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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เดมิชื่อ กลุ่ม เค.ซ.ี ก่อตัง้ขึน้ในปี 2513 โดย นายอภสิทิธิ ์

งามอจัฉรยิะกุล โดยเริม่ต้นจากการค้าวสัดุก่อสร้างและผลติภณัฑ์ไม้อดั ในปี 2525 กลุ่มเค.ซี. เริม่เขา้สู่ธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์โดยเริม่ต้นจากการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภททาวน์โฮม ระดบัราคาตํ่าถงึปานกลาง ย่านคลอง

จัน่ ถนนสุขาภบิาล 1 ต่อมาบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภทอื่นเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ บา้นเดีย่ว 

บา้นแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย ์และคอนโดมเินียม 

ปี 2546 กลุ่ม เค.ซี. ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดยการควบรวมกิจการกับ บริษัท โมเดิร์นโฮม            

ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประสบปัญหาทางการเงนิท่ามกลาง

วกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ โดยกลุ่ม เค.ซ.ี ไดเ้ขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนคดิเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท 

กลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในสดัส่วนร้อยละ 75 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบรษิทั เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) และ

เปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “KC” ในเดอืนมกราคม 2547 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยจาํนวนหน่ึงบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โมเดริน์ 

สตรที จํากดั ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.99 มทีุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาท (ชําระแล้ว) มวีตัถุประสงค์ในการดําเนิน

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกบับรษิทัฯ  เดอืนมนีาคม 2547 บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 525 ลา้นบาท โดย

ทําการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดมิอกีจํานวน 52.5 ล้านหุ้น ทําให้บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิ้น 875 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 87.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และในเดอืนมกราคม 2548 บรษิทัฯ ไดเ้ปลี่ยน

มูลค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 5 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 875 ล้านบาท เป็น 1,100 ล้าน

บาท โดยมหีุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 45 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

จํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ในเดอืนสงิหาคม 2548 บรษิทัฯ ไดเ้ปลี่ยนมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท 

เป็นหุน้ละ 1 บาท คดิเป็นมลูค่า 1,100 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจดทะเบยีนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 875 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้1 

บาท ปัจจุบนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 1,100 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 875 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ปี 2558 บรษิัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุ่มงามอจัฉริยะกุล มาเป็นกลุ่มนายภัทรภพ   

อทิธสิญัญากร โดยบรษิทัฯ มแีผนในการปรบัปรุงคุณภาพการก่อสรา้งโดยบูรณาการ ขอ้ดขีองการก่อสรา้งแบบหล่อในที ่

(Conventional Construction) ที่บรษิัทฯ มคีวามชํานาญ ผสมผสานกบังานก่อสร้างระบบก่อสร้างสําเร็จรูป (Precast) 

และสําหรบัโครงการใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ บรษิทัฯ ไดท้ําการปรบัปรุงรูปแบบโครงการใหม้ดีไีซน์ทีท่นัสมยั ประหยดัพลงังาน 

พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้า

ระดบักลาง และระดบับน อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาฐานลูกค้าเดมิไว้โดยพฒันาโครงการเดมิที่มคีวามคุม้ค่า

ทางดา้นราคาและคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 

 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ทีบ่รษิทัฯ ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัฯ มุ่งพฒันาโครงการบา้นคุณภาพ

ด ีในราคาทีทุ่กคนสามารถเป็นเจา้ของได ้โดยคํานึงถงึการใชว้สัดุก่อสรา้งทีด่ ีและกรรมวธิกีารก่อสร้าง ทีไ่ดม้าตรฐาน 

โดยมุ่งเน้นความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั ภายใตส้โลแกน “ บา้นดดี ีไดง้า่ยงา่ย ”  
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 1.1  วิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยมวีสิยัทศัน์ ภารกจิ ดงัน้ี  
 

•  วิสยัทศัน์ 

  “สงัคมทีด่ ีเริม่ต้นทีบ่้าน” เราเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ ทีส่รา้งโอกาสใหทุ้กคนไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัไดง้า่ย 

ในราคาทีคุ่ม้ค่ากว่า และเป็นองคก์รทีค่าํนึงถงึการมส่ีวนร่วมยกระดบัสงัคมของทุกๆ ภาคส่วน 
 

• ภารกิจ 

  บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะสรา้งทีอ่ยู่อาศยัทีม่คุีณภาพด ีบนทาํเลทีร่องรบัการเจรญิเตบิโตของชมุชนเมอืงในราคา

ทีค่นส่วนใหญ่สามารถเป็นเจา้ของได ้โดยคาํนึงถงึการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขของคนในสงัคมและชุมชน 
 

• ค่านิยมหลกั 

  Key – สาํคญั   ใหค้วามสาํคญักบัทุกๆ สิง่ทีท่าํ 

  Creativity – ความคดิสรา้งสรรค ์ มคีวามคดิรเิริม่ทาํสิง่ใหม่ คดินอกกรอบ 

• เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชัน้นําในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์อย่างครบวงจร โดยมี

นโยบายมุ่งเน้นการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างมัน่คงและต่อเน่ือง และการพฒันาโครงการบ้านพกัอาศยัเพื่อขาย 

ซึง่เป็นแหล่งรายไดท้ีช่่วยสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทั 

   บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยคาํนึงถงึความพรอ้ม ความสมบูรณ์แบบ และความพงึ

พอใจของลูกคา้เป็นสําคญั โดยสรา้งบ้านคุณภาพ ในราคาทีคุ่ม้ค่าเพื่อสนองความต้องการของผูม้รีายได้ปาน

กลาง บรษิทัมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาและสรา้งสรรคบ์า้นคุณภาพ โดยใส่ใจทุกรายละเอยีด และใหค้วามสาํคญัทุกจดุ

ภายในบา้นภายใตม้าตรฐานของบรษิทัฯ 

• หลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

  บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมเีป้าหมายในการเป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัยอ์ย่างครบวงจรทีม่กีารเตบิโตอย่างมัน่คงต่อเน่ือง บรษิทัฯ เชื่อมัน่วา่การทีอ่งคก์รจะเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนืวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานจะตอ้งขบัเคลื่อนไปสู่ การกํากบัดูแลกจิการทีด่มีคีวาม

โปร่งใสและธรรมาภบิาลการสรา้งผลประกอบการทีด่ใีหท้่านผูถ้อืหุน้ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมรอบขา้ง 

• กลยุทธท์างธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 
 

1) การออกแบบโครงการทีม่แีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design)  

   บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมรีูปแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

  มคีวามโดดเด่น ทัง้รปูแบบโครงสรา้ง การตกแต่ง และพืน้ทีใ่ชส้อย โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุด 

2) การขยายโอกาสทางธุรกจิประเภททีอ่ยู่อาศยัทีห่ลากหลาย 

 
 
 



รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

6 

  บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหน่ึงในผู้นําทางด้านการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที่อยู่

 อาศยัแต่อาจพจิารณาธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่นๆ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะประเมนิโอกาสในการ

 ลงทุนดงักล่าว โดยพจิารณาจากความเป็นไปไดข้องโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพื่อ

 ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ ทัง้น้ี บริษัทฯ เชื่อว่าการเปิดกว้าง

 ทางดา้นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของบรษิทัฯ จะช่วยขบัเคลื่อนหุน้กจิการของบรษิทัฯ เตบิโตอย่าง

 ต่อเน่ืองในระยะยาว 

3) พิจารณาโอกาสการเข้าลงทุนลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จาก

ผู้ประกอบการอื่นนอกจากการเติบโตจากโครงการที่บรษิัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บริษัทฯ ยงั

ประเมนิโอกาสการเขา้ลงทุนในกจิการ หรอืโครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่น เพื่อเพิม่

ความต่อเน่ืองและอตัราการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้น้ีการเขา้ลงทุนในกจิการ หรอื

โครงการจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นนัน้ จะสามารถช่วยลดระยะเวลาการพฒันาโครงการ 

ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละกําไรไดเ้รว็ขึน้ เป็นตน้  
 

• กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 

   ในปี 2561 บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสรา้งความเตบิโตของธุรกจิ ผ่านกลยุทธส์าํคญั ดงัน้ี    
 

1) รกัษาฐานลูกคา้เดมิ  บรษิทัฯ  พฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดในทุกระดบัราคา รกัษา

ฐานลูกคา้ของกลุ่มตลาดส่วนใหญ่ (Mass Market) ซึง่มรีายไดไ้ม่สงู - ปานกลาง เป็นหลกั  

2)  รกัษามาตรฐานของสนิคา้ ความคุม้ค่าสงูสุดดา้นราคา และการบรกิารทีด่ ี

3) ปรบัขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อสร้างพื้นฐานทางธุรกิจทีเ่ขม้แขง็

เพิ่มประสิทธภิาพ การจดัการค่าใช้จ่ายและทรพัยากร และรองรบัความเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความอย่างยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกจิ 

 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

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

พ.ศ. 2525 บรษิัทฯ เริม่เขา้สู่ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยเริม่โดยเริม่จากโครงการบ้านทาวน์โฮมระดบั

ราคาปานกลางย่านคลองจัน่ ถนนสุขาภบิาล 1 และไดพ้ฒันาโครงการทัง้บ้านเดีย่ว บ้านแฝด และ

ทาวน์โฮม ในเวลาต่อมามาอย่างต่อเน่ือง 

เมษายน  

2545 

บรษิทัฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.รามอินทรา 8” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 986 ล้านบาท เป็น

โครงการบา้นทาวน์โฮม 

ตุลาคม  

2545 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ือ่ “เค.ซ.ีเลคววิ” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,038 ลา้นบาท เป็นโครงการ

บา้นเดีย่ว 

ตุลาคม  

2546 

กลุ่ม เค.ซี. ได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยการควบรวมกิจการกบั บรษิัท โมเดริ์นโฮม  

ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีป่ระสบปัญหาทาง

การเงนิท่ามกลางวกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ โดยกลุ่ม เค.ซ.ีไดเ้ขา้ซื้อหุน้

เพิม่ทุนคดิเป็นมลูค่า 350 ลา้นบาท กลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

มกราคม  

2547 

เปลี่ยนชื่อบรษิทัจาก บรษิทั โมเดริ์นโฮม ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พ

เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) และเปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “KC” จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั โมเดริน์ 

สตรที จํากดั (บรษิัทย่อย) โดยบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บรษิัท โมเดริ์นสตรที จํากดั มทีุนจด

ทะเบยีน 30 ล้านบาท (เรยีกชําระแล้ว) มวีตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ เพื่อเพิม่โอกาสและความคล่องตวัทางธุรกจิ 

มนีาคม  

2547 

- บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 525 ล้านบาท โดยการจดัสรรหุน้ (Right Offering) ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้กลุ่มเดมิอกีจํานวน 52.5 ล้านหุน้ ในราคาเท่ากบัมูลค่าทีต่ราไว ้10 บาท ทําใหบ้รษิทัฯ มทีุนจด

ทะเบยีนทัง้สิน้ 875 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 87.5 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 598 ลา้นบาท 

เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

มถิุนายน  

2547 

- บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จํานวน 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.การ์เด้นโฮม 18” และ “เค.ซี.   

การเ์ดน้โฮม 20” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 468 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

ธนัวาคม  

2547 

- บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จํานวน 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 แบ่งเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 45,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้5 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัแก่ประชาชน (PO) 

มถิุนายน  

2548 

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

เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

สงิหาคม  

2548 

เปลี่ยนมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิหุน้ละ 5 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท มผีลทําใหจ้าํนวนหุน้

จดทะเบยีนเป็น 1,100 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้1 บาท คดิเป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท เป็นหุน้สามญั

จดทะเบยีนชาํระแลว้ 875 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้1 บาท คดิเป็นจาํนวน 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 

กุมภาพนัธ ์

2549 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวนรามอนิทรา” มลูค่ารวมทัง้สิน้ 

653 ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 

เมษายน  

2549 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ภายใตช้ื่อ “เค.ซ.ีคลสัเตอร์ นิมติรใหม่” มูลค่ารวมทัง้สิน้ 695 ล้านบาท 

เป็นโครงการบา้นทาวน์โฮม 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

ธนัวาคม  

2550 

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

เป็นโครงการบา้นเดีย่ว 

สงิหาคม  

2555 

นายอภิสิทธิ ์งามอัจฉริยะกุล ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จ ัดการ และคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเสนอ นายชาย งามอจัฉริยะกุล เป็น

กรรมการ ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดม้ี

มตริบัรองเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2555 

มกราคม  

2558 

บรษิัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “เค.ซี.กรีนคาแนล ประชาสําราญ” มูลค่ารวมทัง้สิ้น 326 

ลา้นบาท เป็นโครงการบา้นเดีย่วและบา้นแฝด 

มนีาคม  

2558 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เดมิกลุ่มงามอจัฉรยิะกุล ไดท้าํรายการขายหลกัทรพัย ์KC แบบ big lot จาํนวนรวม

ทัง้สิ้น 342,155,500 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.61 บาท คดิเป็นร้อยละ 39.10 ของจํานวนทัง้หมดให้แก่ 

นายภทัรภพ อิทธสิญัญษกร มผีลทําใหบ้รษิทัฯ มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้รายใหญ่จาก

กลุ่มตระกูล งามอจัฉรยิะกุล มาเป็นผูถ้อืหุน้บุคคลรายดงักล่าว โดยบรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิดา้น

พฒันาอสงัหารมิทรพัยต์่อไปดงัเดมิ 

พฤษภาคม 

2558 

บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท จํานวน 875 ล้านหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 17.5 ล้าน

บาท  

มถิุนายน  

2558 

- พลเอกไชยเดช บุญรอด ประธานกรรมการบรษิทั ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้

ที ่4/2558 ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ โดยใหม้ผีลตัง้แต ่

วนัที ่10 มถิุนายน 2558 เป็นตน้ไป 

- นายชาย งามอจัฉรยิะกุล  ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการโดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 และมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูบ้รหิารใหม่แต่ยงั

มแีนวทางในการมุ่งเน้นพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกรปูแบบ 

กรกฎาคม 

2558 

นายภทัรภพ อทิธสิญัญากร ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2558 ให้ดํารง

ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ (รกัษาการ) แทนนายชาย งามอจัฉรยิะกุล โดยใหม้ผีลตัง้แต่ 

วนัที ่1 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป  

กนัยายน 

2558 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 บรษิทัฯ ไดท้าํการจาํหน่ายสิง่ปลูกสรา้งใน “โครงการรบัจา้งก่อสรา้ง” ไดแ้ก่ 

โครงการ เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ร่มเกล้า 1 ซึ่งเป็นลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มีมาแต่เดิมก่อนการ

เปลี่ยนแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยบรษิทัฯ ทําการสรา้งสิง่ปลูกสรา้งจํานวนมากบนทีด่นิของบุคคล

อื่น (บจก.สุวรรณภูมกิรนี) โดยไม่ปรากฏสญัญาใดๆ ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัเจา้ของกรรมสทิธิ ์

ทีด่นิ การขายสิง่ปลูกสรา้งในโครงการลกัษณะดงักล่าวเป็นการลดความเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิัทฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามหนังสือที่ กก.097/2558 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกับการ

จําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ทีเ่ปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อ

วนัที ่1 ตุลาคม 2558 แกไ้ขเพิม่เตมิล่าสุดเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2558) 

 

 



รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

9 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

มนีาคม  

2559 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทําการจําหน่ายสิ่งปลูกสร้างใน “โครงการรับจ้างก่อสร้าง”  

จํานวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล์ร่มเกล้า 2, โครงการ เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม 19, 

โครงการเค.ซ.ีพารค์วลิล์ 3, โครงการเค.ซ.ีกรนีวลิล์ 1 ซึ่งเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกจิทีม่มีาแต่เดมิ

ก่อนการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยบรษิทัฯ ทาํการสรา้งสิง่ปลูกสรา้งจาํนวนมากบนทีด่นิของ

บุคคลอื่นโดยไม่ปรากฎสญัญาใดๆ ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิัทเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ การขายสิง่

ปลูกสรา้งในโครงการลกัษณะดงักล่าวเป็นการลดความเสีย่งในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ (โปรด

พจิารณารายละเอียดตามหนังสอืที่ กก.062/2559 เรื่องสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาจําหน่ายซึ่ง

ทรพัย์สินของบริษัทฯ ที่เคยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 30 

พฤษภาคม 2559 แกไ้ขเพิม่เตมิล่าสุดเมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม 2559) 

เมษายน 

2559 

- นายภทัรภพ อทิธสิญัญากร ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ (รกัษาการ) 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2559 

- นายกิติสาร มุขด ีได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/2559 ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ แทนนายภทัรภพ อทิธสิญัญากร  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป 

กนัยายน 

2559 

 

วนัที่ 1 กันยายน 2559 บริษัทฯ ทําการย้ายที่ตัง้สํานักงานใหญ่จากที่เดิมตัง้อยู่เลขที่ 270 ถนน

รามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร ไปยงัเลขที ่202 อาคาร เลอ คองคอรด์ 

ชัน้ 19 เลขที ่1901 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ธนัวาคม 

2559 

 

บมจ. เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ตี้ หรอื KC แจง้การผดินัดชําระหน้ีตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E) ที่

ออกใหแ้ก่กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 3 เอม็ 4 (S-PFI 3M4) ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

โซลารสิ จาํกดั (บรษิทัจดัการ) 130 ลา้นบาท ซึง่ครบกําหนดชาํระเงนิวนัที ่15 ธนัวาคม 2559 ต่อมา

วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 KC แจง้ขอ้มลูเพิม่เตมิว่า บรษิทัฯ เป็นหน้ีตัว๋ B/E ทัง้สิน้ 5 ฉบบั รวม 350 

ล้านบาท (19.31% ของสินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตรวจสอบพบว่า มกีารออกตัว๋ B/E ทัง้หมดในช่วงไตรมาสที ่4/2558 แต่ไม่ปรากฏในงบการเงนิ และ

อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขงบการเงนิไตรมาสที ่3/2558-ไตรมาสที ่3/2559 ใหถู้กตอ้ง 

มกราคม 

2560 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื ตลท.ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (SUSPENSION : ห้าม

การซื้อขายหุ้นจดทะเบยีนชัว่คราวมากกว่า 1 รอบ) หุ้น บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ หรอื KC เพื่อ

หยุดพกัการซื้อขาย รอบเชา้วนัที ่4 ม.ค.2560 เน่ืองจาก ตลท. ให ้KC ชี้แจงขอ้มูลการออกตัว๋ B/E 

วงเงนิ 350 ลา้นบาท ซึง่ไม่มกีารบนัทกึบญัชรีายการดงักล่าว 

มกราคม 

2560 

-  นายสรรชัย  อินทรอักษร  ได้ลาออกจากตํ าแห น่งกรรมการ  และกรรมการบริหาร                                          

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
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กุมภาพนัธ ์

2560 
- พลเอกไชยเดช บญุรอด ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษิทั 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายชนิชยัเมธ เบญจสริทิศัน์ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

- รศ.ดร.สวงค ์เศวตวฒันา ไดล้าออกจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายสายณัห ์สตางคม์งคล ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่31 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายธรีพนัธุ ์จติตาลาน ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2560                                   

ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทัแทนพลเอกไชยเดช บุญรอด 

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 

- นางสาวสุชาดา กรวทิยาศลิปะ ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่2/2560                     

ใหด้าํรงตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระแทนนายชนิชยัเมธ เบญจสริทิศัน์  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 
มนีาคม 

2560 

- นายธรีพนัธ ์จติตาลาน ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรษิทั  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายสายณัห ์สตางคม์งคล ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นางสาวสุชาดา กรวทิยาศลิปะ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายวรีะศกัดิ ์แกว้หนู ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายกติสิาร มุขด ีไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการบรหิาร  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ  ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการบรหิาร  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

มนีาคม  

2560 

- พลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2560                    

ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรหิารบรษิทัแทนตําแหน่งทีว่่างลง  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 

- นายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2560                                      

ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทนตําแหน่งทีว่่างลง  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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เมษายน 

2560 

- พลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบรษิทั  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

- นายพงษ์ภัฎ เรียงเครือ ได้รับการแต่งตัง้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7 /2560                                

ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั แทนพลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

- นายเกียรติศกัดิ ์จีรเธียรนาถ ได้รบัการแต่งตัง้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2560                      

ใหด้าํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

- พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2560                      

ใหด้าํรงตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการอสิระ แทนพลเอกเกรยีงไกร บุรนิทรว์ฒันา  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

ธนัวาคม 

2560 

นายเกยีรตศิกัดิ ์จรีเธยีรนาถ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการอสิระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

มกราคม 

2561 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. แจ้งบริษัทที่จดทะเบียนที่ยังไม่ส่งงบการเงิน  

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 

- แจ้งขอสงวนสทิธิใ์นการไม่จดัประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ เน่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงไม่ได้รบัการชี้แจง

ขอ้มลูจากนายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร 

- จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 อนุมตักิารเปลีย่นแปลงกรรมการผูม้อํีานาจลง

ลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ จากเดมิ นายกติตสิาร มขุด ีและนายธรีะสทิธิ ์แสงเงนิ ลงลายมอืชื่อร่วมกนั 

เปลีย่นแปลงเป็น นายธรีณฎัฐ ์ ตัง้สถาพรพงษ์  ลงนามร่วมกบักรรมการอกีคน   

- อนุมตัแิตง่ตัง้นายวรีณั มณีภาค เป็นรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ โดยใหม้ผีลจนกว่าคณะกรรมการ

บรษิทัฯ จะมมีตแิตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการ 

- จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งคณะกรรมการชุด

ใหม่ของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื             กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษิทั 

2) พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์     กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการ 

3) นายสวงศ ์ เศวตวฒันา             กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

4) นายสุพจน์ ฤชุพนัธุ ์                กรรมการอสิระ 

5) นายธรีณฎัฐ ์ ตัง้สถาพรพงษ ์     กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

กุมภาพนัธ ์

2561 
- นายสนัต ิปิยะทตั ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561                                     

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ แทนนายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 

- นายอดุลย ์เลาหพล ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561                                       

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอสิระ แทนนายสุพจน์ ฤชุพนัธ ์ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 
กุมภาพนัธ ์

2561 
- นายสนัต ิปิยะทตั ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ แทนนายพงษ์ภฎั เรยีงเครอื  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 

- นายอดุลย ์เลาหพล ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอสิระ แทนนายสุพจน์ ฤชุพนัธ ์ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 

มนีาคม 

2561 
- ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้ SP หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  กรณีไม่ส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด

สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2560 จงึเป็นเหตุใหเ้ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

- พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 มนีาคม 2561  

จงึทาํใหพ้ลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์พน้จากตําแหน่งรองประธานกรรมการ 

- อนุมตัแิตง่ตัง้ นายสนัต ิปิยะทตั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 

2561 
เมษายน 

2561 
- นายชาย วฒันสุวรรณ ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ แทน นายธรีณฎัฐ ์ตัง้สถาพรพงษ์  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

- นายสนัต ิปิยะทตั ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่30 

เมษายน 2561 และเขา้รบัตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยมผีลวนัที ่30 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

- นางสาวกุลสิรา ธญัญวกิยั ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2561  

เป็นเลขานุการบรษิทัแทน นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ 

- จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2561 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบรษิทัฯ             

จะประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1) พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์     กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษิทั 

2) นายอดุลย ์เลาหพล                 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการ 

3) นายชาย  วฒันสุวรรณ             กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4) นายสวงศ ์ เศวตวฒันา             กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

5) นายสนัต ิ ปิยะทตั                   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
พฤษภาคม 

2561 

บมจ. เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้หรอื KC แจง้ความคบืหน้าคดผีดินัดชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange 

: B/E) ทีอ่อกใหแ้ก่กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 3 เอม็ 4 (S-PFI 3M4) ตกลงรบัเงือ่นไขตามสญัญา

ประณีประนอมทีโ่จทกเ์สนอ และขอใหท้างบรษิทัฯ เขา้มาทาํการพฒันาทีด่นิโฉนดเลขที ่281087  

ต.แพรกษา อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเพิม่มลูค่าหลกัประกนั 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 
สงิหาคม 

2561 
บมจ. เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้หรอื KC แจง้ความคบืหน้าคดผีดินัดชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange 

: B/E) ทีอ่อกใหแ้ก่กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 3 เอม็ 4 (S-PFI 3M4) โดยศาลแพง่ไดม้คีาํพพิากษา

