2559 จ านวน
488.12 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 61.46 รายไดร้วมปี 2559 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมปี 2558 ลดลง 142.59 ล้าน
บาท ลดลงรอ้ยละ 15.22 โดยเป็นรายได้จากการขายส าหรบัปี 2560 จ านวน 295.88 ล้านบาท และปี 2559 
จ านวน 708.62 ลา้นบาท และปี 2558 จ านวน 919.19 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์
   ส าหรบัปี 2560 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 295.88 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบั

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยปี์ 2559 จ านวน 708.62 ลา้นบาทลดลง 412.74 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ย
ละ 58.25 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการขายปี 2558 จ านวน 919.19 ล้านบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 
22.91 ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ ในปี 2560 จ านวน 
295.88 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัยอดขายโอนของโครงการต่างๆ ในปี 2559 จ านวน 277.52 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
18.36 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 6.62)     

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์จากการขายโครงการทัง้โครงการในปี 2559 คือ โครงการ            
เค.ซี.ซิตี้ พลสั สุวนิทวงศ์, และที่ดนิโครงการ แคมปัส ซิตี้ รงัสติ และโครงการรบัจ้างก่อสรา้ง 4 โครงการ คอื 
โครงการ เค.ซี.เนเชอรลัพาร์ค ร่มเกล้า 2 , โครงการ เค.ซี.การ์เด้น โฮม 19, โครงการ เค.ซี.กรีนวิลล์ และ
โครงการ เค.ซ.ีพารค์วลิล์ 3 มูลค่ารวม 431.10 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการต่างๆ 
ของบรษิัทฯ รวมทุกโครงการในปี 2559 จ านวนรวม 277.52 ล้านบาท เปรยีบเทยีบยอดขายปี 2558 จ านวน
เงนิ 400.67 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 123.15 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 30.74 

  ในปี 2558 บรษิัทฯ มีการขายที่ดนิแปลงใหญ่ที่อยู่ในโครงการของบรษิัทรวม 2 โครงการ ที่ดิน
โครงการ เค.ซ.ีการ์เดน้ 1 และทีด่นิทีสุ่ขุมวทิ 66 รวมมูลค่า 148.60 ล้านบาท และการขายอสงัหารมิทรพัยท์ัง้
โครงการของบรษิัทฯ อกี 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลั ซติี้  รามค าแหง, โครงการ เค.ซี.
รามอนิทรา เฟส 2, และโครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลัพาร์ค ร่มเกล้า เฟส 2 มลูค่ารวม 369.92 ลา้นบาท รวมมูลค่า
การขายโครงการเท่ากับ 518.52 ล้านบาท ดังนัน้หากไม่รวมรายการขายที่ดินแปลงใหญ่และการขาย

    
         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2560 
เพ่ิม (ลด)          
ร้อยละ 

ปี 2559 
เพ่ิม )ลด (
ร้อยละ 

ปี 2558 

ยอดขาย 295.88 (58.25) 708.62 (22.91) 919.19 
รายไดร้วม 306.07 (61.46) 794.19 (15.22) 936.78 
ก าไรขัน้ตน้ 5.42 (94.97) 107.69 (37.62) 172.64 
ก าไรสุทธ ิ (259.81) (921.40) 31.6 107.7 (411.70) 
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อสงัหารมิทรพัย์ทัง้โครงการตามที่ได้กล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ จะมีรายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ปี 2558 
เท่ากบั 400.67 ลา้นบาท 

  ยอดขายโดยรวมของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2558-2559 เกดิจากการขายโครงการและทีด่นิแปลงใหญ่
ให้กบักิจการที่เกี่ยวขอ้งในโครงการร่วมทุน ในด้านยอดขายของบรษิัทฯ ในปี 2558-2560 ยอดขายปรบัตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องมาจากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ   

โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายได ้
 ปี 2560   ปี 2559   ปี 2558  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 293.02 95.74 551.43 69.43 664.79 70.97 
รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น 2.86 0.93 157.19 19.79 251.77 26.88 
รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ 7.13 2.33 5.92 0.75 13.98 1.49 
รายไดอ้ื่นๆ 3.06 1.00 79.65 10.03 6.24 0.67 

รายได้รวม 306.07 100.00 794.19 100.00 936.78 100.00 

  รายได้รวมส าหรบัปี 2560 จ านวน 306.07 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 488.12 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 61.46 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ปี 2560  เปรียบเทียบกบัปี 2559 