ในวนัที ่26 กรกฏาคม 2561 ใหบ้รษิทัฯ ชาํระเงนิในจาํนวน ตอ่ไปน้ี พรอ้มอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 

ต่อปีของเงนิตน้ทัง้ 5 นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง (วนัที ่16 มถิุนายน 2560) เป็นตน้ไป จนกว่าจะชาํระ

เสรจ็ 

- โจทกท์ี ่1 กองทุนเปิดโซลารสิ พรวิลิเลจ 3 เอม็ 4 ยอดทีต่อ้งชาํระ 136,894,748.86 บาท 

เงนิตน้ 130,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่2 กองทุนเปิดโซลารสิ พรวิลิเลจ 3 เอม็ 5 ยอดทีต่อ้งชาํระ 41,948,858.45 บาท 

เงนิตน้ 40,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่3 กองทุนเปิดโซลารสิ พรวิลิเลจ 3 เอม็ 3 ยอดทีต่อ้งชาํระ 41,833,789.95 บาท 

เงนิตน้ 40,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่4 กองทุนเปิดโซลารสิ พรวิลิเลจ 3 เอม็ 1 ยอดทีต่อ้งชาํระ 52,220,319.63 บาท 

เงนิตน้ 50,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่5 กองทุนเปิดโซลารสิ พรวิลิเลจ 6 เอม็ 6 ยอดทีต่อ้งชาํระ 92,720,547.95 บาท 

เงนิตน้ 90,000,000 บาท 

หากไม่ชําระหรอืชําระไม่ครบถ้วนใหย้ดึโฉนดเลขที ่281087 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ    

จ.สมุทรปราการ และที่ดนิโฉนดจํานวน 58 โฉนด ต.สามวาตะวนัออก อ.มนีบุร ี(เมอืง) กรุงเทพฯ 

พร้อมสิง่ปลูกสร้าง และทรพัย์สนิอื่นๆ ของบรษิัทฯ ออกมาขายทอดตลาดพื่อนําเงนิมาชําระหน้ีแก่

โจทก์ทัง้ 5 จนครบถ้วน กบัใหจ้าํเลยใชค่้าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทัง้ 5 โดยกําหนดค่าทนายความ

คนละ 20,000 บาท 

พฤศจกิายน 

2561 
- ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้ SP หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  กรณีไม่ส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด

สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2560 จงึเป็นเหตุใหเ้ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

- พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 มนีาคม 2561  

จงึทาํใหพ้ลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์พน้จากตําแหน่งรองประธานกรรมการ 

- อนุมตัแิตง่ตัง้ นายสนัต ิปิยะทตั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 2561 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

  ปัจจุบนับรษิัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) ถอืหุ้นในบรษิัทย่อยจํานวน 1 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท  

โมเดริน์ สตรที จาํกดั (“บรษิทัย่อย”) โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยมทีุนจดทะเบยีน 30 ลา้น

บาท (ชาํระแลว้) 

 

• นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย   
 

  บรษิทัฯ มนีโยบายแบ่งการดาํเนินงานระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างชดัเจน โดยดาํเนินธุรกจิ

ดงัต่อไปน้ี   
 

1) บริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 
 

  บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภท โครงการหมู่บ้านจดัสรร ได้แก่ บ้าน

เดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ซึ่งบรษิัทฯ จะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจา้ของโครงการ หรอื

เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ กบัเจ้าของกรรมสทิธิท์ี่ดนิโครงการร่วมทุน ปัจจุบนัถอืไดว้่า

บรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัและความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค เน่ืองจาก

โครงการมทีําเลที่ตัง้ที่เหมาะสม ผลติภณัฑ์มคุีณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและคุม้ค่าสูงสุด รวมถงึ

การให้บริการหลงัการขายที่ด ีโดยบริษัทฯ มีพฒันาการและการปรบัปรุงผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ 

อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้โครงการ เช่น ดา้นทาํเลทีต่ัง้ของโครงการ ดา้น

การออกแบบรูปลกัษณ์และผงัโครงการ ด้านอรรถประโยชน์การใชส้อย ด้านการเลอืกและคดัสรร

วสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์ตกแต่ง รวมทัง้การออกแบบภูมทิศัน์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมใน

แต่ละโครงการ ดา้นการก่อสรา้งมกีารนําเทคโนโลยกีารก่อสรา้งแบบคอนกรตีสาํเรจ็รูป (Precast) ที่

ร่นระยะเวลาการก่อสร้างใหร้วดเร็วขึน้มาผสมผสานกบัวธิกีารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (Conventional 

Construction) ที่มคีวามคงทน แขง็แกร่ง สามารถต่อเติมได้ และยงัอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมโดยมี

การควบคุมคุณภาพทีด่ ีและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 

2) บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั 
 

   บรษิทัย่อย มวีตัถุประสงคป์ระกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ มนีโยบายที่

จะใช ้บรษิทัย่อย เพื่อทําหน้าทีใ่นส่วนของธุรกจิใหม่ในอนาคต โดยทีจ่ะมาช่วยในการแบ่งเบางาน

ของบริษัทฯ เช่น งานดูแลสาธารณูปโภคโครงการ งานซ่อมแซมทัว่ไป ฯลฯ เพื่อให้เกิดความ

คล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ  
 

      สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ร้อยละการถือหุ้นของบริษทัฯ การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั 99.99 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ผงัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

 1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

  -ไม่ม-ี 

2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

• ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

  บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายและใหบ้รกิารด้านทีอ่ยู่อาศยัแบบครบวงจรภายใต้

การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลกัษณะโครงการบ้านจดัสรรแนวราบเป็นหลกั โดยบริษัทฯ ให้

ความสําคญัด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโดยผสมผสานการนําเทคโนโลยกีารก่อสร้างแบบคอนกรตี

สําเร็จรูป (Precast) ที่ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้ รวดเร็วขึ้น มาผสมผสานกับวิธกีารก่อสร้างแบบดัง้เดมิ 

(Conventional Construction) ทีม่คีวามคงทน แขง็แรง และสามารถซ่อมแซมหรอืต่อเตมิไดง้่าย โดยสามารถ

คงราคาขายทีลู่กคา้ทัว่ไปสามารถเป็นเจา้ของได ้และมคีวามคุม้ค่าสงูดา้นราคาต่อคุณภาพ  

  โครงการบ้านจดัสรรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย โครงการประเภทบา้นเดีย่ว บ้านแฝด และบ้านทาวน์โฮม 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัรบัจ้างก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศยัและรบับริหารโครงการบ้านจดัสรรทัว่ไป กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายจะเป็นผูม้รีายไดป้านกลาง ซึ่งสามารถหาซื้อบ้านเดีย่วราคา 1.6-12.0 ล้านบาท บ้านแฝดราคา 2.0-

4.5 ล้านบาท และทาวน์โฮมราคา 1.1-2.3 ล้านบาท โครงการส่วนใหญจ่ะตัง้อยู่บรเิวณชานเมอืง โดยเน้นทําเล

ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตหนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั สุวนิทวงศ์ คลองสาม

วา สะพานสูง และเทพารักษ์ สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพฒันาและก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่าง

กวา้งขวาง อตัราการเจรญิเตบิโตของประชากรและผูอ้าศยัค่อนขา้งสงู  

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยสามารถแบ่ง

ประเภทโครงการหมู่บ้านจดัสรรเป็นแต่ละตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยใช้ชื่อโครงการที่

แตกต่างกนัออกไป โดยแบ่งเป็นประเภทและตราสญัลกัษณ์ ดงัน้ี  
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• บ้านเด่ียว (Single Detached House) และบ้านแฝด (Semi-Detached House) 
 

ช่ือโครงการ  ลกัษณะโครงการ 

 
 
 
 
 

เค.ซ.ีกรนีคาแนล 

 

     บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสไตล์ใหม่ ตอบสนองต่อการอยู่อาศยัของคนรุ่นใหม่ทีคุ่ม้ค่า 

พบความอบอุ่นและความสุขของครอบครวัดว้ยบ้านเดีย่วชัน้เดยีว และบ้านแฝด เพราะ

บ้านเป็นสิ่งที่สะท้อนความสําเร็จให้กับชีวิต ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 

ผสมผสาน ความเรยีบงา่ยแบบสมยัใหม่ กบัการจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อยทีคุ่ม้ค่า และสมบูรณ์

แบบ 

 
 

 
 

เค.ซ.ีพารค์วลิล ์

 

     บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชัน้ขนาดเล็กจนถงึขนาดกลาง ที่คํานึงถึงการสร้างสรรค์ 

ครอบครวัให้อบอุ่นในสงัคมมคุีณภาพโดยการออกแบบบ้านใหม้คีวามหลากหลายเพื่อ

ตอบรบัทุกรูปแบบชวีติของครอบครวัพร้อมการจดัผงัโครงการให้ดูเป็นสดัส่วน ลงตวั 

และมคีวามเป็นส่วนตวั ภายใต้สภาพแวดล้อมในที่เน้นถึงการสมัผสัธรรมชาติอันแสน

บรสุิทธิ ์
 

 

 

 

 

เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์ 

บางนา – เทพารกัษ ์

       

     บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ หรูหรา ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิด

ธรรมชาต ิสะดวกสบายทุกการเดนิทาง สไตล์ “Nature Home” ใหคุ้ณสมัผสัความร่มรื่น

ของพื้นที่สเีขยีวของพนัธุ์ไม้ต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ พร้อมสิง่อํานวยความสะดวก

ต่างๆ ไดแ้ก่ สโมสร ฟิตเนส สระว่ายน้ํา และระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

 

เค.ซ.ีวงแหวน -  

รามอนิทรา 

 

 

     บา้นเดีย่วและบ้านแฝดกลิน่ไอของบรรยากาศแบบไทยประยุกต์ในลกัษณะนีโอไทย 

ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกอันอบอุ่นอย่างลึกซึ้งด้วยคุณค่าแห่งวิถีชีวิตความเป็นไทยที่

ออกแบบใหภ้ายในกวา้ง โดดเด่นดว้ยแนวคดิการรกัษาความร่มรื่นของธรรมชาตเิอาไว้

ดว้ยบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ และเป็นส่วนตวัทาํใหช้วีติคุณสมัผสัธรรมชาตไิดอ้ย่างใกลช้ดิ 

 

 

 

 

เค.ซ.ี เลคววิ รามคาํแหง 

 

    บา้นเดีย่วหร ูเน้ือทีข่นาดใหญ่ บนทาํเลทีม่ศีกัยภาพ เน้นการสรา้งบา้นทีม่รีปูลกัษณ์ที่

เด่นสง่า มดีไีซน์เฉพาะตวัที่แสดงถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศยับนทําเลรมิทะเลสาบขนาด

ใหญ่ ในสงัคมทีอ่บอุ่นมคีุณภาพ 
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• ทาวน์โฮม (Town Home) 
 

ช่ือโครงการ  ลกัษณะโครงการ 

 
เค.ซ.ี คลสัเตอร์ 

 

    บา้นทาวน์โฮมสไตลค์ลาสสคิ ลงตวัดว้ยพืน้ทีใ่ชส้อย โครงสรา้งอาคารไดร้บัการ

ออกแบบพเิศษ พรอ้มสรรพดว้ยสาธารณูปโภค และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ 

มากมาย รวมถงึระบบรกัษาความปลอดภยั จงึทาํใหคุ้ณสมัผสัดว้ยถงึความอบอุ่นและ

ความปลอดภยัไปพรอ้มๆ กนั “ทาวน์โฮมคุณภาพทีม่ากกว่าทาวน์โฮมธรรมดาทัว่ไป” 

สิง่ทีท่าํใหทุ้กชวีติทีพ่กัอาศยัทีน้ี่ มคีวามสุขไปพรอ้มกบัการคมนาคมทีส่ะดวกสบาย 

 

 

 
 

ในปี 2561 ได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ของโครงการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในจาํนวนทีเ่พิม่มากขึน้ ดงัน้ี 

ช่ือโครงการ โลโก้เดิม โลโก้ใหม ่

1. เค.ซ.ี คลสัเตอร ์ 

นิมติใหม ่

 

 

 

  

 

 

2. เค.ซ.ีเนอเชอรลัวลิล ์ 

บางนา – เทพารกัษ ์

  

 

 

 

 

3. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2   

 

 

 

 
  

 

• บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย 
 

  ภายใต้สโลแกน “บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย” ของบริษัทฯ จึงทุ่มเทพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ในทําเล

ศักยภาพ โดยสร้างบ้านคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่า มีราคาขายที่ไม่เกินราคาของ

ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ เมื่อเปรยีบเทยีบขนาดของบ้านในประเภทและขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทีใ่กล้เคยีงกนั เพื่อให้

ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของไดง้า่ย และตอบสนองความตอ้งการมบีา้นของผูม้รีายไดป้านกลางลงไป โดยคาํนึงถงึ

ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดาํเนินไปอย่างรอบคอบและมัน่คง ไม่ขยาย

กจิการจนเกนิกําลงั บรษิทัดําเนินธุรกจิโดยอาศยัเงนิทุน ของตวัเองเป็นหลกั เพื่อรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนให้

อยู่ในเกณฑต์ํ่า และสามารถสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
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  สนิค้าของบรษิทัฯ เป็นโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบเป็นหลกั ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านทาวน์

โฮม นอกจาก น้ียังมีธุ รกิจรับจ้างสร้างบ้าน และรับบริหารโครงการบ้านจัดสรร เ น้นทํา เลด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เป็นสําคญั เน่ืองจากบรษิัทฯ มผีลงานการพฒันาโครงการบ้านจดัสรรน้ี

มากกว่า 40 ปี จนเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคและผูท้ีต่อ้งการซื้อทีอ่ยู่อาศยัย่านน้ี  

  สําหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวกับการ

บรหิารธุรกิจ สามารถกํากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพฒันาโครงการ บริษัทฯ ทําการ

คดัเลอืกทีด่นิในทําเลทีด่ ีเพื่อพฒันาเป็นโครงการใหม่ของบรษิทัฯ ทําการปรบัปรุงรูปแบบโครงการและดไีซน์

บ้าน ให้มีความทนัสมยั มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรบัระบบสารสนเทศและระบบบ้านอจัฉริยะ ที่จะมี

บทบาทในการอยู่อาศยั มากขึน้ในอนาคตอนัใกล ้โดยยงัคงรกัษาไว ้ซึง่คุณภาพการก่อสรา้ง ทาํใหทุ้กโครงการ

ของบรษิทัฯ มคีวามคุม้ค่าสงูดา้นราคาต่อคุณภาพ 

  นอกจากน้ี  บรษิทัฯ ได้สร้างความไวว้างใจและความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค โดยพฒันาและเสรมิสรา้ง 

ธรรมาภบิาลของบรษิทัฯ ใหด้ขี ึน้ยิง่ขึน้ไปควบคู่ไปกบัเป้าหมายของแผนเตบิโตทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเตบิโต

อย่างยัง่ยนืใหก้บัธุรกจิของบรษิทัฯ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และประเทศชาต ิมุ่งมัน่ทีจ่ะ

เตบิโตและพฒันาอย่างต่อเน่ือง และมเีสถยีรภาพ 

 

• โครงสร้างรายได้ 
 

  โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย แยกตามผลติภณัฑห์ลกัในปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ซึง่

สามารถแยกไดด้งัน้ี  

ประเภทรายได้ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 551.43 69.43 293.02 97.00 175.66 87.48 

 รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น 157.18 19.79 2.86 1.00 - - 

 รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ - - - - - - 

 รายไดอ้ื่นๆ 85.58 10.78 10.69 2.00 25.14 12.52 

 รวมรายได้ 794.19 100.00 306.08 100.00 200.80 100.00 

 

  บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากการขายอสงัหาริมทรพัย์ โดยในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มี

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 69.43 ร้อยละ 97 และร้อยละ 87.48 ของรายได้รวม

ตามลําดบั 
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สดัส่วนการขายบา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และท่ีดิน 

ประเภท 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 บา้นเดีย่ว 244.57 30.79 187.31 62 129.41 73.67 

 บา้นทาวน์โฮม 89.97 11.33 112.64 37 46.25 26.33 

 อื่นๆ 459.65 57.88 3.25 1 - - 

 รวม 794.19 100.00 303.20 100.00 175.66 100.00 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิด้านการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทบ้านจดัสรรเน้นอสงัหารมิทรพัย์

แนวราบเป็นหลกั คอื บ้านเดีย่ว บ้านแฝด และทาวน์โฮม รบัจา้งสรา้งบ้าน และรบับรหิารโครงการบ้าน

จดัสรร โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจ้าของโครงการ หรอืบรษิทัฯ ร่วมทุนกบัเจา้ของกรรมสทิธิ ์

ที่ดิน สําหรับทําเลที่ตัง้โครงการที่เลือกนํามาพัฒนานั ้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณเขตชานเมือง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนทีม่รีะบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ไว้รองรบัการ

พฒันาอย่างครบครนั ทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก  

บรษิทัฯ มโีครงการปัจจุบนัทีด่าํเนินงานอยู่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 9 โครงการ มลูค่า 

8,107 ลา้นบาท (โครงการบา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม) โดยรายละเอยีดของแต่ละโครงการปรากฏ

ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ลาํดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ปีท่ีเปิด

โครงการ 

ลกัษณะโครงการ กลุ่มลูกค้า ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 

มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าของ

โครงการ (%) ยูนิต มูลค่า (ลบ.) 

บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 

1 เค.ซ.ีเลคววิ โซน A-E เขตสะพานสงู ต.ค. 45 SDH A 4.33 235 1,038 97.87% 

2 เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา เขตบางเขน ม.ีค. 47 SDH B ถงึ B+ 3.50 164 622 95.73% 

3 เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา โซน A,C สมุทรปราการ ธ.ค. 47 SDH/SEMI A 4.50 213 852 74.18% 

4 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา โซน A,C สมุทรปราการ ม.ิย. 48 SDH/SEMI B 2.85 433 1,296 91.22% 

5 เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 สุวนิทวงศ ์ ธ.ค. 50 SDH C 1.54 295 530 86.10% 

6 เค.ซ.ีกรนีคาแนล ประชาสาํราญ หนองจอก ม.ค. 58 SDH/SEMI C ถงึ C+ 1.56 205 349 10.61% 

รวม 1,675 5,309  

ทาวน์โฮม 

1 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ เขตคลองสามวา เม.ย. 49 TH C 0.89 425 595 39.76% 

2 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา-ซาฟาร*ี รามอนิทรา ม.ค. 49 TH C 0.95 1,342 1,610 99.78% 

3 เค.ซ.ีรามอนิทรา 5* รามอนิทรา ธ.ค. 49 TH C 0.95 412 493 99.51% 

รวม 2,233 2,798  

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 

                 -  ขอ้มลูโครงการ ณ 31 ธนัวาคม 2561 มกีารเปลีย่นแปลงจํานวนยนูิตบางโครงการ ทําใหส้่งผลต่อเปอรเ์ซน็ต์ความคบืหน้าของงานขาย               



รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

21 

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

  บรษิทัฯ ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นการสร้างจุดแขง็ให้กบัผลติภณัฑ์และบรกิารอีกทัง้ยงัมุ่งเน้นใหเ้กิดความ

เชื่อมัน่ในบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคโดยกําหนดราคาที่ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ดังนัน้ด้าน

การตลาดของบรษิทัฯ จงึมกีลยุทธก์ารแขง่ขนั ดงัน้ี  

  2.2.1   กลยุทธท์างการตลาด 

• กลยุทธท์างด้านผลิตภณัฑ ์

  บริษัทฯ เน้นให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการ

ออกแบบโครงการแต่ละโครงการนัน้ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะทําการวิเคราะห์ความ

ต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายร่วมกบั ฝ่ายออกแบบและฝ่ายการตลาด โดยเน้นการสรา้งความ

แตกต่างในตวัผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่อาศยั การตกแต่ง พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีส่่วนกลางทีล่งตวัตอบโจทย์

ความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รองรบักบักลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามต้องการแตกต่างกันไป

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลอืกทีอ่ยู่อาศยัได้ตรงกบัความต้องการ และเพื่อตอบสนองความพงึพอใจ

ของลูกคา้ สาํหรบัการก่อสรา้งนัน้ ภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 

พฒันาทมีควบคุมคุณภาพงานก่อสรา้งในแต่ละขัน้ตอนอย่างใกลช้ดิ ตัง้แต่เริม่จนแลว้เสรจ็ ส่งมอบ

งานใหแ้ก่ลูกคา้ โดยบรษิทัฯ มทีมีงานควบคุมคุณภาพของบรษิทัฯ เอง เป็นผูค้อยตรวจสอบงาน

ก่อสรา้งในแต่ละขัน้ตอน โดยมฝ่ีายการตลาดและฝ่ายขายช่วยรบัฟังความคดิเหน็ของลูกคา้ เพื่อ

นํามาพฒันาอย่างต่อเน่ือง ภายหลงัจากการส่งมอบงาน บรษิทัฯ มนีโยบายการใหบ้รกิารหลงัการ

ขายอยา่งใกลช้ดิเพื่อใหลู้กคา้เกดิความมัน่ใจ ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัและความเชื่อมัน่จาก

ลูกคา้ 
 

• กลยุทธด้์านต้นทุน 
 

  บรษิทัฯ มกีารบรหิารต้นทุนผลติภณัฑ์ที่มุ่งเน้นการควบคุมราคาต้นทุนสําหรบัการพฒันา

โครงการใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เพื่อรกัษาอตัรากําไรขัน้ตน้ และเพื่อใหร้าคาของผลติภณัฑข์อง

บรษิัทฯ อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสามารถแข่งขนัได ้โดยเริม่ตัง้แต่ การวจิยัพฒันาเลอืกแบบ

บ้านที่เหมาะสม การเลอืกใชว้สัดุก่อสร้างทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐาน แต่ราคาคุ้มค่าทีสุ่ดและมี

ตน้ทุนไมเ่กนิจากทีกํ่าหนดไว ้ 
 

• กลยุทธท์างการตลาด  
 

  บรษิทัฯ มกีารสํารวจกลุ่มลูกค้าทัง้ในด้านความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้า ทศิทางของ

ตลาด อสงัหารมิทรพัย์ การเดนิทาง และสาเหตุในการเลอืกซื้อ จากกลุ่มลูกคา้เดมิของโครงการ 

เพื่อเก็บเป็นฐานขอ้มูลในการเลอืกใชก้ลยุทธ์และสื่อทางการตลาดทีเ่หมาะสม เขา้ใจ และเขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ยงัอยู่ในสภาวะ และค่านิยมของสงัคมปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการทาํสื่อโฆษณา ทัง้

ออนไลน์ และออฟไลน์ การออกบูธ เป็นตน้  
 

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

  ลกัษณะลูกคา้ของบรษิทัฯ จะเป็นผูท้ีต่้องการทีอ่ยู่อาศยัแห่งใหม่ โดยลูกคา้แต่ละรายกจ็ะมี

ความต้องการที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข เหตุผล และข้อจํากัด เพื่อให้ลูกค้า
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สามารถเลือกที่อยู่อาศยัตรงตามความต้องการ บริษัทฯ จึงได้ออกแบบที่อยู่อาศยัให้มีความ

หลากหลายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า โดย

กลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มรายได้ระดบัปานกลาง โดยพื้นที่

โครงการของบรษิทัฯ จะอยู่ในย่านชานเมอืงของกรุงเทพฯ 

2.2.2 กลยุทธท์างด้านการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

  บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาที่เหมาะสม หรืออาจตํ่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัขนาด ของบ้านในประเภทเดียวกนั เพื่อให้ตอบสนองกบัความต้องการบ้านของผู้ที่มี

รายไดป้านกลางจนถงึน้อย (ผูม้รีายไดต้ํ่ากว่า 30,000 บาท, ผูม้รีายไดป้านกลาง 30,000 – 60,000 บาท 

และผูม้รีายไดส้งู 60,000 บาทขึน้ไป)  โดยจะมกีารสาํรวจและวเิคราะหส์ถานการณ์ทางการตลาดในตลาด

อสงัหารมิทรพัย์เป็นประจํา เพื่อทีจ่ะสามารถตัง้ราคาขายในระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได ้คํานึงถงึคุณภาพ

ของสนิค้า รวมถึงตัง้ราคาที่สอดคล้องกบัสภาวะต้นทุนต่างๆ ที่มกีารปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเน้นถึง

ความคุม้ค่าของผลติภณัฑเ์ป็นหลกัเพื่อใหลู้กคา้ทัว่ไปสามารถเป็นเจา้ของบา้นในฝันได ้ 

 2.2.3  กลยุทธท์างด้านการส่งเสริมการตลาด 

  กลยุทธ์ในการส่งเสรมิการตลาดเป็นอกีสิง่หน่ึงทีบ่รษิทัฯ ใหค้วามสําคญั และนํามาใชแ้ขง่ขนั เพื่อ

สรา้ง การรบัรูต้่อตราสนิคา้ของบรษิทัฯ โดยใชเ้พื่อจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการของผลติภณัฑ ์การจดจําใน

สนิคา้ของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์และภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทัฯ โดย

บรษิทัฯ ใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงัน้ี 

  บรษิทัฯ ใชก้ารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยสื่อหลกัทีใ่ชจ้ะเป็นป้ายโฆษณา ป้ายรายทาง สื่อออนไลน์ 

และงานอเีวนทต์่างๆ นอกจากน้ี บรษิทัยงัใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูลูกคา้ หรอืผูม้าเยีย่มชมโครงการทีม่ี

อยู่เพื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง สาํหรบัสื่อทีใ่ชส้งูสุด ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา เน่ืองจากความตอ้งการที่

อยู่อาศยันัน้ จะมลีกัษณะ “Geographic Demand” คอืลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่รู้จกัและคุ้นเคยกบั

พืน้ทีท่ีโ่ครงการตัง้อยู ่ดงันัน้สื่อดงักล่าวจงึเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดม้ากกว่า 

   กลยุทธ ์Above The Line (การตลาดผ่านสื่อทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูฟั้งในวงกวา้ง) : การซื้อและทาํโฆษณา

ผ่านสื่อหลัก ได้แก่ สื่อออนไลน์ (www.kcproperty.co.th) โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube, Line) 

โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์SMS ขอ้มูลและรายละเอยีดของโครงการใหม ่รวมถงึรายการส่งเสรมิการขายทีม่ใีน

ขณะนัน้ ไปยงัโทรศพัท์มอืถือของลูกค้า เพื่อสร้างการรบัรู้ในตราสนิค้าแก่ผู้บริโภคในวงกว้างภายใน

ระยะเวลาสัน้ๆอย่างรวดเร็ว โดยใช้โฆษณาแนะนําสินค้าหรือบรกิาร ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นการสื่อสารกับ

ผูบ้รโิภค 

  กลยุทธ์ Below The Line (การตลาดทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) : เป็นการสื่อสาร

สองทางกบัผูบ้รโิภคในรูปแบบของการจดักจิกรรมตลาดเพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพืน้ทีท่ี่มี

จํานวนและขนาดจํากดั อาท ิการจดักจิกรรมพเิศษทางการตลาด, การส่งเสรมิการขาย, การออกบูธงาน

แสดงอสงัหารมิทรพัย,์ การจดัโรดโชวส์รา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้  
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 2.2.4  กลยุทธท์างด้านการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  บรษิทัฯ จําหน่ายผลติภณัฑ์โดยผ่านช่องทางการจําหน่ายแบบช่องทางตรงและเป็นการขายโดย

ทมีงานขายของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มกีารจดัฝึกอบรมทมีงานขายเป็นประจําอย่างต่อเน่ืองและมีการ

กําหนดนโยบายและวางเป้า ยอดขายอย่างชดัเจน แต่ละโครงการจะมทีมีงานขายประมาณ 2-3 คน และมี

การกําหนดค่านายหน้า ในการขายทีอ่ยู่อาศยัแต่ละหลงัในโครงการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแก่ทมีงานขายซึง่

ทมีงานขายแต่ละคนจะถูกฝึกใหม้คีวามเอาใจใส่ต่อลูกคา้แต่ละราย ตัง้แต่การใหข้อ้มลูพืน้ฐานเริม่แรกแก่

ลูกคา้ทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามขัน้ตอนการจองซื้อและเซน็สญัญา การเตรยีมตวัและช่วยเหลอืการจดัหา

สนิเชื่อบ้านกบัสถาบนัการเงนิ การส่งมอบบ้านและการบรกิารหลงัการขาย โดยแต่ละขัน้ตอนจะมกีาร

บนัทกึไวใ้นระบบเพื่อทาํการปรบัปรุงหรอืวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของกลุ่มลูกคา้เพื่อ

กําหนดกลยุทธ์ด้านการขายต่อไป นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการออกบูธแสดงสินค้าและนําเสนอรายการ

ส่งเสรมิการขายตามสถานทีต่่างๆ เป็นครัง้คราว ตลอดจนการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชยีลมเีดยี 

เพื่อกระตุ้นยอดขายหรอืเป็นการเชญิลูกคา้ใหเ้ขา้มาแวะชมโครงการเพื่อดําเนินกจิกรรมการขายภายใน

โครงการต่อไป  

 2.2.5  กลยุทธด้์านการบริการหลงัการขาย 

  เพื่อให้ลูกค้ามคีวามเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ และยงัเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจซื้อ 

บรษิทัฯ จงึมบีรกิารหลงัการขายสําหรบัลูกค้าผู้ซื้อผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยมกีารรบัประกนัคุณภาพ

ของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัทีโ่อนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ สําหรบัความบกพร่องทีเ่กดิจากการ

ก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่ง และมกีารรบัประกนัโครงสรา้งหลกัของบา้นเป็นระยะเวลา 5 ปี 

เพื่อเป็นการสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ทุกท่าน  

 2.2.6 การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

• สถานการณ์ตลาดอสงัหาริมทรพัยปี์ 2561  
 

  การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที ่4.2% และการใชจ้่าย

ของภาครฐัเพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานโดยเฉพาะอย่างยิง่เส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเป็น 2 ปัจจยั

ทางเศรษฐกจิทีส่นับสนุนการเตบิโตของสภาวะตลาดในปี 2561 ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นภาพรวมเตบิโต

อย่างต่อเน่ืองโดยมจีํานวนยูนิตทีเ่ปิดขายใหม่เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ที่ 8.5% (ตารางที่ 1) 

บา้นเดีย่วเตบิโต 21.1% ซึง่เป็นการเตบิโตครัง้แรกในรอบ 4 ปี คอนโดมเินียมต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 ที ่13.7% 

อย่างไรก็ตาม หลงัจากทีท่าวน์เฮาส์มกีารเปิดตวัเป็นจํานวนมากในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมา การเปิดตวัในปี 

2561  ลดลงเลก็น้อยที ่-0.5% 
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การเปิดตวัโครงการในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560                                                                    (ยนิูต) 

ประเภท 1H 2560 2H 2560 2560 

บา้นเดีย่ว 2,718 6,338 9,056 

ทาวน์โฮม 16,227 16,318 32,545 

คอนโดมเินียม 28,538 33,963 62,501 

รวม 47,483 56,619 104,102 

ประเภท 1H 2561 2H 2561 2561 

บา้นเดีย่ว 4,478 6,489 10,967 

ทาวน์โฮม 12,185 18,729 30,914 

คอนโดมเินียม 24,874 46,159 71,033 

รวม 41,537 71,377 112,914 

ประเภท % การเปล่ียนแปลง 

บา้นเดีย่ว 64.8% 2.4% 21.1% 

ทาวน์โฮม -24.9% 14.8% -5.0% 

คอนโดมเินียม -12.8% 35.9% 13.7% 

รวม -12.5% 26.1% 8.5% 

แหล่งทีม่า : บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จํากดั 

        เราเห็นความแตกต่างที่ชดัเจน ระหว่างบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ทัง้น้ีหากพิจารณาดู

ภาพรวมการเปิดตวัของสนิคา้ทัง้ 3 เซกเมนต์จะเหน็ไดถ้งึความแตกต่างอย่างชดัเจน โดยปกตแิล้วภาพรวม

ของการเปิดตวัของสนิคา้ แนวราบจะเป็นไปตามอุปสงคข์องตลาดทีป่รบัตวัขึน้ลงในระดบัใกล้เคยีงกนัในแต่

ละปี ซึง่ต่างจากคอนโดมเินียมทีอ่ตัราการเปิดตวัจะผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกจิหรอืปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบตอ่

ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค เช่น สถานการณ์ทางการเมอืง แต่อย่างไรกต็ามตลาดคอนโดมเินียมจะมกีลไกที่

ควบคุมจํานวนอุปทานภายในตลาดดว้ยกนัเองอย่างอตัโนมตั ิกล่าวคอื ผูป้ระกอบการมคีวามยดืหยุ่นในการ

ปรบัแผนการเปิดโครงการโดยพจิารณาถงึอุปทานทีม่อียู่ในตลาดก่อนจะเปิดตวัโครงการใหม่ ดงัเช่นหากปีใด

ที่มสีนิค้าปล่อยเขา้สู่ตลาดเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการจะปรบัตวัดว้ยการชะลอแผนการเปิด โครงการ 

กลไกดงักล่าวส่งผลดตี่อตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นระยะยาวเพราะจะทาํใหไ้ม่เกดิปัญหาภาวะสนิคา้ลน้ตลาด 
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         จาํนวนยูนิตท่ีเปิดขาย 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

บา้นเดีย่ว 16,824 12,720 12,789 13,830 12,564 12,146 9,056 10,967 

ทาวน์โฮม 21,872 22,503 28,074 27,136 25,000 29,932 32,545 30,914 

คอนโดมเินียม 41,492 62,548 84,250 65,298 62,833 58,350 62,501 71,033 

รวม 80,188 97,771 125,086 106,264 100,397 100,428 104,102 112,914 

% การ

เปลีย่นแปลง 

-26.9% 21.9% 27.9% -15.0% -5.5% 0.0% 3.7% 8.5% 

แหล่งทีม่า : บรษิทั เอเจนซี ่ฟอร ์เรยีลเอสเตท แอฟแฟรส์ จํากดั 
 

• แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัปี 2562 
 

ตารางสรปุดชันีช้ีวดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558-  2562 

ข้อมูลสาํคญัของเศรษฐกิจไทย 2558 2559 2560F 2561F 2562F 

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (YoY%) 2.8 3.2 3.9 4.2 3.5-4.5 

ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ปีปัจจุบนั )ลา้นลา้นบาท(  13.67 14.37 15.26 16.35 17.33 

อตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ )รอ้ยละ(  -0.9 0.2 0.7 1.1 0.7-1.7 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย )รอ้ยละ(  1.50 1.50 1.50 1.50-1.75 1.75-2.00 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1 ปี เฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่  

(รอ้ยละ) 

1.40 1.40 1.40 1.40 N.A. 

อตัราดอกเบีย้กูย้มืสาํหรบัลูกคา้ชัน้ด ีเฉลีย่ 5 ธนาคารใหญ่  

(MLR) (รอ้ยละ) 

6.68 6.43 6.32 6.28 N.A. 

ค่าเงนิบาทเฉลีย่ )บาทต่อดอลลารส์หรฐั(  34.29 35.29 34.00 32.27 32.5-33.5 

เงนิสาํรองระหว่างประเทศ )พนัเหรยีญดอลลารส์หรฐั(  156.51 171.85 202.56 203.2 N.A. 

แหล่งทีม่า : IMF, World Bank, Bloomberg, สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

        เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.2 การบริโภค

ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามลําดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ที่

รอ้ยละ 1.1 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 6.4 ของ GDP 

          ในปี 2561 ตลาดอสงัหารมิทรพัย์ไทยยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 สอดคล้องกบั

ทศิทางการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตวัด้านการส่งออกและภาคการ

ท่องเที่ยว รวมไปถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั (Mega Project) ที่เร่งการก่อสร้างโครงการ

รถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดอุปสงค์และอุปทานเพิม่ขึ้นในหลาย

พื้นที่แล้ว ยงัส่งผลให้ดชันีราคาในพื้นที่เหล่านัน้ปรบัตวัสูงขึ้นเช่นกนั ในขณะที่มาตรการควบคุมสนิเชื่อของ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสรมิให้เกิดการเร่งการโอนกรรมสทิธิก่์อนทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 เมษายน 

2562 ส่งผลใหย้อดโอนช่วงปลายปี 2561 เพิม่ขึน้อย่างมนัียสาํคญั ทัง้น้ียอดขายอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนภูมภิาค

ยงัคงทรงตวั สะทอ้นภาพรวมเศรษฐกจิทีย่งัมกีารกระจายรายไดไ้ปยงัส่วนภูมภิาคไม่ทัว่ถงึ และยงัไม่ขยายไปสู ่

ผูท้ีม่รีายไดน้้อย ส่งผลใหม้กีารชะลอตวัในการซื้อทีอ่ยู่อาศยั 

                     ในขณะทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2562 ต้องเผชญิกบัปัจจยัลบหลายประการ ซึ่งส่งผลใหเ้กดิความ

ยากลําบากในการเตบิโตของตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ตัง้แต่มาตรการควบคุมสนิเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย 

แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึน้ รวมไปถงึปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิในต่างประเทศ ซึ่งปัจจยัเหล่าน้ีมผีลใหกํ้าลงัซื้อของ

ผูบ้รโิภคลดลง คาดว่าจะส่งผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยช์ะลอตวัในปี 2562 ทัง้น้ี ทางผูป้ระกอบการมแีนวโน้มที่

จะเจาะกลุ่มลูกคา้เฉพาะทางมากยิง่ขึน้ โดยมุ่งเน้นการพฒันาโครงการทีต่อบโจทย์กลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ อาท ิกลุ่ม

ผูส้งูอายุ กลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง รวมถงึการพฒันาโครงการประเภทมกิซ์ยสู เพื่อรองรบัการใชง้านใหต้อบโจทยก์บั

คนในยุคสมยัใหม่มากขึ้น และยงัสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่ืองในส่วนของสํานักงาน โรงแรม และอื่นๆ 

นอกเหนือจากขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเดิม อย่างไรก็ดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

คอนโดมิเนียมในประเทศไทยยงัคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเน่ือง สะท้อนจากโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติกว่า 30 โครงการในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ของ

ผูป้ระกอบการทางธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย ทีด่งึดดูการลงทุนจากชาวต่างชาตไิดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ และหวัเมอืงต่างจงัหวดัที่เป็นเมอืงนิคมอุตสาหกรรม และเมอืงท่องเที่ยว เช่น ชลบุร ีระยอง 

เชยีงใหม่ และภูเกต็ เป็นตน้ 
 

แนวโน้มตลาดท่ีอยู่อาศยัปี 2562 

          ในปี 2562 จากทิศทางของปัญหาหน้ีครัวเรือน และ NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังมีแนวโน้มอยู่ใน

ระดบัสงูต่อเน่ือง ซึ่งจะกระทบกบักําลงัซื้อและการขอสนิเชื่อในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัของระดบักลาง – ล่าง รวมถงึ

ปัจจยักดดนัอื่นๆ เช่น มาตรการ Macroprudential การขึน้อตัราดอกเบี้ย หรอืปัจจยัลบทางดา้นเศรษฐกจิอื่นๆ 

ส่งผลใหท้ศิทางของตลาดทีอ่ยู่อาศยัในปี 2562 มโีอกาสสงูทีอ่ตัราการเตบิโตจะชะลอตวัลง คาดวา่ตลาดเตบิโต

ไดไ้ม่เกนิ 5% โดยจะยงัมแีนวโน้มเตบิโตไดด้ใีนไตรมาสแรก และชะลอลงหลงัจากนัน้ซึง่ตลาดทีม่โีอกาสเตบิโต

จะอยู่ในกลุ่มระดบัราคากลาง - บน ของทุกประเภททีอ่ยู่อาศยั และส่งผลใหแ้นวโน้มระดบัราคาเฉลี่ยของทีอ่ยู่

อาศยัจะปรบัตวัสูงขึน้ จากระดบัราคาเฉลี่ยของโครงการเปิดใหม่ทีม่แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ขณะทีต่ลาดทีอ่ยู่อาศยั

ในต่างจงัหวดัทีม่แีนวโน้มขยายตวัไดด้ใีนปี 2562 คาดว่าจะเป็นจงัหวดัในกลุ่ม EEC และในจงัหวดัท่องเที่ยว

สาํคญัเป็นหลกั 

 2.3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

  การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ เป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ

โครงการประกอบดว้ย ขัน้ตอน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การดําเนินการจดัซื้อทีด่นิ เขยีนแบบ

โครงการ การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การถมดินและการพฒันาสาธารณูปโภค

เบื้องต้น การสรา้งสํานักงานขาย และบ้านตวัอย่างและบ้านเสรจ็ก่อนขาย (จํานวนหน่ึง) การเปิดตวัโครงการ

เพื่อจองขายและทาํสญัญาภายหลงัจากบา้นตวัอย่างเสรจ็พรอ้มเขา้ชม การก่อสรา้ง การตรวจสอบคุณภาพบา้น 

การดําเนินการโอนกรรมสทิธิแ์ละส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า และการบรกิารหลงัการขาย การจดัซื้อที่ดนิและการ

เลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ 
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  การจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาที่ดินเพื่อทําโครงการล่วงหน้า

ประมาณ 2 ปี แต่จะไม่หาซื้อทีด่นิไวเ้กนิความจาํเป็น เพราะมภีาระดอกเบีย้เป็นตน้ทุนทีด่นิ  โดยมุ่งเน้นทีด่นิที่

มศีกัยภาพและสามารถ นํามาพฒันาได ้ปัจจยัการพจิารณาเลอืกซื้อทีด่นิ เช่น ศกัยภาพในทําเลทีต่ัง้ของทีด่นิ 

ราคาทีด่นิ ผงัเมอืง ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ทศิทางแนวโน้มการเตบิโตของแหล่งทีอ่ยู่อาศยั เสน้ทางการพฒันา   

  ฝ่ายพฒันาธุรกจิ (Business Development) ของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการสรรหาและคดัเลอืกความ

เหมาะสมของทีด่นิโดยเป็นผูกํ้าหนดลกัษณะและประเภทของโครงการและทําการศกึษา ความเหมาะสมของ

ทีด่นิ โดยเป็นผูกํ้าหนดลกัษณะและประเภทของโครงการและทําการศกึษาทําเลทีต่ัง้ของโครงการทีเ่หมาะสม 

ประกอบกับเส้นทาง ผังสี การคมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อบงัคบัทาง

กฎหมายต่างๆ เพื่อทําเป็นรายงานวเิคราะห์ทีด่นิ โดยมกีารกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การวเิคราะห์โครงการของ

คู่แข่ง ออกแบบร่างโครงการ ทัง้วางผงัโครงการและรูปแบบบ้านที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดนิอย่าง

คุ้มค่า จดัทําประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง จากผงัโครงการที่กําหนด  ประมาณการยอดขายโดยใชข้อ้มูล

การตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิ่มความแม่นยํา ในการคาดการณ์และกําหนดราคาขายให้

สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน และจัดทําเป็นสรุปรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study Report) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตดัสนิใจลงทุนซื้อทีด่นิเพื่อทาํโครงการต่อไป 

   การจดัซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ บรษิทัฯ อาจจะซื้อจากเจา้ของทีด่นิโดยตรง หรอืตดิต่อผ่านนายหน้าที่

มคีวามน่าเชื่อถอื หรอืตดิต่อซื้อทีด่นิขายทอดตลาดผ่านสถาบนัการเงนิในราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ราคาตลาด ราคาประเมนิของทางราชการ และทํารายงานราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอิสระทีไ่ดร้บัการรบัรอง

จากคณะกรรมกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

• การจดัซื้อวสัดกุ่อสร้าง 
 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อให้บ้านมีคุณภาพและ

มาตรฐานทีด่ ีและสมํ่าเสมอ การจดัซื้อของบรษิทัฯ มขี ัน้ตอนการในการจดัซือ้วสัดุก่อสรา้งทีโ่ปร่งใส เพื่อใหไ้ด้

ราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ด บรษิทัฯ มนีโยบายในการจดัหาวสัดุก่อสรา้งหลกั ไดแ้ก่ เหลก็ ไม ้และปูนคอนกรตี โดย

บรษิทัฯ เอง และจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งในส่วนของแรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าวสัดุหลกัทีใ่ชม้คีุณภาพด ีครบถว้น

เท่าเทยีมกนัทัง้โครงการ สําหรบัส่วนงานระบบไฟฟ้า ประปา และสทีาบ้าน บรษิทัฯ จะใชว้ธิจีา้งเหมาค่าแรง

รวมค่าวสัดุเป็นรายหลงั เน่ืองจากระบบไฟฟ้า ประปา และสทีาบ้าน สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้

ง่าย เพราะมเีครื่องหมายการคา้ของผลติภณัฑช์ดัเจนประทบักบัตวัสนิคา้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจดัซื้อ

วัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรงในปริมาณมาก ทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด 

(Economy of Scale) นอกจากน้ียงัมแีผนรองรบัความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรดักุมโดยการทํา

สญัญาระยะยาวเพื่อบรหิารความเสีย่งดา้นตน้ทุน และกําหนดผูร้บัผดิชอบในการดแูลการเปลีย่นแปลงของราคา

สนิคา้ในแตล่ะหมวดทีส่าํคญัอย่างใกลช้ดิ 
 

• การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
 

  การจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งทีส่ามารถส่งมอบงานทีม่คุีณภาพดเีป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบธุรกจิ 

บรษิทัฯ มขีอ้ระบุมาตรฐานผูร้บัเหมา โดยพจิารณาผูร้บัเหมาทีผ่่านมาตรฐานและคุณสมบตัเิบื้องต้น ประกอบ

กบัความสามารถของผูร้บัเหมาในการดาํเนินงานภายใตก้รอบระยะเวลาและงบประมาณ และมาตรฐานทีบ่รษิทั

ฯ กําหนดในการพฒันาโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม บรษิทัฯ มผีู้รบัเหมารายย่อยดําเนินการ

หลายราย ซึ่งทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับแผนการก่อสร้างให้ตอบสนองสภาวการณ์ของตลาดที่
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เปลี่ยนแปลง ทัง้น้ีการก่อสร้างจะถูกควบคุมโดยผู้จดัการโครงการและทมีวศิวกรของบรษิทัฯ ที่ควบคุมการ

ก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจนกว่าจะสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยผ่านการตรวจคุณภาพตามขอ้กําหนด และส่งมอบใหผู้ซ้ื้อ

ต่อไป  
 

• เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 

  บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชํานาญในการผสมผสานเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีต

สําเร็จรูป (Precast) ที่ลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง เข้ากับข้อดีของก่อสร้างในแบบดัง้ เดิม 

(Conventional Construction) ที่มคีวามแขง็แรง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถทุบต่อเติมบ้านได้ง่าย โดย

บรษิทัฯ สามารถควบคุมต้นทุนคุณภาพมาตรฐานฝีมอืแรงงาน คุณภาพมาตรฐาน ฝีมอืแรงงาน และระยะเวลา

การก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อผู้บรโิภคเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์ ของ

คู่แขง่อื่นๆ ในปัจจุบนั 
 

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 

  การก่อสร้างที่อยู่อาศยัและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่องกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางใน

การจดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบและสิง่แวดล้อม ซึ่งออกโดยพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 โดยภายใตป้ระกาศดงักล่าว ไดกํ้าหนดใหบ้รษิทัฯ ทีม่กีารจดัสรรทีด่นิเพื่ออยูอ่าศยัหรอื

เพื่อประกอบการพาณิชยใ์นขนาดทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอืเพื่อประกอบการพาณิชยใ์นขนาดทีด่นิแปลงย่อยตัง้แต่ 

500 แปลงขึ้นไป หรอืเน้ือที่เกนิกว่า 100 ไร่ จะต้องมกีารจดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อ

เสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรทีด่นิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรทีด่นิ และก่อนเริม่การก่อสร้าง

จะตอ้งยื่นรายงานดงักล่าวต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  การพฒันาโครงการของบรษิทัฯ มขีนาดพืน้ทีไ่ม่เกนิ 100 ไร่ จงึไม่อยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมาย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนน้ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายแลว้ โดยรายงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยบุคคลผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 

   แต่สําหรบัธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ระบบการจดัสรา้งสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ อาจมผีล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมที่สําคญัคอื ระบบระบายน้ําของโครงการอาจมผีลกระทบทําให้เกิดน้ําเสยีต่อแหล่งน้ํา

สาธารณะได ้หากระบบบําบดัไมด่พีอ อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการกําจดัน้ําเสยีในบา้นแต่ละหลงั

ที่บรษิัทสร้างขึ้นก่อน ที่จะระบายน้ําที่ได้รบัการบําบดัแล้วลงบ่อพกัเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน

ตามทีกํ่าหนดหรอืไม่ก่อนทีจ่ะระบายลงทางน้ําสาธารณะต่อไปเพื่อมใิหม้ผีลกระทบต่อแหล่งน้ําสาธารณะ และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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2.4  งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ (ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธ์ิ)  

ตารางแสดงจาํนวนยูนิตและมลูค่าท่ีจองซื้อแลว้รอโอนกรรมสิทธ์ิ    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์ จาํนวนโครงการ 

(โครงการ) 

จาํนวนยูนิต 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด 4 23 77,728,000 

ทาวน์โฮม 3 22 33,355,000 

รวมทัง้สิน้ 7 45 111,083,000 
 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 

 3.1  ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน  

  การเลือกที่ดินที่มศีกัยภาพเป็นปัจจยัสําคญัที่จะทําให้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้ประสบความสําเร็จ 

ตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ตลาดอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงถงึปีละ 20 - 30 % 

ส่งผลใหท้ีด่นิมรีาคาปรบัตวัสูงขึน้อย่างก้าวกระโดด และในเดอืนธนัวาคมปี 2559 กรมธนารกัษ์ไดท้ําการปรบั

ราคาประเมินที่ดินของทางราชการเพื่อบงัคบัใช้ในปี 2560 - 2562 สูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 27% ซึ่งเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากระบบคมนาคมขนส่ง ได้แก่ การขยายตวัของโครงข่ายรถไฟฟ้าและทางด่วนทีกํ่าลงัจะสร้างเสรจ็

และเปิดใช้ในหลายพื้นที่ทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจสูงขึ้น ที่ดนิที่ต้นทุนไม่สูงและมศีกัยภาพที่ดหีาได้ยากขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อการทาํธุรกจิและกําไรของบรษิทัฯโดยตรง  
 

• ภาษทีีด่นิ 
 

  คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ซึง่อตัราภาษใีหม่จะส่งผล

กระทบต่อผูท้ีค่รอบครองทีด่นิว่างเปล่าจํานวนมากเน่ืองจากถูกเกบ็ภาษีทีด่นิในอตัราที่สูงกว่าที่ดนิทีม่กีารใช้

ประโยชน์และปรบัอตัราสูงขึน้ตามจํานวนปีทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ อาจช่วยใหเ้จา้ของทีด่นินําทีด่นิออกมาเสนอ

ขาย ซึง่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นปี 2561 จงึยงัไม่ส่งผลในปี 2560 

  ปัจจุบนั บรษิทัฯ มนีโยบายในการสรรหาที่ดนิ โดยมุ่งเน้นที่ดนิที่มศีกัยภาพและสามารถนําพฒันา

โครงการได ้โดยไม่มนีโยบายสะสมทีด่นิเปล่าเพิม่เตมิจากทีม่อียูเ่ดมิหากไม่มแีผนการก่อสรา้งโครงการทีช่ดัเจน 

เน่ืองจากทําใหบ้รษิทัฯ มภีาระต้นทุนทางการเงนิ และภาระภาษีทีด่นิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัสภาพคล่องของ

บรษิทัฯ โดยในอนาคตบรษิทัฯ จะพจิารณาซื้อทีด่นิต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดท้ําการศกึษาและมัน่ใจในศกัยภาพของ

ทีด่นิในทําเลนัน้ๆ ทําใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะต้องซื้อทีด่นิราคาสูงกว่าเดมิทีบ่รษิทัฯ กําหนดหรอือาจไม่สามารถ

ซื้อทีด่นิบางแปลงในบางพืน้ทีไ่ดห้ากทีด่นิมรีาคาสงูมาก เพราะราคาทีด่นิจะส่งผลกบัราคาขายบา้นของบรษิทัฯ 

ดงันัน้บรษิทัฯ จงึซื้อที่ดนิในทําเลที่มศีกัยภาพสูงในการเติบโตของราคาที่ดนิ ทําให้ลูกค้าของบรษิทัฯ จะได้

ประโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิภายหลงัจากทีซ่ื้อบ้านเป็นการเพิม่โอกาสในการขายบ้านของบรษิทัฯ 

โดยบรษิทัฯ รบัซื้อทีด่นิ จากทัง้นายหน้าทีนํ่าทีด่นิมาเสนอขายกบับรษิทัฯ และรบัซื้อทีด่นิจากเจา้ของโดยตรง  
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3.2  ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

  จากการที่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัย์ จึงได้รับผลกระทบจากความผนัผวนทาง

เศรษฐกจิโดยตรง จากการลงทุนในโครงการพืน้ฐานของภาครฐั ส่งผลใหม้กีารกระจายตวัของอสงัหารมิทรพัย์

ในแนวรถไฟฟ้าทัง้ในโครงการส่วนต่อขยายและโครงการใหม่ๆ บรษิัทฯ จงึมแีผนจดัตัง้และปรบักลยุทธ์ให้

สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิในช่วงนัน้ๆ บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัการเปิดโครงการ การซื้อทีด่นิใหม่ การ

ก่อสร้าง และการบรหิารกระแสเงินสดของบรษิัทฯ โดยจะพฒันาโครงการให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงนัน้ๆ เช่น ในสภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า บรษิทัฯ จะวางแผนก่อสรา้งใหส้อดคล้องกบัอตัราการขาย เพื่อมใิห้

มสีนิคา้คงเหลอืมากเกนิไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถงึการซื้อทีด่นิใหม่เพื่อจะบรหิารกระแสเงนิสดได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และลดความเสีย่งดา้นน้ีลง 

  ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการ

ประเมนิความเสี่ยงทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละดา้นซึ่ง

ช่วยใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัมคีวามไม่แน่นอน และวางแผนงานอย่างรอบคอบ 

 3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

ระบบเศรษฐกิจและการเงนิโลกยงัมคีวามเสี่ยงต่อความผนัผวนและขยายตวัตํ่ากว่าการคาดการณ์ 

โดยมปัีจจยัเสีย่งทีส่าํคญัๆ ประกอบดว้ย (1) ความไม่แน่นอนของมาตรการกดีกนัทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ ที่

อาจมีการดําเนินการเพิ่มเติมกับจีนและประเทศต่างๆ เช่น กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่ น รวมทัง้การเจรจา

ขอ้ตกลงการคา้ภายใตก้รอบ USMCA และการขยายขอบเขตมาตรการตอบโตข้องจนี ซึง่อาจส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ

ประเทศ คู่ค้า ปริมาณการค้าโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวมและการส่งออกของไทยขยายตัวตํ่ากว่าการ

คาดการณ์ (2) การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและความเสีย่งต่อปัญหาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากความ

ไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจ และถูกซ้ําเติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทัง้การ

เคลื่อนย้ายเงนิทุน และฐานการผลติ (3) ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิในประเทศกําลงัพฒันาทีส่ําคญัๆ ที่

อาจทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในช่วงทีอ่ตัราดอกเบี้ยสหรฐัฯ มแีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ อย่างต่อเน่ืองท่ามกลาง 

การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก  (4) ความขดัแยง้ในทศิทางการดําเนินนโยบายระหว่าง พรรคเดโมแครตและริ

พบัลกินั ทีอ่าจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเพดานหน้ีสาธารณะและอาจนําไปสู่การปิดทําการชัว่คราวของ

หน่วยงานรฐับาลสหรฐัฯ (5) ความเสีย่งทีส่หราชอาณาจกัรจะไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง เกี่ยวกบัการเจรจาเพื่อ

ออกจากสหภาพยุโรป (No Deal Brexit) (6) แผนการเพิม่การใช้จ่ายภาครฐัและการขาดดุลงบประมาณของ

อติาล ีซึ่งอาจนํามาสู่การปรบัลดความน่าเชื่อถอืของพนัธบตัรรฐับาลอติาลที่ามกลางระดบัหน้ีสาธารณะทีอ่ยู่ใน

ระดบัสงูซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และความเป็นเอกภาพของกลุ่มยโูรโซน และ (7) ความผนัผวนของ

ราคาน้ํามนัทีย่งัขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจดา้นกําลงัการผลติของกลุ่ม OPEC และการผ่อนปรนมาตรการหา้มนําเขา้ 

น้ํามนัจากอหิร่านใหแ้ก่ 8 ประเทศ รวมทัง้ความเป็นเอกภาพของกลุ่ม OPEC 

การเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยในตลาดโลกทีเ่รว็กว่าปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ส่งผลกระทบต่อการ

ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของประเทศสาํคญัๆ โดยเฉพาะภายใตเ้งือ่นไขการดาํเนินมาตรการกดีกนัทางการคา้ทีอ่าจ

ทาํใหต้น้ทุนการผลติและอตัราเงนิเฟ้อในสหรฐัฯ สงูกว่าการคาดการณ์ รวมทัง้การเพิม่ขึน้ของปรมิาณพนัธบตัร

ในตลาดโลกที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายขาดดุลทางการคลงัของสหรฐัฯ การปรบัลดขนาดงบดุลของ
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ธนาคารกลางสหรฐัฯ และการยุติการเขา้ซื้อสนิทรพัย์ของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งอาจส่งผลให้อตัราดอกเบี้ย

นโยบายของสหรฐัฯ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรในสหรฐัฯ และตลาดโลกเพิม่ขึ้นเร็วกว่าการคาดการณ์  

  ความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของจาํนวนนักท่องเทีย่วแมว้่าในกรณีฐานจะคาดว่าจํานวนนักท่องเทีย่วจาก

รสัเซยี ยุโรป และจนีจะปรบัตวัดขีึน้ และกลบัเขา้สู่การขยายตวัปกตไิดภ้ายในไตรมาสที ่2 ของปี 2562 กต็าม 

แต่การฟ้ืนตวัของจาํนวนนักท่องเทีย่วอาจมคีวามล่าชา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใตส้ถานการณ์การอ่อนค่าของ

เงนิรเูบลิ รวมทัง้การชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและการอ่อนค่าของเงนิหยวน 

ดว้ยภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและหน้ีครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสูงทาํใหอุ้ปสงคข์องผูซ้ื้ออสงัหารมิทรพัย ์

ลดลง จากข้อจํากัดทางปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรง 

ผูป้ระกอบการหลายรายใชก้ลยุทธด์า้นราคาเพื่อขายสนิคา้ ทาํใหกํ้าไรลดลง หรอืการใชน้วตักรรมใหม่ๆ  เพื่อลด

ต้นทุนการผลิตเพื่อคงราคาขายเดิมเอาไว ้ผู้ประกอบการบางรายขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกค้าที่มกีารเงนิที่

แขง็แรง เช่น ลูกคา้ระดบับนทีไ่ดผ้ลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิและปัญหาหน้ีครวัเรอืนน้อยกว่า เป็น

ต้น ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์การแข่งขนั 

ผู้ประกอบการที่เป็นมอือาชพี และมแีบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้รบัการไว้วางใจจากลูกค้าเป็นปัจจยัสําคญัในการ

ตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

บรษิัทฯ อยู่ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ที่มปีระสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี และเป็นบรษิัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ มี

การศกึษาความเป็นไปได ้ของโครงการทุกดา้น โดยมกีารพฒันานวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยยังคงจุดแข็งด้านราคาขายที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ทาํใหบ้รษิทัฯ ยงัไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากลูกคา้และมลูีกคา้แนะนําบอกต่อโครงการของ

บรษิทัฯ  ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนการขยายโครงการไปยงัตลาดเซก็เมนท์ใหม่ในรูปแบบบ้านเดีย่วราคา 5-7 

ล้านบาทที่มดีไีซน์ทนัสมยั และมสีาธารณูปโภคด้านสารสนเทศที่รองรบัระบบบ้านอจัฉรยิะ และการบรหิาร

พลังงานในบ้านที่มีบทบาทสําคัญมากกับการอยู่อาศัย ในอนาคตอันใกล้ ทําให้บริษัทฯ ยังคงมีผลการ

ดาํเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง  

 3.4 ความเส่ียงด้านต้นทุนสินค้า 

วสัดุก่อสร้างถอืเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สําคญั ราคาของวสัดุก่อสร้างหลกั เช่น เหล็ก และน้ํามนั มี

การปรับราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่คอนกรีตมีการปรับราคาลดลงเล็กน้อย จากอุปสงค์และอุปทาน และสภาวะ

เศรษฐกจิของโลก ซึ่งไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติและตน้ทนุ การขนส่งสูงขึน้ รวมทัง้ตน้ทุนทีด่นิทีส่งูขึน้ 

จะทําให้บรษิัทฯ มตี้นทุนบ้านพร้อมที่ดนิสูงขึ้นตามบรษิทัฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาขายได้ในทนัท ีหรอืใน

กรณีทีส่ามารถปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนรวมทีส่งูขึน้ดงักล่าว กอ็าจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการขาย

และเหตุ ดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินของบรษิัทฯ  ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง

เฉลี่ยปี 2561 สูงขึน้รอ้ยละ 2.6 จากปี 2560 (ทีม่า : สํานักดชันีเศรษฐกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) เป็นผลมา

จากการสงูขึน้ของดชันีหมวดเหลก็และผลติภณัฑเ์หลก็ สงูขึน้รอ้ยละ 7.6 (เหลก็เสน้กลม ผวิเรยีบ – ผวิขอ้ออ้ย 

เหล็กตัว C เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ํา ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่น ตะแกรงเหล็ก
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สําเร็จรูป ประตู เหล็กม้วน ตะปู) จากต้นทุนวตัถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความ

ต้องการให้ขยายตวัเพิ่มขึ้น หมวดซีเมนต์สูงขึ้นร้อยละ 2.6 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนซีเมนต์ขาว)  

  จากการปรบัราคาสู่ภาวะปกต ิเน่ืองจากปีทีผ่่านมามกีารใหส่้วนลดสงูเพื่อเพื่อเพิม่ยอดจาํหน่าย หมวด

ผลติภณัฑ์คอนกรตี ถงัซีเมนต์สําเร็จรูปและลวดเหล็กอดัแรง ประกอบมคีวามต้องการใชใ้นการก่อสร้างของ

โครงการภาครฐั หมวดวสัดุก่อสรา้งอื่นๆ สูงขึน้รอ้ยละ 1.5 (ทรายถมที ่ดนิถมที ่ดนิลูกรงั หนิคลุก ทรายหยาบ 

ทรายละเอยีด หนิย่อย อฐิมอญ อลูมเินียม ยางมะตอย) หมวดกระเบื้อง สูงขึน้รอ้ยละ 1.4 (กระเบื้องเคลอืบบุ

ผนัง-ปูพืน้ กระเบื้องยาง PVC ปูพืน้ กระเบื้องแกรนิต) และหมวดไมแ้ละผลติภณัฑ์ไม ้รอ้ยละ 1.0 (ไมฝ้า ไม้

คาน ไมโ้ครงคร่าว ไมแ้บบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) อย่างไรกด็วีสัดุก่อสรา้งดงักล่าวลว้นเป็น

วตัถุดบิหลกัในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของราคาวสัดุก่อสรา้งและความผนัผวน

ของราคา จงึส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการพฒันาโครงการของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว และมมีาตรการในการควบคุมและลดความเสีย่งอนัเกดิจาก

ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างรดักุม โดยในส่วนของการจดัซื้อวสัดุก่อสร้าง บรษิัทฯ จดัซื้อวสัดุ

ก่อสรา้งบางรายการจากผูผ้ลติโดยตรง โดยจดัใหม้กีารประกวดราคา เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพมกีารทดสอบ

คุณภาพวสัดุ เลอืกราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและกําหนดราคาส่งมอบวสัดุก่อสรา้งล่วงหน้า เพื่อลดความเสีย่งการ

เพิม่ขึน้ของราคาวสัดุก่อสรา้ง รวมทัง้การหาพนัธมติรทางการคา้ทีม่ากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของโครงการ

ต่างๆ จดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยการสัง่สนิคา้ในปรมิาณทีม่ากพอทีจ่ะต่อรองราคาได ้และออกแบบ ใหใ้ช้

วสัดุทีเ่หมอืนกนัในเครอืเดยีวกนัเพื่อสรา้ง Economy of Scale และเพิม่อํานาจการต่อรอง สําหรบักลุ่มทีร่าคา

ผนัผวนเช่น เหล็ก บริษัทฯ จะสัง่โดยกําหนดปริมาณการใช้รายปี และสัง่ซื้อในช่วงที่ราคาลง โดยกําหนด

ปรมิาณและสัง่ล่วงหน้าเพื่อลดตน้ทุน และทยอยการส่งมอบใหพ้อดกีบัการก่อสรา้ง 

 3.5 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รบัเหมา  

  การขาดแคลนแรงงานเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมน้ีการขาดแคลนผูร้บัเหมาจะทาํใหก้ารก่อสรา้ง

ของบรษิัทฯ เกิดความล่าช้า การบรหิารความเสีย่งด้านน้ี บรษิทัฯ ทําการคดัเลอืกผู้รบัเหมาที่มคุีณภาพได้

มาตรฐานตามทีกํ่าหนดจาํนวนหน่ึงทีเ่พยีงพอต่อความเรว็ในการก่อสรา้งเพื่อส่งมอบงาน โดยตดิตามใหม้กีาร

ว่าจา้งอย่างต่อเน่ืองเพื่อให ้ผูร้บัเหมามคีวามมัน่คงในการดําเนินธุรกจิ และยนิดร่ีวมงานกบับรษิทัฯ นอกจากน้ี

บรษิทัฯ ควบคุมความล่าชา้และความไม่ได้มาตรฐานของงาน โดยมกีารกําหนดเบี้ยปรบัตามความเหมาะสม 

เพื่อใหกํ้าหนดการการก่อสรา้งและคุณภาพเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้  

 3.6  ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัรายย่อยของธนาคารพาณิชย ์ 

  ภาวะหน้ีสนิครวัเรอืนสูงของกลุ่มลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่าง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลกัของบรษิัทฯ อนั

เกดิจากภาวะเศรษฐกจิ ทีช่ะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ทําใหปี้ 2561 ธนาคารพาณิชยเ์ขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อ ที่

อยู่อาศยัสําหรบัลูกค้ากลุ่มน้ี บรษิทัฯ บรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมมีาตรการคดักรองผู้ซื้อรายย่อย โดยใช้

วธิกีาร Pre - Approve ในการจองซื้อบ้าน เพื่อลดปัญหาการยกเลกิการซื้อเน่ืองจากการขอสนิเชื่อไม่ผ่านและ

ลดการเสยีโอกาสในการขาย โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์เพื่ออํานวยความสะดวกใหก้บั

ลูกคา้ในการตดิต่อขอสนิเชื่อธนาคารพาณิชย ์สนับสนุนใหลู้กคา้ไดร้บัสนิเชื่ออย่างรวดเรว็ 
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  สําหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบโครงการที่เกิดขึน้ใหม่ และบ้านสร้างใหม่ในโครงการ

เดมิ โดยปรบัปรุงดไีซน์บา้นใหม้ตีรงความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มระดบัราคา 5-7 ล้านบาท ทีม่ศีกัยภาพในการ

กูส้นิเชื่อบา้น เพื่อรกัษารายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ไวอ้ย่างต่อเน่ือง  

 3.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

  ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกจิทีต่อ้งใชก้ารลงทุนสูง เริม่ตัง้แต่การลงทุนซื้อทีด่นิ การพฒันาทีด่นิ 

การก่อสร้างและการขาย ซึ่งต้องใช้เงนิลงทุนจํานวนมากจนกว่าบรษิัทฯจะได้รบัการชําระเงินส่วนใหญ่ของ

มลูค่าขายในวนัโอนกรรมสทิธิ ์ซึ่งจะเกดิขึน้หลงัจากการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ ธุรกจิน้ีจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัการ

บรหิารสภาพคล่องและการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทีจ่ะตอ้งใชด้าํเนินธุรกจิ 

  ท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาพัฒนา

โครงการ ตัง้แต่การลงทุนซื้อทีด่นิ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และใหค้วามเอาใจใส่ในการบรหิาร

ตน้ทุนนอกจากเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากแหล่งเงนิทุนทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ ไดใ้ชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการขายบ้าน

เพื่อลงทุนในการก่อสรา้งต่อเน่ือง โดยควบคุมงานก่อสรา้งใหส้มัพนัธ์กบัการขาย ซึ่งเป็นวธิหีน่ึงในการลดการ

พึง่พาวงเงนิจากสถาบนัการเงนิ  

 3.8  ความเส่ียงจากการมีสินค้าคงเหลือ 

  โดยทัว่ไปบรษิทัฯ กําหนดยูนิตทีต่้องพฒันาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกบัประมาณการยอดขาย ซึ่ง

ได้มาจากส่วนงานขายและการตลาดที่ได้ติดตามภาวะการตลาดอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชดิ อย่างไรก็ด ีภาวะ

เศรษฐกจิไมเ่อื้ออํานวยอาจส่งผลกระทบใหย้อดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ทําใหอ้าจมจีาํนวนยนิูตทีส่รา้ง

เสรจ็เหลอืขายในบางขณะ โดยบรษิทัฯ ไดล้ดความเสีย่งจากการมสีนิคา้คงเหลอืดว้ยการบรหิารสนิคา้คงเหลอื

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ กล่าวคอืสําหรบัโครงการบ้านเดีย่วและทาวน์โฮม จะเน้นการพฒันาเป็นรายเฟส 

เพื่อช่วยใหก้ารบรหิารงานก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ในกรณีทีย่อดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ 

บริษัทฯ สามารถปรับแผนงานการก่อสร้างได้อย่างทันท่วงทีหรือในกรณีที่พฤติกรรมของลูกค้ามีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญั บรษิทัฯ สามารถปรบัรูปแบบบา้นใหเ้หมาะสมกบัวถิกีารดําเนินชวีติทีเ่ปลี่ยนไป

ได ้หรอืในกรณีทีค่วามสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกคา้ลดลง บรษิทัฯ จะสามารถปรบัลดขนาดบ้านใหม้รีาคา

ขายต่อหน่วยเหมาะสมกบักําลงัซื้อของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี
 

4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 4.1  ทรพัยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  การประเมินทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินทรัพย์สินที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสํานักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทําการประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบ

ตลาด (Market Approach) สาํหรบัการประเมนิราคาทีด่นิ และใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบตลาดและวธิวีเิคราะหม์ลูค่า

จากตน้ทุน (Cost Approach) สาํหรบัการประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    
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ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ 
พื้นท่ี               

(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท)* 
ภาระผกูพนั หมายเหตุ 

ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

1. เค.ซ.ีเลคววิ รามคาํแหง หมู่บา้นจดัสรร 2-3-14.5 36.19 51.98 (A) ไม่ม ี  

2. เค.ซ.ีกรนีคาแนล ประชาสาํราญ หมู่บา้นจดัสรร 38-3-55 75.63 92.10 (S) 

90.048 (A) 

จาํนอง  

3. เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา หมู่บา้นจดัสรร 12-1-79.7 25.29 51.32 (A) ไม่ม ี  

4. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 หมู่บา้นจดัสรร 47-2-86.9 51.00 48.817 (A) ไม่ม ี  

5. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ หมู่บา้นจดัสรร 27-0-36.2 45.24 90.513 (A) ไม่ม ี  

6. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 1 ) 

 (ร่วมทุนกบั บจก.กรนีแลนด ์ลฟีวิง่ เพลส) 

หมู่บา้นจดัสรร 1-3-53.5 24.23 55.72 (A) ไม่ม ี  

7. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 4 )  

(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีพารค์แลนด)์ 

หมู่บา้นจดัสรร 10-0-36.5 10.34 72.64 (G)** ไม่ม ี  

8. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 5)  

(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

หมู่บา้นจดัสรร 1-0-4 0.019 8.82 (G)** ไม่ม ี  

9. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 6) 

(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

หมู่บา้นจดัสรร 2-6-81.5 0.025 15.86 (G)** ไม่ม ี  

10. ทีด่นิในโครงการ เค.ซ.ีกรนีวลิล ์2 มติรไมตร ี ทีด่นิรอการพฒันา 83-2-71 98.63 100.43 (A) จาํนอง  



รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

35 

 

ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ 
พื้นท่ี               

(ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี  

(ล้านบาท) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท)* 
ภาระผกูพนั หมายเหตุ 

ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

11. ทีด่นิในโครงการ เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม นิมติใหม่  

(ส่วนที ่1 และ 2 ) 

ทีด่นิรอการพฒันา 84-1-46.7 76.24 293.809 (A) 

245.13 (S) 
จาํนอง  

12. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ 

(โซน D) 