• รายได้จากการขายบ้านพรอ้มที่ดนิจ านวน 293.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 258.41 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.32  ปี 2559 เพราะบรษิทัฯ ไดม้กีารขายยกโครงการจ านวนหนึ่งและ
ขายบ้านพรอ้มที่ดนิสุทธิ ในปี 2559 จ านวน 277.52 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15.5 ล้านบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.59  

• รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบ้านปี 2560 จ านวน 2.86 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 154.33 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 เพราะปี 2559 เป็นการขายทัง้โครงการ 

• รายได้จากการรับบริหารโครงการ 7.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น           
รอ้ยละ 20.44 

• รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 3.06 ลา้นบาท ลดลง 76.59 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 96 
 

 ปี 2559 เปรียบเทียบกบั ปี 2558 

• รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินจ านวน 551.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558           
จ านวน 113.36 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17.05 

• รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบ้านจ านวน 157.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 94.58 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.57 

• รายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ 5.92 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 8.06 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 57.65 
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• รายไดอ้ื่นๆ จ านวน 79.65 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 73.41 ล้านบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 176.44 

ต้นทุนและก าไรขัน้ต้น 

รายละเอียด 

ปี 2560               

 %  

   ปี 2559           

 %  

ปี 2558   

 %    (ปรบัปรงุ

ใหม่)  

 (ปรบัปรงุ

ใหม่)  

รายไดจ้ากการขาย 295.88 96.67 708.62 89.23 919.19 98.12 
ตน้ทุนขาย (290.46) (94.90) (600.93) (75.67) (746.55) (79.69) 
ก าไรขัน้ต้น 5.42 1.77 107.69 13.56 172.64 18.43 

• ต้นทุน 

ต้นทุนหลกัของบรษิัท คอื ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี 2560 ลดลงจ านวน 
310.50 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.67 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 เนื่องจากบรษิัทฯ  ไดม้กีารขายโครงการ
รบัจ้างก่อสร้างจ านวน 4 โครงการ และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ลดลงจ านวน 148.56 ล้านบาท คดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 19.90 ท าใหต้น้ทุนขายของการขายแตกต่างกนัดงันี้ 

1) ต้นทุนขายโครงการรบัจา้งก่อสรา้ง จ านวน 363.81 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 67.29 ล้านบาท  
 เท่ากบัรอ้ยละ 15.61 

2) ต้นทุนขายบ้านในโครงการรวม จ านวน 234.18 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 43.34 ล้านบาท   
 เท่ากบัรอ้ยละ 15.62 
 

• ก าไรขัน้ต้น 
  อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นส าหรบัการขายอสังหารมิทรพัย์ของบรษิัทปี 2560 เท่ากับ 5.42% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 และปี 2558 อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 15.61% และ 18.78% ตามล าดบั โดย
อตัราส่วนก าไรขัน้ต้นปี 2560 ลดลง 94.97% เน่ืองจากปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้ากการการขายโครงการ และเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ลดลงประมาณ 3.17% เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้กดิการขายลอ็ตโครงการในปี 2558 สูง
กว่าลอ็ตโครงการในปี 2559 และอตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ของโครงการของบรษิทัฯ ปี 2559 เท่ากบั 15.62% และ
ปี 2558 เท่ากบั 30.40% อตัราก าไรขัน้ต้นปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 เนื่องจากการใชต้้นทุนการก่อสรา้งตามขัน้
ความส าเรจ็ของงาน 

• ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 
      ส าหรบัปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิรอการพฒันารวมจ านวนเงนิ 

69.82 ล้านบาท จากการขายทีด่นิรอการพฒันาคอื เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2559 ไดข้ายทีด่นิจ านวนสองโฉนด
คอื โฉนดเลขที ่4064 และ 4065 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มลูค่าตามสญัญาจ านวน
เงิน 5 ล้านบาท ท าให้มีก าไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนาจ านวนเงิน 0.76 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 24 
สงิหาคม 2559 ไดข้ายทีด่นิโฉนดเลขที ่281085 และ 281088 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
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จงัหวดัสมุทรปราการ มูลค่าตามสญัญา 100 ลา้นบาท หกัต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการขายแล้วท าใหม้กี าไรจาก
การขายทีด่นิรอการพฒันา จ านวนเงนิ 69.06 ลา้นบาท 

• ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
ส าหรบัปี 2559 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกี าไรจากการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน

จ านวนเงนิ 0.58 ล้านบาท จากการขายที่ดนิโฉนดเลขที่ 1641 ต าบลบงึค าพรอ้ย (คลองหกวาสายล่างฝัง่ใต้) 
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 125.46 ล้านบาท ลดลงจ านวน 37.30 

ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 22.92 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่าย
เกี่ยวกับโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย เงนิเดือน สวสัดิการพนักงาน ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ รวม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จ านวน 5.69 ล้าน
บาท 

หนี้สงสยัจะสญู ส าหรบัปี 2560 ไดร้บัการโอนกลบัรายการหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 62.94 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 หนี้สงสยัจะสญูเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 394.21 ลา้นบาท ลดลง 457.15 ลา้นบาท 

   ตน้ทุนทางการเงนิจ านวน 36.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 9.43 ลา้นบาท คดิเป็นลดลง
รอ้ยละ 20.69 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิรอการพฒันา จ านวน 47.13 ลา้นบาท เกดิจากทีด่นิแปลงหนึ่งซึ่ง
ไดป้ระเมนิตามมลูค่ายุตธิรรมพบว่าเกดิการดอ้ยค่า คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 

• ก าไรสุทธิส าหรบังวด 
  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมกี าไร (ขาดทุน) เท่ากับ (258.91) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรเท่ากบั 31.63 ลา้นบาท สาเหตุเกดิจาก  

1) ขาดทุนจากการด าเนินงาน 106.38 ลา้นบาท 
2) ตัง้หนี้สงสยัจะสญูเพิม่ 2.79 ลา้นบาท 
3) ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุน 25.50 ลา้นบาท 
4) ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทีด่นิรอการพฒันา 47.13 ลา้นบาท 
5) ขาดทุนจากคดฟ้ีองรอ้ง 15.86 ลา้นบาท 
6) ตน้ทุนทางการเงนิ 62.29 ลา้นบาท 

   ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีก าไรเท่ากับ  88.11 เปรียบเทียบกับปี  2559 ที ่         
ขาดทุน 411.73 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจาก 

1) ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จ านวนรวม 70.40 ลา้นบาท   
2) โอนกลบัหนี้สงสยัจะสญู จ านวน 62.94 ลา้นบาท 

  หากไม่รวมรายการพเิศษ 2 รายการขา้งตน้ บรษิทัฯ จะขาดทุนจากการด าเนินงาน จ านวน 45.22 
ลา้นบาท 
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14.2  ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

• สินทรพัยร์วม 
   บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 235.33 ล้านบาทจาก 1,449.95 ล้านบาท คงเหลอื 1,214.62 ล้าน

บาท เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 16.23 มาจากการเพิม่ขึน้ลดลงทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

1) ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  (สินค้าคงเหลือ) 370 .32 ล้านบาท       
ลดลง 370.32 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52.32  

2) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 58.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.72 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 77.33 

3) ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องลดลง 0.64 ล้านบาท ลดลงจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสูญการ
เรยีกคนืค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจากอดตีกรรมการ 
(ลาออกแลว้) 

4) เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัจ านวน 71.87 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 0.31 

5) ทีด่นิรอการพฒันาจ านวน 500.77 ลา้นบาท ลดลง 39.24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.27  
6) อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจ านวน 179.15 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 158.84 ล้านบาท เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 782.08 
7) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จ านวน 11.60 ลา้นบาท ลดลง 1.94 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย

ละ 14.33 ตามค่าเสื่อมของสนิทรพัย ์
8) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจ านวน 0.93 ลา้นบาท ลดลง 0.10 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.71 

 

• หน้ีสินรวม 
   บรษิทัฯ มหีนี้สนิจ านวน 668.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 24.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.80 โดยมี

รายละเอยีดของหนี้สนิทีส่ าคญัดงันี้ 

1) เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 350.07 ล้านบาท ปรบัปรุง
เป็นหนี้สนิผดินัดช าระรวมจ านวน 479.48 ลา้นบาท 

2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 32.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น       
รอ้ยละ 18.63 

3) เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 0.25 ลา้นบาท  
4) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอื่นจ านวน 65.55 ล้านบาท ลดลง 12.45 ล้านบาท ลดลง        

รอ้ยละ 15.96 
5) หนี้สินจากคดีความฟ้องร้องจ านวน 17.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น      

รอ้ยละ 944.05 
6) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 24.40 ลา้น

บาท ลดลง 89.65 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 78.61 
7) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจ านวน 4.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 19.72 
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8) ส่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 545.74 ลา้นบาท ลดลง 259.81 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.25 
9) อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1.23  : 1 เปรยีบเทยีบกบัสิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.8 : 1 
 