ทีด่นิรอการพฒันา 34-2-46 112.05 235.382 (A) จาํนอง  

13. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา – เทพารกัษ์  

(โซน B,C) 

หมู่บา้นจดัสรร 23-1-38 75.01 154.11 (A) จาํนอง  

14. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์  

(โซน B, โซน B ส่วนหน้า) 

ทีด่นิรอการพฒันา 23-2-24 83.21 150.30 (A) 

149.788 (Si) 

จาํนอง  

15. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์  

(โซน A โซน C) 

ทีด่นิรอการพฒันา 15-1-50.8 24.89 52.47 (A) ไม่ม ี  

16. ทีด่นิโรจนะ จ.อยธุยา ทีด่นิรอการพฒันา 13-0-0 13.00 13.00 (Si) ไม่ม ี  

17. ทีด่นิวงแหวน – อ่อนนุช ทีด่นิรอการพฒันา 6-1-72 99.49 128.60 (S), 

103.08 (A) 

ไม่ม ี  

ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย (บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั) 

1. ทีด่นิทะเลสาบโครงการ เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 ทีด่นิรอการพฒันา 18-2-55 N/A 37.27 (G)** ไม่ม ี  
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หมายเหตุ :   1) มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     2) ทรพัยส์นิขอ้ 1-12 แสดงสนิคา้คงเหลอื ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่รวมถงึทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ อาคารสโมสร ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสรา้ง ค่าบรหิารงาน ตน้ทุนการกูย้มื และ

ค่าใชจ่้ายอืน่ ดงันัน้ จํานวนพื้นที ่มลูคา่ทางบญัช ีและราคาประเมนิทีแ่สดงไวเ้ป็นจํานวนคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 3) *มลูค่าตามบญัชขีองโครงการร่วมทุน คาํนวณจากเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ใชส้รา้งสิง่ปลูกสรา้งและสาธารณูปโภคไม่รวมมลูค่าทีด่นิอนัเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัคู่สญัญารว่มทุน    

  4) ราคาประเมนิ (G) – ประเมนิโดยกรมธนารกัษ์ / (A) - ประเมนิโดยบรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั / (S) - ประเมนิโดยบรษิทั ศศภิกัดิ ์จํากดั / (F) - ประเมนิโดยบรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอชัน่ 

จํากดั / **ราคาประเมนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

รายนามผู้ประเมินทรพัยสิ์น 

บริษทั ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบติังานหรือผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ศศภิกัดิ ์จาํกดั นายทตัภณ เกดิเกยีรตขิจร เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จาํกดั นายวเิศษ นุ้ยตมู, นางสาวอรพร แสงเงนิ เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัเทนท ์จาํกดั นายวรศกัดิ ์ โชตแิฉลม้สกุลชยั เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั เวริล์ แวลูเอชัน่ จาํกดั นายยุทธพร  อ่อนละมลู เพื่อสาธารณะ 
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4.2  สญัญาร่วมทุน  

  ก่อนที่บรษิัทฯ จะเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัฯ ได้ดําเนินธุรกิจ 

พฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ก่อนแล้ว และมโีครงการอยู่ในมอืเป็นจาํนวนมาก เพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสน และเป็น

การแขง่ขนัระหว่าง บรษิทัฯ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์กบักลุ่มบรษิทัทีด่าํเนินการอยู่เดมิ จงึจาํเป็นตอ้ง

นําธุรกรรมเขา้มาอยู่ภายใตบ้รษิทัฯ ซึง่เป็นนโยบายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเหตุผลทีต่อ้งทาํสญัญาร่วมทุนมี

ดงัน้ี 

1) บางโครงการไดร้บัใบอนุญาตจดัสรรในนามบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ และใบอนุญาตไม่สามารถโอนต่อให้

บรษิทัฯ ได ้

2) บางโครงการไดด้ําเนินการพฒันาไปแล้วบางส่วน หากโอนขายโครงการส่วนทีเ่หลอืใหบ้รษิทัฯ จะทาํ

ใหต้อ้งเสยีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ และตอ้งขออนุญาตจดัสรรใหม่ ซึง่จะทาํใหเ้สยีทัง้เวลา 

ค่าภาษ ีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ ์ตน้ทุนประกอบการกจ็ะสงูขึน้ 

3) บางโครงการมีที่ดินแปลงใหญ่มาก หากต้องโอนขายให้บริษัทฯ นอกจากจะเสียภาษี และ

ค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ยงัเป็นภาระใหบ้รษิทัฯ ทีต่้องจดัหาวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ เพื่อ

มาซื้อที่ดนิดงักล่าว การร่วมทุนในลกัษณะน้ีจงึเป็นการเกื้อหนุนทีด่ ีและสามารถพฒันาโครงการได้

ต่อเน่ือง 

   บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ทําสญัญาร่วมทุนกบับรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เพื่อพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 6 แห่ง มี

กําหนดระยะเวลาครัง้แรก 5 ปี บางโครงการมทีีด่นิแปลงใหญ่และไดแ้บ่งการพฒันาเป็นโซน สญัญาร่วมทุนจะ

ทําเป็นโซน และสามารถต่อสญัญาได ้ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าว ไดกํ้าหนดใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผู้จดัหา

ที่ดนิให้กบัโครงการส่วนบรษิทัฯ เป็นผู้ดําเนินการพฒันาและบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัย์และเมื่อสญัญา

ร่วมทุนสิน้สุดลงและมทีีด่นิบางแปลงทีย่งัขายไม่หมดตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมทุนบรษิทัฯ จะตอ้งรบัซื้อทีด่นิที่

เหลอืของโครงการทัง้หมดจากบรษิทัร่วมทุนเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ   

  ปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัคงเหลอืโครงการร่วมทุนที่ยงัดําเนินโครงการอยู่จํานวน 4 โครงการและเน่ืองจาก

โครงการมขีนาดใหญ่ทําใหก้ารดําเนินโครงการต้องใชเ้วลานานไม่สามารถปิดโครงการไดภ้ายในกําหนดอายุ

สญัญาร่วมทุน บรษิทัฯ และคู่สญัญาร่วมทุนจงึไดต้กลงขยายระยะเวลาแห่งสญัญาออกไป มรีายละเอยีดดงัน้ี

โครงการ / บริษทัคู่สญัญา สญัญาเร่ิมต้น สญัญาส้ินสุด ความคืบหน้า 

1. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์รามอนิทรา-ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 1) 

(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีแลนด ์ลฟิวิง่ เพลส) 

1 มนีาคม 2548 31 มกราคม 2562 97.69% 

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

(ร่วมทุนกบั บจก.กรนีพารค์แลนด)์ 

1 สงิหาคม 2548 31 มกราคม 2562 91.88% 

3. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 5)  

(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

1พฤษภาคม 2547 31 มกราคม 2562 99.59% 

4. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์วงแหวน รามอนิทรา (โครงการ 6) 

(ร่วมทุนกบั บจก.สามวาคา้วสัดุ) 

23 กุมภาพนัธ ์2549 31 มกราคม 2562 99.38% 
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4.3  สญัญาเช่าระยะยาว-สญัญาเช่าอาคารสาํนักงาน เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ 

  ชื่อสญัญา “หนังสอืเสนอพืน้ทีเ่ช่า” ลงวนัที ่13 มถิุนายน 2559 ระหว่าง บรษิทั ทุนดาํรงค ์จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า) 

บรษิัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (ผู้เช่า) โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อเป็นพื้นทีส่ํานักงาน 

เพื่อประกอบธุรกิจตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองบรษิัทของผู้เช่า ซึ่งได้รบัอนุมตัจิากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ครัง้ที ่8/2559 เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน 2559 มเีน้ือหาทีส่าํคญัดงัน้ี  

1) บรษิทัฯ ตกลงเช่าพืน้ทีอ่าคารสํานักงาน อาคารเลอคองคอร์ด ชัน้ที ่19 หอ้งที ่1901 ตัง้อยู่เลขที ่202 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เน้ือทีร่วม 558 ตารางเมตร 

2) กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2559 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2562 อตัราค่าเช่า

และค่าบรกิารตารางเมตรละ 550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน รวม 306,900 บาท (สามแสนหกพนั

เกา้รอ้ยบาทถว้น) ต่อเดอืน โดยแบ่งเป็น ค่าเช่าพืน้ที ่(40%) คดิเป็นเงนิ 122,760 บาท (หน่ึงแสนสอง

หมื่นสองพนัเจด็รอ้ยหกสบิบาทถว้น) ต่อเดอืน และค่าบรกิาร (60%) คดิเป็นเงนิ 184,140 บาท (หน่ึง

แสนแปดหมื่นสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิบาทถว้น) ต่อเดอืนไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

3) ระยะเวลาในการตกแต่งพืน้ที ่โดยปลอดค่าเช่าและค่าบรกิาร ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม - 31 สงิหาคม 

2559 

  บรษิทัฯ ไดใ้ชอ้าคารของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นสํานักงาน เน่ืองจากอาคารแห่งน้ี อยู่ในทําเลทีด่นิ ตดิ

 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิห้วยขวาง ทําให้การเดินทาง ติดต่อประสานงานต่างๆ ทําได้สะดวกขึ้น ย่าน

 รชัดา-หว้ยขวาง กถ็อืเป็นโซนธุรกจิแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ทาํใหด้งึดดูบุคลากรทีม่คุีณภาพใหเ้ขา้มาสู่

 บรษิทัฯ ไดม้ากขึน้ ส่วนราคาค่าเช่าเมื่อเทยีบกบับรเิวณใกล้เคยีงกย็งัถอืว่าตํ่าอยู่พอสมควร เน่ืองจาก

 ไม่ใช่อาคารสรา้งใหม ่

4.4  ทรพัยสิ์นหลกัท่ีใช้ในการดาํเนินงานอ่ืนๆ 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ทีด่นิพรอ้มสิง่

ปลูกสรา้งเพื่อขายในโครงการต่างๆ รวม 10  โครงการ และทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและทรพัยส์นิอื่นๆ รวม

มลูค่าตามบญัช ีรวมทัง้สิน้ 1,077.58 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชี 

)ล้านบาท(  

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรบัปรุง KC 1.09 ไม่ม ี

เครื่องใชส้าํนักงานและเครื่องมอืเครื่องใช ้ KC 1.95 ไม่ม ี

คอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์ KC 1.42 ไม่ม ี

ยานพาหนะ KC 4.90 ม ี

รวม              9.36 
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4.5  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย 

  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักโดยคํานึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามแต่ละประเภทของธุรกจินัน้ๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย

ไดแ้ก่ บรษิทั โมเดริ์น สตรที จํากดั มทีุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาทถ้วน (ชําระแล้ว) โดยบรษิทัฯ มอีตัราส่วนใน

การถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยมวีตัถุประสงค์ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ช่นกนั บรษิทัฯ มนีโยบายที่

จะใชบ้รษิทัย่อยในการถอืครองทีด่นิบางส่วนในกรณีที ่ทีด่นิทีจ่ะซื้อมพีืน้ทีม่ากเกนิความตอ้งการในขณะนัน้ แต่

อาจใชเ้ป็นโครงการขยายในอนาคตได ้เป็นการเพิม่ความคล่องตวัใหก้บัธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั

ฯ ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนจะขยายธุรกจิของบรษิทัย่อย แต่ไม่มนีโยบายทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทัย่อย 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อย โดยการส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการในบรษิทั

ย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ย่อยมกีรรมการ 3 คนดงัต่อไปน้ี 

1) นายสนัต ิ  ปิยะทตั 

2) นายวรีณั   มณีภาค 

3) นางสาวอาทภิา   ธนจริาวฒัน์  
 

5.    ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  จนถงึ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561  บรษิทัฯ เป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดดีงัตอ่ไปน้ี 

  5.1 คดีผิดนัดชาํระหน้ีตามตัว๋แลกเงินกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ใน

คดีแพ่งของศาลแพ่ง หมายเลขแดงท่ี มย.119/2560 ระหว่างกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหน้ีพริวิเลจ 3 

เอม็ 4 ท่ี 1 กบัพวกรวม 5 คน โจทก ์กบั บริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) จาํเลย 

กองทุนโซลารสิฯ ไดย้ื่นฟ้องบรษิทัฯ ต่อศาลแพ่ง ในขอ้หา/ฐานความผดิ ตัว๋เงนิ (ตัว๋แลกเงนิ), หนังสอื

รบัสภาพหน้ี, บงัคบัจาํนอง และเรยีกค่าเสยีหาย จาํนวนทุนทรพัย ์365,618,264.84 บาท  

เมื่อวนัที ่ 26 กรกฎาคม 2561 ศาลไดม้คีําพพิากษาใหจ้าํเลยชาํระเงนิจาํนวน 136,894,748.84 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจํานวน 130,000,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1, ชําระเงินจํานวน 

41,948,858.45บาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงนิจํานวน 40,000,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2, 

ชาํระเงนิจาํนวน 41,833,789.95 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีของตน้เงนิจาํนวน 40,000,000 บาท 

แก่โจทก์ที่ 3, ชําระเงนิจํานวน 52,220,319.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงนิจํานวน 

50,000,000  บาท แก่โจทก์ที่ 4, ชําระเงนิจํานวน 92,720,547.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 15 ต่อปี

ของตน้เงนิจาํนวน 90,000,000 บาท แก่โจทกท์ี ่5 นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง (วนัที ่16 มถิุนายน 2560) เป็นตน้

ไปจนกว่าจะชําระเสรจ็แก่โจทก์ หากไม่ชําระหรอืชําระไม่ครบถ้วนใหย้ดึทีด่นิตามโฉนดทีศ่าลมคีําสัง่ รวมทัง้

ทรพัยส์นิอื่นของจาํเลยออกขายทอดตลาดนําเงนิมาชาํระหน้ีแก่โจทกท์ัง้หา้จนครบ และใหจ้าํเลยใชค่้าฤชาธรรม

เนียมแทนโจทกท์ัง้หา้ โดยกําหนดค่าทนายความคนละ 20,000 บาท 
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5.2 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอดีตกรรมการและบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในการร่วมกนัทุจริต

ยกัยอกเงินจากการขาย ตัว๋แลกเงินในคดีแพ่งของศาลจงัหวดัมีนบุรี หมายเลขดาํ พ.586/2560 ระหว่าง 

บริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) โจทก์ กบันายสรรชยั อินทรอกัษร ท่ี 1 กบัพวกรวม 3 คน 

จาํเลย 

บรษิัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  ต่อศาลจงัหวดัมีนบุรี  ในข้อหา/ฐาน

ความผดิ ผดิสญัญา, ละเมดิ, เรยีกค่าเสยีหาย จาํนวนทุนทรพัย ์514,409,394.87 บาท   

เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561  ศาลชัน้ต้นได้มคีําพพิากษาให้จําเลยที่ 1 และที ่2 ร่วมกนัชําระเงนิ 

414,483,630.46 บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงนิดงักล่าวนับถดัจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัที ่5 

เมษายน 2560) เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็แก่โจทก ์และใหจ้าํเลยที ่3 ร่วมรบัผดิชาํระเงนิ 393,136,451.43 

บาท พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงนิดงักล่าวนับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็

แก่โจทก์ กบัใหจ้ําเลยทัง้สามร่วมกนัใชค่้าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 80,000 บาท 

คาํขออื่นใหย้ก 

   5.3 คดีคณุสุจิตราฟ้องเรียกค่าเสียหาย ในกรณีผิดสญัญา ตัว๋แลกเงิน และจาํนอง 
 

เน่ืองดว้ยทางคุณสุจติรา ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลแพ่งคดหีมายเลขดาํที ่พ.847/2562 (หมายเลขคดเีดมิ ผบ.

5037/2561) ระหว่างนางสาวสุจิตรา ชุณหนิรฤัทธิ ์โดยนายอชันันต์ ขวญัดี ผู ้ร ับมอบอํานาจ โจทก์ ก ับ  

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จําก ัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จําเลย เรื่องผิดส ัญญา ตัว๋แลกเง ิน เร ียก

ค่าเสียหาย และจํานอง จํานวนทุนทรัพย์ 20,447,068บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบแปด

บาทถ้วน) ณ วันฟ้องวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลมีกําหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การ และสืบพยาน 

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.   

  เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน 2561 ทนายความได้ยื่นคาํร้องขอให้วินิจฉัยว่า คดีน้ีเป็นคดีผู้บริโภค

หรือไม่ ศาลเห็นสมควรให้รวบรวมถ้อยคําสํานวนส่งให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีเป็นคดีผู้โภค

หรือไม่ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู ้บริโภค พ.ศ.2551 และให้เลื่อนไปนัดฟังคําวินิจฉัยของ

ประธานศาลอุทธรณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  

   5.4 คดีศาลออกหมายเรียกให้เข้าเป็นจาํเลยร่วมในคดี บริษทั พารค์บีช รีสอรท์ จาํกดั 
 

ศาลแพ่ง หมายเลขดําที ่1927/2547 แดงที ่1531/2553 บรษิทั พาร์คบชี รสีอร์ท จํากดั โจทก์ยื่นคํา

รอ้งเรยีกบรษิทัฯ เขา้เป็นจาํเลยร่วมตามที ่โจทก ์บรษิทั พารคบ์ชี รสีอรท์ จาํกดั ที ่1 กบัพวกรวม 2 คน ยื่นคาํ

รอ้งสอดขอใหเ้รยีกบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นคู่ความร่วม เน่ืองจากโจทกข์อแกไ้ขเพิม่เตมิคาํฟ้อง ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา  57  (3)  โดยขอใหศ้าลเรยีกบรษิทั โมเดอรน์โฮม ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

หรือ บริษัท  โมเดอร์นโฮม  ดีเวลลอปเม้นท์  จํากัด   (มหาชน)   หรือ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

(มหาชน) มาเป็นจําเลยร่วมในขอ้หาหรอื/ฐานความผดิ เรยีกทีด่นิคนื จํานวนทุนทรพัย์  452,000,000.- บาท  

เพื่อร่วมกนัรบัผดิต่อโจทก ์
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โดยในคดน้ีีโจทก์ยื่นฟ้องคดใีชส้ทิธติิดตามเอาทีด่นิคนื และมคีําขอท้ายฟ้องขอใหเ้พกิถอนการโอน

ทีด่นิพพิาท และใหด้าํเนินการจดทะเบยีนปลดจาํนองและจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิทัง้ 7 โฉนดหรอืตามที่

แบ่งแยกใหม่เป็น 9 โฉนดกลบัคนืใหแ้ก่โจทก ์หรอืใหช้ดใชค่้าเสยีหาย 

คดีน้ีศาลได้มีการนัดพร้อมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินกระบวนการพิจารณาเมื่อวนัที่  29 

ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.  โดยทางบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายทางทนายความยื่นคําร้องคดัค้านขอ

หมายเรยีกเขา้มาเป็นจาํเลยร่วมของโจทกท์ี ่1     

เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม 2561 ทนายความเขา้ยื่นคํารอ้งขอเลื่อนนัดและขอขยายระยะเวลายื่นคําคดัคา้นคาํ

ร้องขอใหเ้รยีกจําเลยร่วมเขา้เป็นคู่ความ  ศาลอนุญาตใหเ้ลื่อนไปนัดพร้อมเพื่อกําหนดแนวทางในคดตี่อเน่ืองใน

วนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2562 เวลา 10.00 น. 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสาํคญัอ่ืน  
 

 6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 ชื่อบรษิทั   : บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)  

 ชื่อย่อหลกัทรพัย ์  : KC 

 ประเภทธุรกจิ  : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย 

 เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0107536001133 

 ทีต่ัง้สาํนักงานแห่งใหญ ่ :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 

                                      แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 ทุนจดทะเบยีน   :  1,100,000,000 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยลา้นบาทถว้น) 

 ทุนชาํระแลว้   :  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 จาํกดั 

 ประเภทธุรกจิ  : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย 

 เลขทะเบยีนบรษิทั   :  0105547043485 

 ทีต่ัง้สาํนักงานแห่งใหญ ่ :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 

                                       แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 ทุนจดทะเบยีน   :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 

 ทุนชาํระแลว้   :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 

 โทรศพัท ์   :  +66 (0) 2276-5924 

 โทรสาร    :  +66 (0) 2276-5924 

 

 

http://www.kcproperty.co.th/
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6.3 ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 93 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

      โทรศพัท ์+66 (0) 2009 9000 

 ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต : บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 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 ้จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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7.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 7.1   หุ้นสามญั 

  ทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

  ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 1,100,000,000 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 

 จาํนวน 1,100,000,000 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 ทุนทีช่าํระแลว้ จาํนวน 875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 

  จาํนวน 875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ1.00 บาท 

 7.2   ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

  รายชื่อผูถ้อืรายใหญ่ 10 ลําดบั ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่18 กนัยายน 2561 มดีงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สดัส่วน 

1 นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญาการ 312,200,000 35.68 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 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 ลิม้ทองสทิธคุิณ 18,072,900 2.07 

8 นายสนัต ิปิยะทตั 16,200,000 1.85 

9 นายสุทศัน์ สวิาภริมยร์ตัน์ 14,725,300 1.68 

10 นายบุญสุข ปลืม้วรสวสัดิ ์ 14,350,000 1.64 

 

 7.3   การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มภีาระหน้ีตัว๋แลกเงนิทีเ่สนอขายในวงจาํกดัต่อผู้

ลงทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่ จํานวนรวม 403.3 ล้านบาท โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ไถ่ถอนตัว๋แลก

เงนิทีค่รบกําหนด จํานวน 11.7 ล้านบาท และไม่ปรากฏรายการออกตัว๋แลกเงนิและเสนอขายในวงจํากดัต่อผู้

ลงทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ ่
 

 7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ

สาํรองตามกฎหมายในแตล่ะปี ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยใหค้าํนึงถงึปัจจยัตา่ง 

ๆ ต่อไปน้ีมาพจิารณามาประกอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของ

บรษิทั สภาพคล่องของบรษิทั การสํารองเงนิไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกจิ การสํารองเงนิไวเ้พื่อ

จ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน

ของบริษัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมีนัยสําคญั 

ตามที่คณะกรรมการบรษิัท พจิารณาเห็นสมควรหรอืเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขา้งต้นจะต้อง
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ไดร้บัขอ้ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามความเหมาะสม และความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตาม

ความเหมาะสม และความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
 

 ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนลงทุน ภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทั รวมถงึความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคตของ

บรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิกําไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั

ฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอํีานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืทราบใน

การประชุมครัง้ต่อไป 
 

 สําหรบัในปี 2561 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสมสุทธ ิ614.23 ล้านบาท (ณ ปัจจุบนัยงัไม่มมีตเิรยีกประชุมผู้

ถอืหุน้เพื่อรบัรองงบการเงนิประจาํปี 2561 และอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผล) 
 

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ 0.03 (0.30) (0.10) 

การจ่ายเงนิปันผล (บาท:หุน้) - - - 

อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อกําไรสุทธ ิ(%) - - - 
 

 

8.  โครงสร้างการจดัการ 
 

 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ชุด คอื (1) คณะกรรมการบรษิทั (2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัประกอบดว้ย

ผู้ทรงวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้

ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่22 มนีาคม 2543 ทุกประการ โดยมอีงค์ประกอบ คุณสมบตั ิและการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบอย่างชดัเจน รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 8.1   คณะกรรมการบริษทั 
 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย ทัง้น้ีในการดําเนิน

กจิการนัน้กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจน

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่มคุีณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

1. พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายอดุลย ์ เลาหพล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบรษิทั 

3. นายชาย วฒันสุวรรณ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธาน

   กรรมการตรวจสอบ  

4. นายกานต ์ พลูเกษร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
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5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์ จนัทรทตั กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

6. นายสนัต ิ ปิยะทตั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
 

 กรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นายสนัต ิปิยะทตั ลงนามร่วมกบักรรมการอกีหน่ึงคน รวม

เป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการมหีน้าทีจ่ดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ 

2. กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี การบรหิารเงนิ การบรหิารความเสีย่ง

ของกจิการ การกํากบัและควบคุมและใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีกํ่าหนดไวอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. รกัษาผลประโยชน์ และเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอและเท่า

เทยีมกนั 

4. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการจาํนวนหน่ึงใหเ้ป็นกรรมการบรหิาร เพื่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

5. พจิารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ หรอืมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดดําเนินกิจการของบรษิัทภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มี

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และมอบอํานาจต้องไม่ทําให้ผู้รบัมอบอํานาจ

สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มส่ีวนไดเ้สยี หรอืขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

6. พจิารณาใหร้ายการทีก่รรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มส่ีวนไดเ้สยี หรอืขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับรษิัทฯ ให้กรรมการซึ่งมส่ีวนได้เสยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิอ์อก เสยีง หรอืลงคะแนนในเรื่องนัน้ การทํา

รายการทีก่รรมการมส่ีวนไดเ้สยีและอยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบุใหต้อ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้

ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่เขา้ประชุมและมีสทิธิ

ออกเสยีง 

7. พิจารณาอนุมตัิการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน จนถึงการชําระหรือใช้จ่ายเงนิเพื่อ

ธุรกรรมตามปกตขิองบรษิทัฯ ภายในวงเงนิแต่ละรายการตัง้แต่ 300 ลา้นบาทขึน้ไป 

8. พจิารณาการขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนอย่างมนัียสําคญั การซื้อ หรอืรบัโอน

กจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 

9. พจิารณาการทํา การแก้ไข หรอืเบกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่

สาํคญั 

10. พิจารณามอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทุนกนั 

11. พจิารณาการแก้ไขเพมิเติม่หนังสอืคณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู้และการ

ควบหรอืเลกิบรษิทั โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมคุีณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมทัง้ขอ้กําหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มจีาํนวน

ไม่น้อยกว่า 3 คน และตอ้งมอีย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัชหีรอืการเงนิ และมปีระสบการณ์

เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชาย วฒันสุวรรณ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุลย ์ เลาหพล  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยม ีนางสาวนงนภสั ชดิไชย ทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิ

ของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้

ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้น้ี เพื่อให้

มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและ

ประกาศของ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงัคบักบั

บรษิทัฯ หรอืธุรกจิของ  บรษิทัฯ 

(ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

 ท่าน 

(ช)  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 

 (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอํานาจ หน้าที่

และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

 คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8. ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอํ้านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอํีานาจในการว่าจา้งหรอืนํา

 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ 

9. หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทําดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อฐานะ

 ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

 บรษิทั เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก)  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข)  การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกั  

ทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิของบรษิทัฯ 

 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งต้น กรรมการ

 ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามขา้งต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ

 กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

10. ใหค้วามเหน็ต่อฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการแต่งตัง้ เลกิจา้ง ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย

 ตรวจสอบภายใน 

11. สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

12. สอบทาน และใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ประจาํปีของบรษิทัฯ 

13. พจิารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบ

 ต่อบรษิทัฯ (Identification of Risk) และกําหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ (Risk Appetite) 

14. พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิัทฯ

 ใหม้คีวามครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละทศิทางของธุรกจิ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

 เพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้น้ี ตอ้งครอบคลุมความเสีย่งอย่างน้อย 4 ประการดงัน้ี 

(ก)  ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข)  ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

(ค)  ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

15. พจิารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบตัิในการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความ

เสี่ยง ให้สามารถประเมนิ ติดตามผล และกํากบัดูแลระดบัความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และให้ 

ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง รวมถึง

แผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม

และอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
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16. กํากบัดูแลให้มผีู้รบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงเพื่อใหบ้รษิัทฯ มรีะบบการ

บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง 

17. พจิารณาโครงสร้างและแต่งตัง้คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่ประเมินและติดตามผลการ

จดัการความเสีย่ง 

18. พจิารณางบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึน้และอาจเกิดขึ้นกบับรษิัท เพื่อใช้เป็น

 กฎเกณฑใ์น การปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

 เหน็ชอบ 

19. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่ง

 ของบรษิัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์และ

 ทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกํากับดูแลระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้ให้

 คาํแนะนําและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร รวมถงึส่งเสรมิ

 และสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

20. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

21. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตร ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความ

 รบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

22. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการอสิระ ซึง่มี

คุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน รวมทัง้ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหน่ึงต้องเป็นกรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องพจิารณาจากกรรมการอิสระเท่านัน้ ทัง้น้ี กรรมการ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จ ัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายกานต ์ พลูเกษร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. นายชาย วฒันสุวรรณ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยม ีนางสาวนงนภสั ชดิไชย ทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทํา นโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ผู้จ ัดการของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ รวมทัง้กําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ ตามความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความ

ซบัซ้อนของธุรกจิ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่

กรณี 

2. พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีม่คุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม มคีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ 

เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวดาํรงตําแหน่ง กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ โดยเสนอ
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ชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

(แล้วแต่กรณี) รวมทัง้พจิารณาประวตับิุคคลดงักล่าวแล้วว่ามคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในกฎ

บตัรต่างๆ ของบรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกจิของบรษิทั จะดาํเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจ 

3. ดูแลการจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บรหิารระดบัสูงเกษียณอายุ ลาออก 

หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถดําเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย

คณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงกํากบัดูแลใหก้ิจการมกีาร

บรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จีาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม  

4. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหา

กรรมการทีค่รบวาระ 

5. พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูม้ี

คุณสมบตัคิรบถว้น 

6. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดํารง

ตําแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการราย

ดงักล่าว และควรนําเสนอ ผลการปฏบิตัหิน้าที ่ผลงาน (Contribution) รวมทัง้ประวตักิารเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

7. พจิารณารูปแบบและจดัทําแผนการพฒันากรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อพฒันาความรูข้องทัง้บุคลากรชุดปัจจุบนัและทีเ่ขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิของบรษิทั บทบาทหน้าที ่และ

พฒันาการต่างๆ ทีส่ําคญั เช่น สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

8. ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

สรรหาฯ 
 

 8.4 คณะผู้บริหาร 
 

 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึ่งมคุีณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้รหิารมจีาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสนัต ิ ปิยะทตั กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

3. นายอมรศกัดิ ์ วศิษิฎ์วุฒพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อจดัจา้งและอสงัหารมิทรพัย ์

4. นายวรีณั มณีภาค รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานพฒันาธุรกจิ 

5. นายชยัวฒัน์ ปิยะทตั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง 

6. นางสนัทนา อกัษรศริ ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

7. นายธนภณ พรหมนุรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร และรกัษาการรองกรรมการ

  ผูจ้ดัการฝ่ายสนับสนุนการปฏบิตักิาร 
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อาํนาจในการอนุมติัของผูบ้ริหาร 
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1 หมวดธรุกิจ (Corporate Business) 

1.1 แผนธุรกจิ (Business Plan) อ - - -       

1.2 แผนกลยุทธ ์(Strategic Plan) อ - - -       

1.3 Project Master Budget อ - - -       

1.4 
Revise Project Master Budget กระทบตน้ทุน และ

ค่าใชจ่้ายของโครงการโดยภาพรวม เกนิกว่า 5% 
อ - - - 

      

1.5 Revise Project Master Budget    อ - -     ตามรายไตรมาส 

1.6 
โครงการพฒันากระบวนการต่างๆ ของบรษิทั (Corporate 

Improvement) 
อ อ - - 

      

    - วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท   อ อ - -     

    - วงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป อ อ - - -     

1.7 อนุมตักิารชาํระหน้ี และการกูย้มื               

    - วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท   อ อ - -     

    - วงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป อ อ - - -     

2 หมวดการจดัซ้ือ จดัจ้าง  (Procurement) 

2.1 การจดัซื้อทีด่นิ (Land Procurement)             คกก. กลัน่กรอง

จดัซื้อทีด่นิ 

    - จดัทํา Project Feasibility Budget เพื่อ จดัซื้อทีด่นิ    อ อ -       

    - จดัซื้อทีด่นิ อ อ - -       

2.2 การจดัจา้งผูร้บัเหมา (Contractor Procurement)             คกก. คดัเลอืก

ผูร้บัเหมา 

    - วงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท       อ อ -   

    - วงเงนิ 100,000 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ  1,000,000 บาท     อ อ - -   

    - วงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป   อ อ - - -   

2.3 การจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง (Construction Materials 

Procurement) 

            คกก. จดัซื้อวสัดุ 

    - วงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท       อ อ -   

    - วงเงนิ 100,000 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 1,000,000  บาท     อ อ - -   

    - วงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป   อ อ - - -   
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2.4 การจดัซื้ออุปกรณ์สาํนักงาน และเบด็เตลด็ทัว่ไป (Office 

Equipment & Miscellaneous Procurement) 

            

  

    - วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท       อ อ -   

    - วงเงนิ 50,000 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท     อ อ - -   

    - วงเงนิตัง้แต่ 200,000 บาทขึน้ไป   อ อ - - -   

2.5 การจดัจา้งทีป่รกึษา/ ผูเ้ชีย่วชาญ  (Consult / Specialist 

Procurement) 

              

    - วงเงนิไม่เกนิ 200,000 บาท     อ อ -     

    - วงเงนิ 200,000 แต่ไม่เกนิ 1,000,000บาท   อ อ - -     

    - วงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป อ อ - - -     

3 หมวดกระบวนการธรุกิจหลกั  (Main Business Process) 

3.1 คดัเลอืกแปลงทีด่นิเพื่อจดัทํา Feasibility    
อ อ - - 

  ขึน้อยู่กบัผูท้ํา

ขอ้มลู 

3.2 พฒันา Product และ Project Development 
  

อ อ - - 
  ขึน้อยู่กบัผูท้ํา

ขอ้มลู 

3.3 แผนการตลาด และการขาย (Marketing & Sales Plan)   อ อ - -     

    - การกําหนดราคา และอนุมตักิารขายสนิคา้ / บรกิาร   อ อ - -     

3.4 แผนการก่อสรา้ง และการโอน (Construction & Transfer 

Plan) 

  
อ อ - - 

    

3.5 การบรกิารหลงัการขาย (After Sales Services)   อ อ - -     

3.6 แผนการพฒันา และส่งมอบนิตบิุคคล   อ อ - -     

4 หมวดจดัทาํงบประมาณโครงการ   (Project  Budget) 

4.1 จดัทํางบประมาณงานถมดนิ   อ อ - -     

4.2 จดัทํางบประมาณค่าก่อสรา้ง   (Construction Budget)   อ อ - -     

4.3 จดัทํา BOQ บา้น   อ อ - -     

4.4 จดัทํา BOQ งานสาธารณูปโภค   อ อ - -     

4.5 
จดัทํางบประมาณการตลาด และการขาย (Marketing & 

Sales Budget) 

  
อ อ - - 

  

  

  4.5.1 อนุมตักิารใหส้่วนลดจากราคาขาย               

           - ส่วนลดไม่เกนิ 5% จาก Suggestion Price       อ - -   

           - ส่วนลด 5-7% จาก Suggestion Price     อ อ - -   

           - ส่วนลดมากกว่า 7% จาก Suggestion Price   อ อ - - -   

  4.5.2  ค่าคอมมชิชัน่  (Commissions & Incentive)   อ อ - -     

4.6 จดัทํางบประมาณ CRM และ CSR   อ อ - -     
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5 หมวดบญัชี และการเงิน   (Account & Finance) 

5.1 อนุมตัใิบสาํคญัรบั และใบสาํคญัทัว่ไป               

        - วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท       อ - -   

        - วงเงนิ 500,000 แต่ไม่เกนิ 10,000,000 บาท     อ อ - -   

        - วงเงนิเกนิกว่า 10,000,000 บาท ขึน้ไป   อ อ - - -   

5.2 การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกบัภาษี               

        - ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคล ( ภ.ง.ด. 50, 51 )     อ อ - -   

        - ภาษธุีรกจิเฉพาะ ( ภ.ธ. 40 )     อ อ - -   

        - ภาษมีลูค่าเพิม่  ( ภ.พ. 30, 36 )     อ อ - -   

        - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย  ( ภ.ง.ด. 3, 53, 54 )     อ อ - -   

5.3 เงนิทดรองจ่าย               

  

      - วงเงนิไม่เกนิ  50,000  บาท 

    
อ อ -   

ผูอ้นุมตัคินใดคน

หน่ึงแทนกนั 

  

      - วงเงนิ 50,000 บาทขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 500,00 บาท 

  
อ อ - -   

ผูอ้นุมตัคินใดคน

หน่ึงแทนกนั 

        - วงเงนิตัง้แต่ 500,000 บาท ขึน้ไป   อ - -       

5.4 เงนิสดย่อย               

        - วงเงนิไม่เกนิ  5,000   บาท         อ -   

        - วงเงนิตัง้แต่   5,000 ขึน้ไป - ไม่เกนิ 10,000  บาท       อ - -   

        - วงเงนิตัง้แต่  10,000 ขึน้ไป - ไม่เกนิ 20,000  บาท     อ อ -     

5.5 การขายสนิทรพัย์               

        - วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท     อ - -     

        - วงเงนิตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป   อ - -       

5.6 การบรจิาคเพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์ / ครัง้               

        - วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท     อ - -     

        - วงเงนิตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป   อ - -       

6 หมวดงานสนับสนุน   (Support) 

6.1 ทรพัยากรบุคคล   (Human Resource)               

       - นโนบายต่าง ๆ  (Policy) อ อ -       
ขึน้อยู่กบัประเภท

นโยบาย 

       - โครงสรา้งองคก์รหลกั, ย่อย   (Organization Chart) อ อ -         

       - กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั (Discipline)   อ -         
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     - การอนุมตักิารจ่าย ปรบัเงนิเดอืน โบนัส และ

สวสัดกิาร (Benefit) 

  
อ อ - - 

    

  
     - การอนุมตัแิต่งตัง้ จดัโยกยา้ยตําแหน่ง เลื่อนตําแหน่ง 

ระดบัผูบ้รหิาร  (Promote) 
อ อ - 

      ตัง้แต่ระดบั DMD 

ขึน้ไป 

  
     - การอนุมตัแิต่งตัง้ จดัโยกยา้ยตําแหน่ง เลื่อนตําแหน่ง 

ระดบัพนักงานทัว่ไป (Promote)  

    
อ อ - 

  ตัง้แต่ระดบั 

Director ลงมา 

  
     - แผนอตัรากําลงั / การอนุมตัขิออตัรากําลงัคน  (Man 

Power) 

    
อ - - 

    

       - การสรรหา คดัเลอืก แต่งตัง้  (Recruitment)   อ อ - -     

       - ใบทํางานล่วงเวลา (OT)     อ อ -     

       - ใบลาออกพนักงาน   อ อ อ -   
ขึน้อยู่กบัระดบั

ตําแหน่ง 

       - การพจิารณาโทษทางวนัิย 
  

อ อ - - - 
ขึน้กบัลําดบัขัน้ใน

การพจิารณาโทษ 

  
     - เงนิชดเชยการเลกิจา้ง เกษียณอายุ  (Compensation 

of Lay off & Retire) 

  
อ อ - -   

  

       - ใบแสดงลกัษณะงาน (Job Description)     อ อ - - 
ขึน้กบัลําดบัขัน้ใน

การพจิารณา  

       - ใบแสดงดชันีชี้วดัความสาํเรจ็ของงาน (KPI)     อ อ - - 
ขึน้กบัลําดบัขัน้ใน

การพจิารณา  

  
     - ขัน้ตอนขอ้ปฏบิตักิารทํางาน (Methods of 

Operating) 
    อ - -     

       - แผนการพฒันาบุคลากร จดัฝึกอบรม (HRD)     อ - -     

  
     - การลงนามสญัญาว่าจา้งพนักงาน สญัญาทีป่รกึษา  

(Sign Contract) 

    

- 

      มหีนังสอืแต่งตัง้

จากผูม้อีํานาจ

อนุมตั ิ

  
     - คาํสัง่ / ระเบยีบ / ประกาศ / ขอ้บงัคบั  

ประชาสมัพนัธต์่าง ๆ (Procedure & Relations) 
    -       

มหีนังสอืแต่งตัง้

จากผูม้อีํานาจ

อนุมตั ิ

  เงนิกูต้ามระเบยีบสวสัดกิารพนักงาน (Employee Loan)               

       - วงเงนิตามกําหนดในสญัญาเงนิกู้   อ อ - -     

6.2 การบรหิารงานทัว่ไป (General Administration)               

       - การทํากจิกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR)   อ อ - -     

  
     - การทํากจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธภ์ายในบรษิทั   

(Relationship activity) 

    
อ - - 
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6.3 เทคโนโลย ีและสารสนเทศ (Information Technology)               

  
     - จดัทํา Specification ของ Computer และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง (Hardware) 

  
อ อ - - 

  
  

       - จดัทํา Specification ของ Software    อ อ - -     

       - การต่อสญัญาโปรแกรมต่าง ๆ (Maintenance)     อ - -     

  การโอนยา้ยทรพัยส์นิระหว่างหน่วยงาน (Asset Transfer)     อ อ - -   

6.4 ธุรกจิเฉพาะ (Specific Business)               

       - งานขออนุญาตทัง้หมดของโครงการและบรษิทัฯ     

อ อ - 

  มใีบมอบอํานาจ 

ใหผู้ม้อีํานาจ

อนุมตั ิ

       - จดัทํางบประมาณ ระบบสาธารณูปโภคโครงการ   

(Public Utility Project Budget) 

  
อ อ - - 

    

       - การจดัตัง้นิตบิุคคล  (Juristic Person)   อ อ - -     

6.5 กฎหมาย (Legal)               

       - งานสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทุกชนิด   อ อ - -     

  
     - หนังสอืมอบอํานาจต่าง ๆ ของบรษิทั 

  
อ -     

  มอบอํานาจช่วงให ้

DMD ลงนามแทน 

       - งานคดคีวามต่างๆ   อ อ - -     

  

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
 

1. ดูแล บรหิาร ดําเนินงาน และปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบรษิัท ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์             

ทศิทางการดําเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําปีที่ได้รบัอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขตอํานาจซึง่คณะกรรมการบรษิทักําหนด 

2. กํากบัดูแลการดําเนินธุรกจิด้านการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคลและด้านการปฏบิตัิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําปีของบรษิทัที่

อนุมตัไิวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั 

3. กําหนด แผนการดําเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณประจําปีของบริษัท รวมทัง้โครงสร้างและอํานาจ

 การบรหิารงาน ตามที่ฝ่ายจดัการนําเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

 เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
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4. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และเสนอแนะแนว

 ทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

5. ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไป

 ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนัิยภายในองคก์ร 

6. มอบหมายบุคคลใดในการตดิต่อกบัองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบัดูแลอื่น ๆ 

 เท่าทีก่รรมการผูจ้ดัการมอํีานาจหรอืไดร้บัมอบหมาย 

7. กําหนดโครงสรา้งองคก์ร อํานาจการบรหิารองคก์ร วธิกีารบรหิาร โดยครอบคลุมถงึรายละเอยีดในการคดัเลอืก การ

พฒันาและฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ โยกยา้ย และเลกิจา้งพนักงานของบรษิทัตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป และ

กําหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่าง ๆ สําหรบัพนักงานตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป 

ภายใตก้รอบและนโยบายทีบ่รษิทักําหนดไว ้

8. กําหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวลั เงินโบนัส และปรบัขึ้นเงินเดือนสําหรบัพนักงานตัง้แต่ระดบั

 รองกรรมการผูจ้ดัการลงไป ภายใตก้รอบและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนดไว ้

9. เจรจา และเขา้ทาํสญัญาหรอืธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัภายในอํานาจและวงเงนิตามที่

กําหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ตามที ่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด 

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

10. มีอํานาจอนุมัติการเข้าทําสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท/

 ตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ทีไ่ดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เช่น 

การจดัซื้อทรพัย์สนิ การกู้ยมืเงนิ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ําคญัตามกฎหมายและ

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

11. แต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท ภายในอํานาจและวงเงินตามที่กําหนดไว้ใน

 ขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด 

12. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็น

 ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

13. มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนกรรมการผู้จดัการ ทัง้น้ี การ

 มอบอํานาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบ

 อํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้รบัมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนุมตัิรายการที่ตน

 หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งกําหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเ ป็นการอนุมัติรายการที่ เ ป็นไปตามนโยบายและ

 หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้
  

 ทัง้น้ี ในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือบุคคลที่อาจจะมคีวามขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ กรรมการผู้จดัการไม่มอํีานาจอนุมตัิดําเนินการดงักล่าวกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด 
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 8.5 การประชุมคณะกรรมการ 
 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารกําหนดประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ซึง่ใน

การประชุมแต่ละครัง้จะมกีารกําหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพจิารณา มเีอกสาร

ประกอบการประชุมทีค่รบถ้วนเพยีงพอ ซึ่งสํานักกรรมการผู้อํานวยการและเลขานุการบรษิทัจะดําเนินการจดัส่ง

ใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนการเขา้

ร่วมประชุม ในการประชุมประธานไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ เพื่อใหก้รรมการทุกคนสามารถอภปิรายและแสดง

ความเหน็ร่วมกนัไดอ้ย่างเปิดเผย โดยมปีระธานกรรมการเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการประชุม 

บนัทกึการประชุมจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ และหลงัจากทีผ่่านการรบัรอง

จากที่ประชุม เอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละทา่นสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางจาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 

หมายเหตุ : นับจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 หรอืวนัทีเ่ขา้ดํารงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 เนือ่งจากกรรมการแต่ละท่านเขา้ดํารงตําแหน่งไม่พรอ้มกนั  

 

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

การประชมุประจาํปี 2561 (ครัง้) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พลเอกทวิะพร     ชะนะพะเนาว ์
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบรษิทั 
18/22 9/10 - 

2. นายอดุลย ์         เลาหพล 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และรองประธาน

กรรมการบรษิทั 
18/18 8/8 - 

3. นายชาย วฒันสุวรรณ 
กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
11/13 7/7 1/1 

4. นายกานต ์ พลูเกษร 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
9/9 - 1/1 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 8/9 - 1/1 

6.  นายสนัต ิ  ปิยะทตั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 17/18 - - 
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 8.6 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้จีาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยปัจจุบนัมกีรรมการจาํนวนทัง้หมด 6 คน เป็น

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 คน กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 5 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอสิระจาํนวน 4 

คน) ทัง้น้ี กรรมการแต่ละคนมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
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คณะกรรมการบริษทั

กรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายสนบัสนุน

กฎหมาย

ทรพัยากรบุคคล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ

ขาย/โอน

การตลาด

ออกแบบ

ฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง  
และอสงัหารมิทรพัย์

จดัซือ้-จดัจา้ง

บรกิารหลงัโอน

จดัการทรพัยส์นิ

จดัการทีด่นิ

ฝ่ายก่อสรา้ง
ฝ่ายบญัชแีละ

การเงนิ

บญัชี

การเงนิ

สาํนกักรรมการ
ผูจ้ดัการ

ทีป่รกึษา

การลงทุน กฎหมาย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผูต้รวจสอบภายใน ผูค้วบคุมภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบรษิทั

ผงัโครงสร้างการจดัการ 
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 8.7 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
  

 บรษิทัฯ มนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ โดยใหนํ้าส่งสําเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ (59-2) ใหแ้ก่เลขานุการ

บรษิทัเพื่อรวบรวม ทาํสรุป และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ 
 

รายนามคณะกรรมการ 
จาํนวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

1. พลเอกทวิะพร    ชะนะพะเนาว ์ - -  

2. นายอดุลย ์        เลาหพล - -  

3. นายชาย   วฒันสุวรรณ - -  

4. นายกานต ์   พลูเกษร - -  

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั - -  

6. นายสนัต ิ    ปิยะทตั - 16,200,000  

 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องผู้บริหาร 
 

รายนามคณะผูบ้ริหาร 
จาํนวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

1. นายสนัต ิ ปิยะทตั - 16,200,000  

2. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ - -  

3. นายอมรศกัดิ ์ วศิษิฎ์วฒุพิงศ ์ - -  

4. นายวรีณั มณีภาค - -  

5. นายชยัวฒัน์ ปิยะทตั - -  

6. นางสนัทนา อกัษรศริ ิ - -  

7. นายธนภณ พรหมนุรกัษ ์ - -  
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 8.8 เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวนงนภสั ชดิไชย เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน

2561 เพื่อทําหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดย

คณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง

ทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานุการบรษิทัโดยมปีระวตั ิดงัน้ี 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวนงนภสั ชดิไชย 

 ตําแหน่ง : เลขานุการบรษิทั 

 อายุ (ปี) : 28 ปี  

 สญัชาต ิ : ไทย 

 คุณวุฒทิางการศกึษา : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       : รฐัศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 : มธัยมศกึษา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 

ประวตัิการอบรม : 2561 หลกัสูตรกฎหมายหลกัทรพัย์และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั บรษิัท ฝึกอบรม