• งบกระแสเงินสด 
 ส าหรบังบกระแสเงนิสดสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560และ 2559 มเีงนิสดเพิม่ขึน้ 25.71 ลา้นบาท
เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 77.14 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

1) ก าไรก่อนหกัภาษ ี259.55 ลา้นบาท 
2) ค่าเสื่อมราคา 4.17 ลา้นบาท 
3) ขาดทุนจากการลดลงของค่าเผื่อดอ้ยค่า 111.87 ลา้นบาท 
4) หนี้สงสยัจะสญูลูกหนี้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 2.39 ลา้นบาท 
5) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 77.14 ลา้นบาท 
6) เงนิมดัจ ารบัและเงนิรบัล่วงหน้าลดลง 2.03 ลา้นบาท 

-  เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 2.03 ลา้นบาท  
7) ลดลงในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 0.23 ลา้นบาท 
8) เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย ์1.67 ลา้นบาท 
       -  เงนิสดสุทธไิดม้าจาก )ใชไ้ปใน(  กจิกรรมจดัหาเงนิ 
9) เงนิสดสุทธไิดม้า )ใชไ้ป(  จากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 49.40 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด

  ส าคญัดงันี้ 
         - ลดลงจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 0.07 ลา้นบาท 

 - เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้จากบุคคลอื่น จ านวน 12 ลา้นบาท 
 - ช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้สถาบนัการเงนิ จ านวน 35.05 ลา้นบาท 

14.3  สรปุความเหน็ฝ่ายจดัการ 

   รายไดร้วมส าหรบัปี 2560 จ านวน 306.07 ล้านบาท พบว่ายอดขายบ้านพรอ้มที่ดนิลดลงตามสภาวะ
การชะลอตวัของเศรษฐกจิในปี 2560 

• ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ      

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ในรอบปีบญัชปีี 2560 เป็นเงนิจ านวน 2,000,000 บาท 

  ส าหรบัด้านบรกิารอื่น ในรอบบญัชีที่ผ่านมาบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้มีการรบับริการอื่นจาก

ส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั โดยการตรวจ Special Audit ตามค าสัง่ของ ก.ล.ต. 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

1. รายช่ือกรรมการ 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1.1 นายพงษ์ภฏั เรียงเครือ 

• กรรมการอสิระ  
• ประธานกรรมการบรษิทั 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              
ครัง้ที ่7/2560 วนัที ่4 เม.ย. 2560 

64 -ปรญิญาเอกสงัคมศาสตร ์
-ปรญิญาโทนิติศาสตร์ระหว่างประเทศ
และการเปรียบเทียบ สถาบันเทคโน  
โลยขีองรฐัอลิลนิอยส ์สหรฐัอเมรกิา 
-ปรญิญาโทการจดัการภาครฐัและภาค 
เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(NIDA) 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
-เนติบัณฑิตไทย  ส านั กอบรมและ
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 
 

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

 อยัการจงัหวดัประจ ากรม สถาบนักฎหมายอาญา ส านัก งาน
อยัการสงูสุด 

ทีป่รกึษาเฉพาะดา้นกฎหมาย
มหาชน (นิตกิร 10 ชช.) 

ส านักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม 

คณะท างานเพื่อตดิตามการปฏบิตัิ
ดา้นบญัชแีละบรรษทัภบิาล 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

รกัษาการผูอ้ านวยการ องคก์ารคลงัสนิคา้ 

กรรมการการแพทยฉุ์กเฉิน 
(ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย) 

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ

1.2 นายเกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ 

• กรรมการอสิระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              
ครัง้ที ่7/2560 วนัที ่4 เม.ย. 2560 
 
 

 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ไฟแนนซ์) 
มหาวทิยาลยัมสิซูร ีสหรฐัอเมรกิา 
-ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2525 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชตี่างประเทศ เครอืบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์ 

2525 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและวางแผน
กลุ่มธุรกจิสุกร 

เครอืบรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์ 



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

113 

1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1.2 นายเกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ 
(ต่อ) 
 

 -ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 

  2523 อาจารยบ์รรยายพเิศษคณะพาณิช 
ยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2517-2513 นักบญัชตีรวจ หวัหน้าตรวจสอบ-
บญัชแีละการเงนิ 

ส านักตรวจสอบ บรษิทั ปนูซเิมนต์
ไทย จ ากดั 

2516-2517 สมุหบ์ญัช ี บรษิทั สควบิบ ์ฟารอ์สีต ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