และสมันาธรรมนิต ิจาํกดั 

           : 2561 หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

             : 2561 หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานุการบรษิทั สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) : ไม่ม ี

 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี

 ประสบการณ์การทาํงาน : 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

2561 เลขานุการบรษิทั  บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

2561 เลขารองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อจดัจา้ง บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

2559 นิตกิรฝึกหดั แผนกคดแีพ่ง  สาํนักงานอยัการสงูสุด 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

  เลขานุการบรษิทัจะต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึ่งมผีลบงัคบัวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ 

ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ข้อบงัคบับริษัท มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีหน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 

1) จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1.1. ทะเบยีนกรรมการ 

1.2. หนังสอืนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

1.3. หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2) เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

2.1. กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าที ่“รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี” (หมายถงึ กรรมการ และผูบ้รหิารมหีน้าที ่

  รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้งใหบ้รษิทัทราบ) 

2.2. เลขานุการบรษิทัจดัส่งสําเนารายงานใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

  7 วนัทาํการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

2.3. ตอ้งจดัใหม้รีะบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งและครบถว้น และสามารถ 

  ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

3) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

  โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เลขานุการบรษิัทได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้

อย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานุการบรษิทั  
 

 8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความ

รบัผดิชอบในการกํากบัการทาํงานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงผลประโยชน์สงูสุดต่อ

บรษิัทฯ โดยมีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรบักรรมการ

ผูบ้รหิารระดบัสงูก่อนนําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

  บรษิทัฯ จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดอืน โดยกรรมการที่ดํารงตําแหน่งหลาย

ตําแหน่งจะไดร้บัค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดเพยีงตําแหน่งเดยีว และกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัค่าตอบแทนใน

ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ จะไมไ่ดค่้าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัอกี 
 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

รายนามคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (รายปี) 

บริษทัฯ ตรวจสอบ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. พลเอกทวิะพร    ชะนะพะเนาว ์ 540,000 - - 

2. นายอดุลย ์        เลาหพล 480,000 - - 

3. นายชาย   วฒันสุวรรณ - 480,000 - 

4. นายกานต ์   พลูเกษร - - 420,000 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั 300,000 - - 

6. นายสนัต ิ    ปิยะทตั 300,000 - - 
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• ค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร 

  ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนัสใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

ประเภท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

เงนิเดอืน 7 1,595,000 9 7,553,613 12 14,640,764 

เงนิโบนัส - - 4 286,900 7 1,063,300 

รวม 7 1,595,000 9 7,840,513 12 15,704,064 

หมายเหตุ : ในปี 2561 มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารระหว่างปี (turn over)  รวมทัง้หมดจํานวน 12 ราย โดยผูบ้รหิารทีอ่ยู่ ณ วนัที ่  

31 ธนัวาคม 2561 มจํีานวน 7 ราย 
 

• ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

  ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ ไดส้มทบเงนิเขา้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

ประเภท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 3 46,080 5 124,746 4 132,499 

รวม 3 46,080 5 124,746 4 132,499 
  

 

 8.10 บุคลากร 

  บรษิทัฯ ถือว่าพนักงานของบรษิัทฯ เป็นทรพัยากรที่มค่ีาอย่างยิง่ จงึให้ความสําคญัต่อการบรหิารและการ

พฒันาบุคคลากร เพื่อใหค้งไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนัจะพืน้ฐานของศกัยภาพการ

แขง่ขนัของบรษิทัฯ  

• จาํนวนพนักงานทัง้หมด 
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559-2561 บรษิทัฯ มพีนักงานจาํนวนทัง้หมด 86 คน, 78 คน และ 74 คน ตามลําดบั 

 โดยเป็นพนักงานประจาํทัง้หมด 
 

แผนก/ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

การตลาดและการขาย 15 15 8 

ก่อสรา้ง 13 11 9 

บญัชแีละการเงนิ 10 10 11 

สนับสนุนปฏบิตักิาร 48 42 46 

รวมทัง้หมด 86 78 74 
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• ค่าตอบแทนพนักงาน 
 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีค่ํานึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรูค้วาม 

 สามารถ ผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละคน และยงัใหส้อดคลอ้งกบัค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั อกีทัง้

 ยงัตอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกจิ และการเตบิโตของบรษิทั 
 

  บรษิทัฯ มกีารจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุน

 สาํรองเลีย้งชพี เบีย้ประกนักลุ่ม และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงานปี 2559-2561 ดงัน้ี 
 

 

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิเดอืน 23,093,084 22,656,139 24,946,910 

เงนิโบนัส 2,830,870 1,272,066 1,083,915 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 1,245,527 2,718,347 1,280,171 

รวม 27,169,481 26,646,552 27,310,996 
  

 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี เงนิประกนัสงัคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศพัท ์สวสัดกิารพนักงาน เป็นตน้ 
 

• กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ สบทบเงนิ

 จํานวนรอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงานเขา้กองทุนสํารองเลี้ยงชพี ซึ่งพนักงานจะต้องจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุน

 ไดใ้นอตัรารอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงาน (โดยคาํนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) 
 

• ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

  บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานกบัผูบ้รหิารหรอืพนักงานบรษิทั ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธหิรอื

 ผดิสญัญาการจา้งแรงงานแต่อย่างใด 
  

• นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ 
 

  บรษิทัฯ ตระหนักและไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ ในทุกๆ ระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพและ

 มปีระสทิธผิลสงูสุด บรษิทัฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะพฒันาพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน ซึง่

 จะส่งผลต่อศกัยภาพในการแขง่ขนัและผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุสู่เป้าหมายไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึส่งเสรมิ

 ให้พนักงานโอกาสเพิม่ทกัษะในการปฏบิตังิาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มี

 รายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. การพฒันาอาชพีของพนักงาน ได้กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีเพื่อให้พนักงานรบัรูว้่าตน

สามารถเลื่อนตําแหน่ง หรอืสามารถโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมุนเวยีนงานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ บนพืน้ฐาน

ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้กําหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง/ปรบัระดบั

ตําแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน 
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2. การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่รอบคลุมทัง้ดา้น

การพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงาน ซึ่งใช้การ

ฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ และเหมาะสมกบัพนักงานแต่ละ

ตําแหน่งเพื่อพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพในการทาํงานของพนักงาน 

 

หลกัสูตร/การอบรม หน่วยงาน/ฝ่าย 

Mega Move พลกิโฉมมหานครกรุงเทพฯ  (ทศิทางอสงัหารมิทรพัย ์ปี 2561) การตลาด 

เริ่มดว้ย Facebook รุกดว้ย Line ขยายดว้ย Google การตลาด 

Update ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เตรยีมความพรอ้มก่อนยืน่แบบ ภงด.50 ปี 2560 บญัช ี

การจดัทาํงบการเงนิรวมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop)  บญัช ี

Checkpoint ภาษสีรรพากร บญัช/ีการเงนิ 

 

9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

 9.1   นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ 

  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัอย่างยิง่กบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและมุ่งมัน่อย่างยิง่ทีจ่ะยกระดบัของการ

กํากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างต่อเน่ือง ใหเ้ป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพในการดําเนินธุรกจิ มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวาม

ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ซึ่งได้กําหนดเป็นนโยบายดา้นการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีโดย

บรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตั ิใหถู้กตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เป้าหมายของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดกํ้าหนดเป้าหมายของนโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ไีวด้งัน้ี มุ่งเน้นใหก้ารดาํเนินกจิการเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง มี

ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามสําคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง

และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ อนัจะส่งผลให้กิจการมกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืและเป็นการเพิ่ม

มลูค่าสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทั จะทําการทบทวนและแก้ไขปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีเพื่อปรบัปรุงนโยบายใหม้คีวามเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกจิรวมทัง้ให้มี

ความสอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงานการกํากบัดูแลต่างๆ ทีไ่ดม้กีารกําหนดขึน้เพิม่เตมิ 

ซึง่ถอืเป็นการยกระดบัแนวทางการกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance : CG) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

จากการทีบ่รษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่มีาใชใ้นการบรหิารงาน และการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และไดพ้ฒันาการกํากบัดแูลกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมกบับรษิทัฯ 

  การกํากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัฯ ยดึถอืเป็นเกณฑ์ฯ ในการดําเนินธุรกจิคอื ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD), องค์กรเพื่อความร่วมมอืและพฒันาธุรกิจทางเศรษฐกจิ 

(OECD), ASEAN CG Scorecard โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ 
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  หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

  หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม 

  หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

  หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

  หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนผูถ้อืหุน้ไดใ้ช้

สทิธขิองตนเอง นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัใินเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสรมิและอํานวย

ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ทัง้ในแง่การเปิดเผยขอ้มลู วธิทีํา

บญัช ีการใชข้อ้มลูภายในและผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้ ผูบ้รหิารจะตอ้งมจีรยิธรรมและการตดัสนิใจใดๆ จะตอ้งทาํดว้ย

ความซื่อสตัยย์ุตธิรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหุน้ 

  นโยบายของบรษิทัฯ กําหนดว่า ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ต็าม ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเรื่องทีต่ดัสนิใจในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา เพื่อใชป้ระกอบการใน

การตดัสนิใจ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการลงมตโิดยหนังสอืบอกกล่าว

การประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านทาง Website ของบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ดัส่งเอกสาร 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบัขอ้มูลใน

รปูแบบเอกสารจากบรษิทัฯ และตพีมิพห์นังสอืบอกกล่าวการประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอย่างน้อย 

1 ฉบบั เป็นเวลาตดิต่อกนัอย่างน้อย 3 วนัก่อนการประชุม บรษิทัฯ จะไม่ทาํกระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาส

ของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงอย่าง

เต็มที่ โดยผู้ถือหุน้จะได้รบัแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้แต่งตัง้ตวัแทน หรอืกรรมการ

อสิระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูร้บัมอบอํานาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตใินวนัทีป่ระชุมแทนตน รวมทัง้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็ หรอืตัง้คําถามไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ประธานทีป่ระชุมไดจ้ดัสรรเวลาให้

เหมาะสมและส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุ้นมโีอกาสในการแสดงความเห็น และตัง้คําถามต่อที่ประชุมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ สําหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้กรรมการทุก

คนจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่อง

ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในดา้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เพื่อความยัง่ยนืในเรื่องต่อไปน้ี 

 ก่อนการจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2561 กําหนดใหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวนัที่ 

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วภิาวด ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้

ขนส่งสาธารณะ เช่น ทางด่วน ป้ายรถเมล ์

- แจ้งกําหนดการพร้อมวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET Portal) ล่วงหน้าก่อนวนัจดัประชุม 

http://www.kcproperty.co.th/
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- เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวขอ้งสําหรบัการประชุมและ

หนังสอืมอบฉันทะ “แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.” ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.kcproperty.co.th) ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั และบนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุม ในรูปแบบเอกสารทีม่ขีอ้มูลเช่นเดยีวกนักบัทีป่รากฏ

บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ให้กบัผู้ถือหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนังสอืเชญิประชุม ได้ระบุวตัถุประสงค์และ

เหตุผลความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และการลงมติในแต่วาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม

ประชุม เป็นต้น พรอ้มทัง้แผ่นซดีรีายงานประจําปีของบรษิทัฯ หนังสอืมอบฉันทะขอ้มูลเกี่ยวกบัค่าตอบแทน

กรรมการ และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดอย่างครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อ

ประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ 

- บรษิัทฯ ได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวนั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และลงประกาศ

ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

- สําหรบันักลงทุนสถาบนั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมเอกสาร

หนังสอืมอบฉันทะตามทีข่อใหก้บันักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนต่างชาตผิ่านช่องทาง E-mail ใหพ้รอ้มก่อน

วนัประชุม 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนก่อนวนัเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นใดหรอืจะ

เป็นกรรมการอสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน 

 วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- ในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ มกีารจดัเจ้าหน้าที่ต้อนรบั และให้ขอ้มูลในการตรวจสอบเอกสารและ

ลงทะเบยีน เพื่อเขา้ร่วมการประชุม 

- บรษิทัฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบยีน การนับคะแนนเสยีง และการแสดงผลคะแนนเพื่อ

ความถูกตอ้ง แม่นยาํ สะดวก รวดเรว็ ในการลงทะเบยีนและการนับคะแนนเสยีง 

- บรษิทัฯ แจ้งวธิกีารลงคะแนน และการนับคะแนนก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และการใช้บตัรลงคะแนน

เสยีง 

- บรษิทัฯ เปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนก่อนเวลาเริม่ประชุม และเมื่อเกนิกําหนดเวลาลงทะเบยีนแลว้ ผูถ้อื

หุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิแต่อย่างใด โดย

สามารถออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณา และยงัไม่มกีารลงมต ิ

- บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อื

หุน้ลงคะแนนทลีะราย 

- เพื่อความโปร่งใส บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อาสาทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง 

- สาํหรบัการประชุมประธานกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามไดต้ลอดการประชุม 

- เมื่อถึงเวลาเริม่การประชุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน ผู้บรหิาร

ระดบัสงู เลขานุการบรษิทั และฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุม 
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- บรษิทัฯ ไม่ไดเ้พิม่วาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสําคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าในการ

ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2561 อกีทัง้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืแสดงความคดิเหน็และซกัถามในทีป่ระชุม 

ซึง่รายละเอยีดไดม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยแจง้ผ่าน

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Portal) พรอ้มเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย 

- บรษิทัฯ ได้บนัทกึรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร มติที่

ประชุม คาํถามจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นตน้ 

- บรษิทัฯ ไดส่้งสําเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมและ

นําส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกําหนด และรายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซต์

บรษิทัฯ ดว้ย 

  หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้อง

ผลประโยชน์และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึ่งรวมถงึสทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล และรบัทราบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและเพยีงพอ

จากบริษัทฯ ในเวลาอนัสมควรอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทฯ ยงัมีหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลอย่างโปร่งใส และแสดงความ

รบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารผ่านการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดทศิทางการลงคะแนนได ้สามารถเลอืกกรรมการ

เป็นรายคน มกีารเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนในการออก

เสียง ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะได้รบัการเปิดเผยต่อที่ประชุม และ

กรรมการหรอืผูบ้รหิารเหล่านัน้จะไม่มส่ีวนร่วมในการลงมตแิต่อย่างใด 

  บรษิทัฯ ให้โอกาสแก่ผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัทุกรายทัง้รายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น เปิด

โอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูสาํคญัต่างๆ เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน

การปฏิบตัิตามขอ้กําหนดต่างๆ นอกจากน้ี จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการรบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

ผ่านช่องทางตดิต่อทีส่ะดวก เพื่อรบัความเหน็ของผูถ้อืหุน้ และมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ใหเ้ท่าเทยีมกนัซึ่ง

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

• คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่วาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (SET Portal) และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ โดยในปี 2559 แจ้งระหว่างวนัที่ 1-31 

ธนัวาคม 2559 และในปี 2560 แจง้ระหว่างวนัที ่1-31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระ หรอื

บุคคลเพื่อเลอืกตัง้กรรมการในช่วงเวลาดงักล่าว 

• คณะกรรมการบรษิัท จะไม่เพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ได้แจง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระ

สาํคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 
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• คณะกรรมการบรษิทัเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และ/

หรอืบุคคลอื่นใดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการประชุมฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค.) ตามทีแ่บบกระทรวงพาณิชยกํ์าหนดไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทุกครัง้ 

• คณะกรรมการบรษิทั สนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัการลงคะแนนทุกวาระ เพื่อความโปร่งใส

ในการตรวจสอบ 

• รายการระหว่างกนับรษิทัฯ ไดด้าํเนินการอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกตธิุรกจิ

การคา้ (Fair and at arms’ length) โดยผ่านความเหน็ชอบความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• บริษัทฯ จัดให้สํานักเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางอีเมล 

nongnapat_ch@kcproperty.co.th และเบอรโ์ทร 02-2765924 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดกํ้าหนดนโยบายการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และแจง้นโยบายดงักล่าวให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรบัทราบและถือปฏบิตัิพร้อม

กําหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงาน

ดงักล่าวแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบอย่างน้อย 1 วนั ล่วงหน้าก่อนทาํการซื้อขายหลกัทรพัย ์โดยเลขานุการบรษิทัจะ

นํารายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบรายไตรมาสรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “การดแูลเรื่องการ

ใชข้อ้มลูภายใน” 

• ในปี 2560 ไม่มกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทําการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มูลภายในและบรษิทัฯ 

ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กําหนดโดย

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์, สาํนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที ่เกีย่วขอ้ง 

  ในปี 2561 ทีผ่่านมามกีารจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 2 ครัง้ โดยเป็นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อ

วนัที่ 30 พฤษภาคม 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้สิ้น 4 ท่าน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 

กรุงเทพมหานคร และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2561 มกีรรมการเขา้ร่วม

ประชุมทัง้สิ้น 4 ท่าน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วภิาวด ีกรุงเทพมหานคร โดยบรษิัทฯ ได้ส่งหนังสอืเชิญ

ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมประมาณ 7 วนั ซึ่ง

บรษิทัฯ จะจดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิด

สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และทําการลงประกาศเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในหนังสอืพมิพร์ายวนั ก่อนวนัประชุมผู้

ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 วนั อย่างน้อย 1 ฉบบั ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัรายละเอยีดการประชุม เช่น 

วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม รายงานประจําปีของบรษิทัฯ แบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ 

ประกอบการประชุม รวมทัง้ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะ

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นใด หรอืจะ

เป็นกรรมการอสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน โดยประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผู้

ถอืหุ้น ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธบิายวธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน และ

เปิดเผยผลการนับคะแนนแต่วาระอย่างชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม แสดงความ

คดิเหน็ โดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ สําหรบัการตอบคําถามของกรรมการและผูบ้รหิารมคีวามชดัเจน

ตรงประเดน็ ทัง้น้ี การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามทีก่ฎหมายกําหนด สําหรบัการตอบ

คาํถามของกรรมการและผูบ้รหิารมคีวามชดัเจนตรงประเดน็ ทัง้น้ี การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถว้นและ

ถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายกําหนด สาํหรบัการอํานวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยมกีารเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเวลา

ประชุม และต่อเน่ืองไปจนกว่าจะเสรจ็สิน้การประชุม มกีารบนัทกึการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้

mailto:nongnapat_ch@kcproperty.co.th


รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

71 

สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้ไดจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมอย่างเป็นระเบยีบเพื่องานและสะดวกต่อการตรวจสอบ 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดนํ้าระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใช ้เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้อืหุน้ในการ

ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิง่ขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดง

จาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและผลการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบผลทนัท ี

  บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ยกเวน้ใน

กรณีทีม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งเดนิทางไปต่างประเทศ 

  บรษิทัฯ ไดนํ้าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 และรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้

ที่ 1/2561 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 และในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

ตามลําดบั นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th 

  หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัของกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดว้ยตระหนักดวี่า การสนับสนุนของกลุ่มผูม้ส่ีวนได้

เสยีจะช่วยสรา้งความยัง่ยนืและความสามารถในการทาํกําไรของบรษิทัฯ 

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและคํานึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก

ของบริษัทฯ รวมถึงการคุ้มครอง และรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยยดึมัน่การดําเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกบัการมบีทบาทและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายและแนวทางดาํเนินการทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติ่อผูส่้วนไดเ้สยี และบรษิทั

ฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามอสิระ พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูตรามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้

  โดยสามารถสรุปความสาํคญัตอ่สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งัน้ี 

•   ผู้ถือหุ้น 

  บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะดําเนินการเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยการจดัการเพื่อสรา้ง

 ความเตบิโตและสามารถทาํกําไรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการบรหิารจดัการอย่างมคุีณภาพ การควบคุมภายใน

 ทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบบตรวจสอบ และการบรหิารความเสีย่ง พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสในเวลาอนั

 สมควรและพยายามอย่างทีด่สุีดทีจ่ะปกป้องทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทั 

•   พนักงาน 

   บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถ

 และประสบการณ์มาร่วมงาน และดแูลใหพ้นักงานไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกนั

 สุขภาพและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสเรยีนรู ้

 และเพิม่เตมิทกัษะความรูใ้หม่ๆ เพื่อความกา้วหน้าในการหน้าทีก่ารงาน 

•   ผู้บริหาร 

   บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าฝ่ายบรหิารเป็นส่วนสําคญัในการผลกัดนัองค์กรไปสู่ความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ

 ดว้ยเหตุน้ีจงึไดม้กีารจดัทาํโครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารอย่างเหมาะสม ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

 ระดบัเดยีวกนัและบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในประเทศไทย นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารยงัมอีสิระในการทํางานในหน้าที่

 และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอกีดว้ย 
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•   คู่สญัญา 

  บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจกบัหุน้ส่วน คู่แข่ง เจ้าหน้ี คู่ค้าและอื่นๆ ขอ้กําหนดและเงื่อนไขการซื้อขายทีไ่ดท้ํา

 เป็นสญัญาอย่างยุตธิรรมและมจีรยิธรรม บรษิทัฯ มนีโยบายหลกีเลีย่งการกระทาํใดกต็ามทีอ่าจจะส่งผลใหเ้กิด

 ความไม่ซื่อสตัย์สุจรติ หรอืที่อาจละเมดิสทิธขิองคู่สญัญาของบรษิทัฯ ตามที่กฎหมายกําหนดหรอืได้ตกลง

 ร่วมกนั 

•   ลูกค้า 

บรษิทัฯ ณ ตระหนักดวี่าลูกคา้ความสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุ่งที่

จะสรา้งความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพสงู ซึง่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั

ของลูกคา้อย่างยุตธิรรมและอย่างมอือาชพี บรษิทัฯ จงึทุ่มเททัง้ฝีมอืและประสบการณ์และใหค้วามเอาใจใส่แก่

ลูกคา้เป็นอย่างด ี

•   ความรบัผิดชอบต่อชุมนุม สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

  บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบตัิต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความใส่ใจกบั                 

ประเดน็ต่างๆ ทีก่ระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เช่น งานวนัตรวจสุขภาพ งานวนัครอบครวั การจดัการแข่งขนักีฬาภายใน

โครงการ การจดักจิกรรมลดโลกรอ้น โดยแจกถุงผา้ และใหลู้กบ้านมส่ีวนร่วมในการปลูกต้นไม ้และงานตาม

เทศกาลต่างๆ ใหก้บัชุมชนในโครงการของบรษิทัฯ  

 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

  บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและขอ้มูลที่มิใช่ข้อมูลทาง

การเงนิอย่างถูกตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบยีบการเปิดเผยขอ้มลูของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิทั

ฯ จงึไดกํ้าหนดนโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯ ขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสําคญัตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ หรอืการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืราคาหุน้ ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลา

อนัเหมาะสมด้วยวธิทีี่โปร่งใสผ่านช่องทางทีเ่ป็นธรรมและเชื่อถอืได้ โดยมเีป้าหมายหลกัคอื เพื่อให้การตดัสนิใจ

ลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นไปบนพืน้ฐานของการไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพยีงพอ 

  บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูรายงานประจาํปีผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ใหเ้ป็นอกีช่องทางหน่ึงในการสื่อสารเพื่อเปิดเผย

ขอ้มูลของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ทีต่้องการขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิต่อ นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ ซึ่งเป็นเลขานุการบรษิัท 

หมายเลขของบรษิทัฯ 02-276-5924 หรอือเีมล ์www.kcproperty.co.th  

(1) บรษิทัฯ จะเปิดเผยตามเกณฑ์ทีกํ่าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการขอ้มลู

 ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ56-2) จะเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยผ่านเวบ็ไซต์ของ

 บรษิทัฯ ดว้ย 

(2) คณะกรรมการบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล

 การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวผ่านรายงานประจาํปี และ Website ของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสารสนเทศ

 ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 
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(4) บรษิทัฯ มกีารกําหนดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจาํนวนครัง้ของการ

 ประชุม และจํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและความเหน็จากการทาํหน้าที่

 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ 

รบัผดิชอบในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 
 

  หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

   คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการชีแ้นะทศิทางการดําเนินงานการตดิตาม

ดแูลการทํางานของฝ่ายจดัการ บรษิทัฯ เน้นการใหข้อ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้ป็นไปโดยเสมอ