2514-2516 พนักงานสอบบญัช ี ส านักงานไชยยศ 

2512-2513 
 

อาจารยบ์รรยายวชิาการบญัชี
เบือ้งตน้ 

โรงเรยีนพณิชยการนนทบุร ี

1.3 พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว ์

• กรรมการอสิระ  
• กรรมการตรวจสอบ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              
ครัง้ที ่7/2560 วนัที ่4 เม.ย. 2560 

62 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาต ิ
ชลิเลอร ์แสตมฟอรด์ 
-โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
-โรงเรยีนเตรยีมทหาร  

- - 2560 กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 ขา้ราชการทหารบก ผูท้รงคุณวุฒิ
พเิศษ กองบญัชาการกองทพัไทย 

กองทพับกไทย 

1.4 รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา 

• กรรมการอสิระ  
• กรรมการตรวจสอบ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้
ที ่4/2560 วนัที ่14 ม.ีค. 2560 

86 - ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรไ์ฟแนนซ์  
 มหาวทิยาลยัพทิทเ์บอก ์สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโทเศรษฐศาสตรไ์ฟแนนซ์  
วอตนัสคลูออฟไฟแนนซ์ สหรฐัอเมรกิา 

- - 2558-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2552-2557 ทีป่รกึษาโครงการดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

2546-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ
บณัฑติ 
 

มหาวทิยาลยัอาคเนย์ 
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1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1.4 รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา (ต่อ) 
 

 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ -ประวัต ิ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐมินนิ โซตา 
สหรฐัอเมรกิา 

     

1.5 นายกิติสาร มุขดี  

• กรรมการ 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           
ครัง้ที ่5/2559 วนัที ่27 เม.ย. 2559 

29 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ 
เงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต             
พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา 
วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัมหดิล 
- มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั 
- หลกัสูตรCRP รุ่นที ่15/2016 สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD 

- - 2558-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2554-2555 วศิวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) บรษิทั ซวีลิ มาสเตอร ์คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. รายช่ือผู้บริหาร 
2.1 นายกิติสาร มุขดี  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน
พฒันาธุรกจิ 

เขา้ด ารงต าแหน่งวนัที ่4 ก.ย. 2558 
 

29 - ป ริญญ าโทบริหารธุ รกิ จ  สาขาการ เงินและ
การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
- ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร์ สาขา วศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัมหดิ- 

- 2558-ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงาน
พฒันาธุรกจิ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2554-2555 วศิวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) บรษิทั ซวีลิ มาสเตอร ์คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั                       
 
 
 



รายงานประจ าปี 2560 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน)  

115 

2. รายช่ือผู้บริหาร (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2.1 นายกิติสาร มุขดี (ต่อ)  - มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั 
- หลกัสูตรCRP รุ่นที ่15/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2 นายวีรณั มณีภาค 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงาน
บรหิาร 

เขา้ด ารงต าแหน่งวนัที ่25 ก.ค. 2559 
 
 
 

37 -ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 
อสัสมัชญั 
-ปริญญ าตรีวิทยาศาสตร์ (เศรษฐ 
ศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์

- - 2559-ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
บรหิาร 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2555-2559 ผูช้่วยกรรมการ  บรษิทั ปัญจพล พรอ็พเพอรต์ี ้
จ ากดั 

2555-2559 ผูช้่วยกรรมการ บรษิทั บลูเวฟ อเีทรด จ ากดั 

2554-2555 ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ หา้งหุน้ส่วนสามญั โกลบอล 
เทคโนโลย ีดสิทรบิวิชัน่ 

2.3 นายธีราสิทธ์ิ แสงเงิน 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงาน
กฎหมาย 

เขา้ด ารงต าแหน่งวนัที ่4 ม.ค. 2559 

39 -ปรญิญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย
เพื่ อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราม 
ค าแหง 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
-เนติบัณฑิตไทย ส านั กอบรมและ
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 
-หลกัสูตรCRP รุ่นที่ 15/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 

- - 2558-ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
กฎหมาย 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรแยล ซรีามคิอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2553-2558 นิตกิร บรษิทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตร 
เคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) 

2557-2558 ทนายทีป่รกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มัน่ใจจติต์ 

2556-2557 ทนายทีป่รกึษา บรษิทั เอเชยี คอรป์อเรชัน่ ดเีวล  
ลอปเมน้ จ ากดั (มหาชน) 
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2. รายช่ือผู้บริหาร (ต่อ) 
ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

  ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2.3 นายธีราสิทธ์ิ แสงเงิน (ต่อ) 
 

 -หลกัสูตรทนายความสิง่แวดล้อม รุ่นที ่
8 สภาทนายความ 
-หลักสูตรอบรมวิชาอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ สภาทนายความ 
-หลกัสูตรผูท้ าค ารบัรองลายมอืชื่อและ
เอกสาร สภาทนายความ 
-หลักสูตรเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ โดยส านักงานอัยการ 
กรมบงัคบัคด ี

     

2.4 นางสาวอาทิภา ธนจิราวฒัน์ 

• ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
เขา้ด ารงต าแหน่งวนัที ่12 ม.ิย. 2560 

57 -ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยับูรพา 
-ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-หลกัสตูรอบรม CFO Focus on 
Financial Reporting Class รุ่นที ่2 
-ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษอีากร 
2554 ศาลภาษอีากรกลาง 
-ประกาศนียบตัรทีป่รกึษาทางธุรกจิ 
รุ่นที ่2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

- - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2540-2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เอ พ ีแอล แอคเคา้ทแ์ทนซ ี
จ ากดั 

2538-2540 ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี บรษิทั บ ีเอส เอ การบญัช ีจ ากดั 
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3. รายช่ือเลขานุการบริษทั 
ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 
ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

3.1 นายธีราสิทธ์ิ แสงเงิน 

• เลขานุการบรษิทั 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           
ครัง้ที ่3/2560 วนัที ่7 ม.ีค. 2560 

39 -ปรญิญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย
เพื่ อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราม 
ค าแหง 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
-เนติบัณฑิตไทย ส านั กอบรมและ
ศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติสภา 

- - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
กฎหมาย 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โรแยล ซรีามคิ อุตสาห 
กรรม จ ากดั (มหาชน) 

2553-2558 นิตกิร บรษิทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตร 
เคมคีลัส ์จ ากดั (มหาชน) 

2557-2558 ทนายทีป่รกึษา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มัน่ใจจติต์ 

2556-2557 ทนายทีป่รกึษา บรษิทั เอเชยี คอรป์อเรชัน่ ดเีวลล
อปเมน้ จ ากดั (มหาชน) 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 
และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจน
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยหน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
• ทะเบยีนกรรมการ 
• หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
• หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมส่ีวนได้
เสยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ นอกจากนี้เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทั
มอบหมายดงันี้ 
• ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ 
• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและมติที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 
• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เช่น ก.ล.ต., ตลท. และดแูลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดแูลใหม้กีารด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
• ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 
• ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
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ข้อมูลการของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัฯ  
ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัย่อย  

 
รายชื่อ ต าแหน่งในบริษทัฯ 

 
ต าแหน่งในบริษทัย่อย 

(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จ ากดั) 
1. นายกติสิาร มุขด ี • กรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการ 
• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานพฒันาธุรกจิ 

• กรรมการ 
 

2. นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ • ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 
• เลขานุการบรษิทั 

• กรรมการ 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย 

รายชื่อ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จ ากดั) 

1. นายพงษ์ภฏั เรียงเครือ C , ID - 
2. นายเกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ CAC , ID - 
3. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว ์ AC , ID - 
4. รศ.ดร.สวงศ ์เศวตวฒันา AC , ID - 
5. นายกิติสาร มุขดี MD , D D 
6. นายวีรณั มณีภาค AMD - 
7. นายธีราสิทธ์ิ แสงเงิน AMD D 
8. นางสาวอาทิภา ธนจิราวฒัน์ DD - 

หมายเหตุ : C   =   ประธานกรรมการบรษิทั 
 D   =   กรรมการ 
 ID  =   กรรมการอสิระ 
 CAC   =   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 AC  =   กรรมการตรวจสอบ 
 MD  =   กรรมการผูจ้ดัการ 
 AMD  =   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
 DD = ผูอ้ านวยการฝ่าย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้ บรษิัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ 

ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ซึ่งบรษิทั ไอเอ ซกิเนเจอร์ จ ากดั เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ผูต้รวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม

เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เนื่องจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีด่้านการตรวจสอบ

ภายในมาเป็นระยะเวลาหลายปี รวมทัง้เคยเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน ไดแ้ก่ 

1) Certified Professional Internal Audit of Thailand ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT 

: 17) 

2) IIA’s EIAP ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3) Director Certificate Program (DCP-238) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

4) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG-37) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน หรอืโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 ไม่ปรากฏรายการทีเ่ขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งแสดงราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