ภาค รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยบรษิัทฯ มนีโยบายใหป้ระธานกรรมการของบรษิัทฯ ต้องเป็นกรรมการ

อสิระตามความหมายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร

เพื่อให้มีการถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน รวมทัง้ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมคุีณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี คณะกรรมการทุกคนมี

อสิระในการแสดงความเหน็ต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และข้อบงัคบับริษัท โดยมีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บรหิารอย่างชดัเจนปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ มกีารดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่มกีารกระทาํทีข่ดัต่อกฎระเบยีบทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง โดยบรษิทัฯ ให้

ความสาํคญัต่อนโยบายความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  1.    โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

   1.1   คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทางอายุ เพศ ทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ มจีํานวน

รวม 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบรหิาร 1 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ไดม้าจากฝ่ายบรหิาร 5 ท่าน ซึง่

มกีรรมการทีม่คุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดรวม 4 ท่าน 

สอดคล้องกบเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ

มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็น

ผูท้รงคุณวุฒจิากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ดา้นธุรกจิบญัชแีละการเงนิ ซึ่งเกี่ยวขอ้งและสนับสนุน

ธุรกจิของบรษิทัฯ 

1.2 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้คราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมกีารนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เพื่อพจิารณาอนุมตัิ รายละเอียดการกําหนดวาระของกรรมการ ดงัที่แสดงไว้ในนโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการ 

1.3 บรษิทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อทําหน้าทีใ่หค้ําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการ

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
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 2.   คณะกรรมการชดุย่อย 

2.1 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อยอกี 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 

2.2   ประธานคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ และไม่ไดด้ํารงตําแหน่งประธานในคณะกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อใหก้ารทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

2.3   คณะกรรมการบรษิทัมกีารกระจายอํานาจในการบรหิารงานทีป่ระสทิธภิาพและมคีวามโปร่งใสในการ

บริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการพจิารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกักํากบัดูแลกจิการที่ด ี

และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการผูจ้ดัการ 

2.4   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏบิตัิ

หน้าที ่

2.5   คณะกรรมการชุดย่อยมกีารประชุมร่วมกนัเป็นประจํา โดยรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม การ

ดาํรงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละรายเขา้ประชุม ดงัทีแ่สดง

ไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

 3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะ

ผูนํ้าซึง่เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

3.1   คณะกรรมการบรษิัทฯ มภีารกิจและความรบัผดิชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย รวมทัง้หนังสอื

บรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบั และมติทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบ รวมทัง้อํานาจตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ 

3.2   กําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ เป็นประจาํปีทุก

ปี รวมทัง้จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจําเพื่อกํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดําเนิน

ธุรกจิเป็นไปตามแผนธุรกจิทีกํ่าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3.3   กําหนดนโยบายการทาํรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างชดัเจน เพื่อผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของ

บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดขัน้ตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น 

3.4   กําหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ

นโยบาย 
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• นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะจดัให้มกีารทบทวน

นโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ นอกจากนัน้ หลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดท้ํา

การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามทีส่าํนัก

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละและตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนดทุก

ประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดแูละกจิการไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจาํปี (แบบ 56-1) 

• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ 

ในการดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการ

กระทําทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดใหผู้ม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการ

ทีพ่จิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้ง

ไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอํีานาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการที่

มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ํานักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยกําหนด รวมทัง้จะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี         

(แบบ 56-1) 

•   ระบบการควบคมุภายใน 

   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อให้

เกิดความมปีระสทิธภิาพในการดําเนินงาน บรษิัทฯ จงึได้กําหนดภาระหน้าที่อํานาจการดําเนินการของ

ผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั

ใหเ้กดิประโยชน์และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏบิตัิงาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดย

บรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และมกีารว่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกเพื่อทํา

หน้าที่ตดิตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สําคัญของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี

ประสทิธภิาพ 

•   รายงานของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมฝ่ีายบญัชแีละผู้สอบบญัชีมา

ประชุมร่วมกนัและนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบ
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ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชรีบัรอง และตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้อบบญัชบีรษิทั รวมทัง้จะดําเนินเปิดเผยขอ้มลู

สารสนเทศทีส่ําคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใชก้ารเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและ

สมํ่าเสมอ 

 4.  การประชุม 

  4.1  การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

 เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครัง้ก่อน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั ิ

   บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอสาํหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 

3 เดอืนต่อครัง้ และจะมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจําเป็น ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกท่านให้

ความสําคญั โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ บริษัทฯ ได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมที่กําหนดวาระชดัเจน

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาในการพจิารณาศกึษาวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเปิดเผย

 และเป็นอสิระ มกีารบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานประชุมทีผ่่านการ

 รับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้นอกจากน้ี ผู้บริหาร

 ระดบัสงู ยงัเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหร้ายละเอียดเพิม่เตมิ เพื่อใช้การประกอบการพจิารณาวาระต่างๆ อีก

 ดว้ย 

  ประธานกรรมการ เป็นผูพ้จิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่าน

 มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม 

   ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 4.2  การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณารายงานของ

คณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน 

พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผล พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้

จากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวน

เงนิค่าสอบบญัชแีละกจิการอื่นๆ  

 5.  ค่าตอบแทน 

  บริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อทําหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบของ

คณะกรรมการแต่ละชุดต่อกรรมการบรษิทั โดยไดกํ้าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจน

และโปร่งใส ใชห้ลกัเกณฑแ์ละนโยบายทีกํ่าหนด และอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
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กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเผลตอบแทนทีจ่งูใจระยะยาวทีส่อดคล้องกบัผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ทัง้น้ี 

บรษิทัฯ จะนําเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

  ทัง้น้ี บริษัทฯ กําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

 6.   การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้มีการร่วมสมัมนาและฝึกอบรม 

เพื่อใหพ้ฒันาความรูใ้นทุกๆ ดา้น เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเพิม่ศกัยภาพในดา้น

การกํากบัดแูลกจิการอย่างต่อเน่ือง 

 บรษิทัฯ สนับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร เขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่

รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

ประสานงานกบักรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อเขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

 คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ จํานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน สําหรบัรายละเอยีดและขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย ดงัทีแ่สดงไว้ใน

หวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบตัิและคดัสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถ และมปีระสบการณ์การทํางานทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนมคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายกําหนด โดยจะเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

•  กรรมการบริษทั 

  บรษิทัฯ มกีระบวนการคดัเลอืกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะทําหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มี

คุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ โดยพจิารณาจากทกัษะและประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อองคก์ร อกีทัง้พจิารณา

คุณสมบตัแิละประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาวดว้ย โดยไม่จาํกดัเพศ เชื้อชาต ิศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เป็นไปตามแนวทางในการ

แต่งตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บุคคลดงักล่าวจะต้องมคุีณสมบตัิครบตามพระราชบญัญตัิ

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมจีาํนวนอย่างน้อย 5 

คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้

คณะกรรมการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ และอาจจะเลอืกรองประธานกรรมการตามที่เหน็สมควรได้ โดยที่

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปน้ี 
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1) ผูถ้อืหุน้หน่ึงคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่ผูใ้ดมากน้อย

เพยีงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลง

มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ทัง้น้ี สําหรบัการพน้จากตําแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการตอ้ง

ลาออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน

ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่ง และกรรมการทีจ่ะตอ้ง

ออกในวาระน้ีอาจจะเลอืกเขา้มาเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ด้ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว

กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บรษิทัมหาชนจํากดั ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตีใิหอ้อก หรอืศาลมคีําสัง่ใหอ้อก โดยในกรณีดงักล่าวคณะกรรมการ

อาจะเลอืกบุคคลซึ่งมคุีณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั เขา้เป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน 

บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการ

ทีต่นแทน โดยมตขิองคณะกรรมการดงักล่าว ต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัหา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั

กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผดิชอบใน

หา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมีสภาพ

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัเวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีติ

แต่งตัง้และกรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมส่ีวนไดส่้วนเสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน

สญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัทาํขึน้หรอืถอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

• กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจาก

คุณสมบตัิตามพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถงึ

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และจํานวนของคณะกรรมการอิสระจะต้องมอีย่างน้อย 3 

คนหรอือย่างน้อย 1 ใน 3 แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ  
 

1. กรรมการอสิระรวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจะต้องถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึง ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั  
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2. กรรมการอสิระตอ้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรอืเป็นที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั  

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กบักรรมการที่เป็นผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอํานาจ

ควบคุมหรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ

หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่องและบุตรรวมทัง้คู่

สมรสของบุตร เจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มส่ีวนไดส่้วนเสยีทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นๆ ในการบรหิารจดัการและ

ธุรกจิทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอื ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อํานาจควบคุมบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

5. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน

ของสาํนักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มอํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัไดร้บัการแตง่ตัง้  

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่

ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มี

นัย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั

ฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

8. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นัียกบักจิการ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้

ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. กรรมการอสิระจะต้องไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ  
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  บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงาน 

 ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

  กรรมการอิสระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

 บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยลําดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของ

 บรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

  ในกรณีทีไ่ดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์าง

 ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ

 พจิารณาผ่อนผนัให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้

 ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพจิารณา

 แต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี  

 ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีท่ําใหบุ้คคลดงักล่าวมคุีณสมบตัไิม่

 เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด  

ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคล ดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ  

• ผู้บริหาร 

  สําหรบัการคดัเลอืกกรรมการผูอํ้านวยการ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูกํ้าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบาย

 การสรรหาและแต่งตัง้ สําหรบัการคดัเลอืกรองกรรมการผู้อํานวยการ และผู้บรหิารตัง้แต่ระดบัผู้อํานวยการ

 ฝ่ายขึน้ไป กรรมการผู้อํานวยการเป็นผู้กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บรหิารของ

 บรษิทัฯ โดย ยดึเกณฑ์คุณสมบตั ิความรู้ ความสามารถ การศกึษาและประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสายงาน

 เป็นสาํคญั  
 

 9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย  

  บรษิทัฯ มรีะเบยีบปฏบิตัเิรือ่งอํานาจการดําเนินการ ซึ่งกําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ

 ของบรษิทัย่อย รวมถงึกําหนดอํานาจลงนาม ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิาร

 ของบรษิทัย่อย เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบับรษิทัหลกั รวมทัง้กํากบัดแูล

 ให้นโยบายที่สําคญัของบริษัทย่อยมีการดําเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท ส่วนหลกัเกณฑ์การ

 เปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทั การไดม้าหรอืจาํหน่ายไป

 ซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการทาํรายการสาํคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยใหค้รบถว้น มกีารดาํเนินการทาํนองเดยีวกบับรษิทัหลกั 

 โดยมขีอ้บงัคบัในเรื่องการทาํรายการเกีย่วโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั รวมถงึ

 กํากบัดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูล การบนัทึกบญัชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูล

 เพื่อการจดัทาํงบการเงนิรวมใหท้นัภายในกําหนด 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยจะพจิารณาว่ากจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทั

 ร่วมจะตอ้งสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการลงทุนนัน้ ในการ

 กํากบัดแูลการดาํเนินงานบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ มนีโยบายดงัน้ี  
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1) บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารของ 

บรษิทัฯ ทีม่คุีณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการนัน้เขา้เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย และบรษิทั

ร่วมตามสดัส่วนการถอืครองหุน้ เพื่อทาํหน้าทีใ่นการบรหิารงาน ตามกรอบอํานาจทีค่ณะกรรมการบรษิทั

มอบให ้โดยจะต้องรายงานผลการดําเนินการทัง้รายไตรมาส และรายปี “ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อยได้ หรอืในกรณีเรื่องสําคญั

จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน เช่น การอนุมตักิารเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิ

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เป็นตน้ เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถา้ปล่อยใหเ้ป็นชา้ออกไปจะกระทบต่อธุรกจิ

ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ผูแ้ทนบรษิทัสามารถดําเนินการไดต้ามสมควร เพื่อป้องกนัเหตุนัน้ แต่

ต้องแจ้งและรายงานเหตุดงักล่าวให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทราบ และต้องรายงานให้

คณะกรรมการบรษิทั ภายหลงัการดาํเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  

2) การประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลอื่น เช่น ผู้บรหิาร เป็น

ผูร้บัมอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผูถ้ือหุน้ โดยผูร้บัมอบฉันทะจากบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการออก

เสยีงในทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสําคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

เหน็ชอบแลว้ เช่น การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

และกรรมการผูจ้ดัการ การเพิม่ทุนหรอืลดทุน การใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณและบญัชงีบดุล การให้

ความเหน็ชอบโครงสรา้งการบรหิารงาน เป็นตน้  

3) ในกรณีที่บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม มกํีาลงัพนักงานไม่เพยีงพอ หรอืจําเป็นต้องใช้บุคลากรพิเศษที่

บรษิทัฯ มบีุคคลเหล่านัน้เป็นพนักงานอยู่ บรษิทัฯ จะสนับสนุนจดัส่งพนักงานเขา้ ช่วยใหค้าํปรกึษา และ

ปฏิบตัิงานในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ชัว่คราวเท่าที่จําเป็น แต่ยงัคงมสีถานภาพเป็นพนักงานของ

บรษิทัฯ อยู่ โดยไม่มกีารขาดจากการเป็นพนักงานของบรษิทัฯ  

4) คณะกรรมการบรษิทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบสอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการ

ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล เพื่อรกัษาประโยชน์ในทรพัย์สนิการลงทุนของ

บรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใหก้ารประกอบการของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เป็นไปตาม

เป้าหมายแผนทางธุรกิจที่กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามกฎหมาย และเกดิผลตอบแทน

คุม้ค่าต่อการลงทุน โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ รายงาน และประเมนิผลการ

ควบคุมภายในของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิทัต่อไป  

5) เพื่อให้การดําเนินการของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิัทร่วม เป็นไปโดยโปร่งใสและมกีารกํากบัดูแล

กิจการที่ด ีบรษิัทฯ มนีโยบายใหบ้รษิทัฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ใช้ผู้สอบบญัชจีากสํานักงานสอบ

บญัชีเดียวกันเพื่อแสดงความบริสุทธิใ์จ และเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบรายการทํา

ธุรกรรมต่างๆ รวมทัง้แสวงหาหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม 

ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม นอกจากนัน้บรษิทัฯ จดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) กรรมการบรหิารผู้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม จะได้รบัค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมใน

ฐานะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เท่านัน้ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
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9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  บรษิทัฯ มนีโยบายไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในทีม่สีาระสาํคญัของบรษิทัฯ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

 ต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ โดยมีหลกัในการ

 ดาํเนินงานดงัน้ี  

1) หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ นําขอ้มูลจําเพาะซึง่เป็นขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ 

ไปใชเ้พื่อการซื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืส่งขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้ื่นเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ และผูม้หีน้าทีนํ่า

ขอ้มลูจาํเพาะดงักล่าวไปใช ้

2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงาน ต้องระมดัระวงัไม่ให้ผู้อื่นได้ยนิลอบฟัง ดกัฟังหรือบนัทึกเสียง ข้อมูล

จาํเพาะซึง่เป็นขอ้มลูภายในของบรษิทัอกีทัง้ไม่ควรสนทนาในทีส่าธารณะผ่านเครื่องมอืสื่อสารหรอืสนทนา

กบัสมาชกิในครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิอนันําไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ้ื่นได ้

3) ดาํเนินการแจง้ผูบ้รหิารในฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของ

ตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตาม

มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์    

พ.ศ. 2535 

4) ดาํเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญัซึ่ง

มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ควรหลกีเลี่ยงหรอืงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั

ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญัต่อบุคคลอื่น ก่อนทีง่บการเงนิหรอื

ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับวางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึง

บทลงโทษตามลําดบั 

5) กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ และมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิัทภายใน 45 วนั นับจากวนัสิ้น

ไตรมาส และ 60 วนั นับจากวนัสิน้งวดบญัช ี 

   ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทราบเป็นลาย 

  ลกัษณ์อกัษร และใหป้ฏบิตัติามโดยเคร่งครดั หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

  นอกจากน้ีในการซื้อขายหลกัทรพัย ์กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตลอดจน

 บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม 

 พ.ศ. 2551) ของบุคคลดงักล่าว ใหจ้ดัทําและเผยแพร่รายงานการถอืหลกัทรพัย ์ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง

 การถอืหลกัทรพัย์ทุกครัง้ทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน 

 หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต์่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทัง้น้ีกรรมการและ

 ผูบ้รหิารรบัทราบบทบาท ภาระ หน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

 กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 40(5) ซึ่งกําหนดให้ที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี กรณีของบรษิทัฯ ทีป่ระชุมใหญ่

วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติแต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี                 
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ด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 ของกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

1) นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7764 หรอื 

2) นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2982 หรอื 

3) นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5599 

  โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสาํหรบังบการเงนิประจาํปี 2561 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายสาํหรบังบการเงินประจาํปี 2561 (หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 2,110,000 

 บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั 200,000 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) รวมทัง้บริษทัฯ และบริษทัย่อย  

 ค่าพาหนะเดนิทางไปปฏบิตังิาน ไตรมาสละ 22,500 บาท 90,000 

รวมเป็นเงินจาํนวนทัง้ส้ิน 2,400,000 

 

 ทัง้น้ี บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

หมายเหตุ 

 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหาก

ผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าที ่สอบทาน/ ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และในกรณีที ่

ผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าทีค่รบรอบ 5 ปีบญัชีติดต่อกนั บรษิัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบญัชี

ตดิต่อกนั  

 1. นายนพฤกษ์   พษิณุวงศ์ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 รอบปีบญัช ีตัง้แต่รอบบญัชปีี 2560-

2561 

  9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดแูลกจิการและตดิตามผล

การปฏบิตักิารตามแผนการดําเนินงานอย่างเคร่งครดัและสมํ่าเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัิ

ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัและการดําเนินการตามนโยบายทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ ซึง่เป็นผูซ้ื้อผลติภณัฑแ์ละ

ได้รบับรกิารโดยตรงจากบรษิทัฯ รวมไปถึงผู้บรโิภคทีเ่ป็นผู้ใชผ้ลติภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมัน่ใจได้ว่านอกจากจะไดร้บั

สนิคา้ บรกิารทีม่รีาคาทียุ่ตธิรรม มคุีณภาพทีด่ทีีสุ่ดแล้ว บรษิทัฯ ยงัตระหนักถงึความปลอดภยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสงัคม
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และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการกระทาํทีเ่ป็นการละเมดิหรอืทาํใหเ้สยีสทิธิข์องผูบ้รโิภค โดยมกีารกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   บรษิทัฯ ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจทีเ่น้นการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้

อย่างเสร ีสุจรติและเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษิทัฯ มกีารกํากบัดูแลผูม้ส่ีวน

ได้เสยีทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ ผู้บรโิภค และคู่ค้า มกีารเปิดเผยขอ้มูลความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้หลกีเลีย่งการดาํเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มมีาตรการการกํากบัดแูลเรื่อง

การใชข้อ้มลูภายในป้องกนัการหาประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง เคารพสทิธคิวามเสมอภาคของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุ

กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ีตลอดจนชุมชนสงัคมและสิง่แวดล้อม คํานึงถงึความเสมอ

ภาค ได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ได้รบัความสําคญัและผลประโยชน์ที่เท่าเทยีมกัน ซึ่งความเสื่อมเสียของ

ชื่อเสยีงของบรษิัทหรอืขดัต่อขอ้กฎหมาย หลกีเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่อาจทําใหเ้กิดความขดัแยง้ในเชงิธุรกจิ 

สําหรบัพนักงานนัน้ ทางบรษิทัฯ ไดใ้หก้ารดูแลพนักงานเป็นอย่างดทีัง้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร รวมถงึคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานด้วยการรณรงค์ให้พนักงานช่วยพฒันา และรกัษาสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทํางานอย่าง

ต่อเน่ือง  

  10.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดมัน่ในความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที่ด ี เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มนีโยบายการ

กําหนดความรบัผดิชอบแนวปฏบิตั ิและขอ้กําหนดในการดําเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการคอร์รปัชัน่กบัทุก

กจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการดาํเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติ

คอร์รปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่” เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการดาํเนินธุรกจิและพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

  บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมี

นโยบายการกําหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ

คอร์รปัชัน่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัใินการดําเนินการของบรษิทัฯ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน

ยดึถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

• คาํนิยามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

  คอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญามอบ

ให้ ให้คํามัน่ เรยีกร้อง หรอืรบั ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าที่ของรฐั 

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคล 

 ดงักล่าวกระทาํหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอืแนะนําธุรกจิใหก้บั

บรษิัทโดยเฉพาะหรอืเพื่อให้ได้มา หรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็น

กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ให้

กระทาํได ้
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   ทุจรติ หมายถงึ การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบดว้ยหน้าทีห่รอืดว้ยกฎหมายของกรรมการผูบ้รหิารและ

พนักงาน ทัง้ของบรษิทัฯ ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรอืคู่สญัญาของบรษิทั อาท ิการทําหลกัฐานการเงนิเป็น

เทจ็ การนําทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไปใชส่้วนตวั การเบยีดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระทําในลกัษณะทีม่ี

การขดักนัของผลประโยชน์ ฯลฯ  

การจ่ายเงนิคอร์รปัชัน่ หรอืการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจรติหมายความรวมถงึการจ่ายเงนิทรพัยส์นิหรอื

ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบรษิทัฯ เอง หรอืผ่านลูกคา้/คู่คา้ หรอืบุคคลทีส่าม  

• นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัดําเนินการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีาร

สอบทานการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่น้ีอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิ

และขอ้กําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

ขอ้กําหนดของกฎหมาย  

• หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  
 

1) คณะกรรมการบรษิัท มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลใหร้ะบบที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและให้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง

การเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งให้

มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3) กรรมการผู้จดัการ คณะจดัการและผู้บรหิาร มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการกําหนดให้มรีะบบ

และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดของกฎหมาย  

4) คณะกรรมการตรวจสอน มหีน้าที ่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิาน

ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบยีบปฏิบตัิ และ

กฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ

เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

• แนวทางการปฏิบติั  
 

1) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัทุกระดบั ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั

และจรรยาบรรณบรษิทั โดยต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม  

2) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ที่

เกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมอืในตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 
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หรือบุคคลที่กําหนดให้ทําหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ

บรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีกํ่าหนดไว ้ 

3) บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการรายงานการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีบ่รษิทัฯ กําหนดไวใ้น Whistleblower Policy  

4) ผูท้ีก่ระทําคอร์รปัชัน่ เป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ ซึ่งจะต้องไดร้บัการพจิารณาทาง

วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากน้ี อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการ

กระทาํนัน้ผดิกฎหมาย  

5) บรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเขา้ใจกนับุคคลอื่นที่

ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี  

6) บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่วา่คอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้

ทัง้การทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน  
 

• ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 
 

1) นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

หรอืการคดัเลอืกตวับุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

พนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารทําความเขา้ใจ 

กบัพนักงานเพื่อใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคุมดูแลการปฏบิตัใิห้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ

จรรยาบรรณ และขอ้กําหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมของบรษิทั นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนได้

เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิงานของบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง

ปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะกําหนดขึน้ต่อไปในธุรกจิของบรษิทัฯ  

3) เพื่อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มคีวามเสี่ยงสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการ

บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• ของกํานัล การเลี้ยงรบัรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรบั ของกํานัล การเลี้ยง

รบัรองใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดในจรรยาบรรณของบรษิทั 

• เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุนการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอื

เงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซื้อจดัจ้างกบัภาครฐัห้ามให้หรอืรบัสนิบนในการ

ดาํเนินธุรกจิทุกชนิด การดําเนินงานของบรษิทัฯ และการตดิต่องานกบัภาครฐัจะตอ้ง 

เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
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  10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั โดยการยดึมัน่ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยเ์กดิมาพรอ้มกบัความเสมอภาค เสรภีาพที่

เท่าเทยีมกนัทัง้ศกัดิแ์ละสทิธ ิโดยไม่คํานึงถงึความแตกต่างในเรื่องถิน่ กําเนิด เชื้อชาต ิสญัชาติ ผวิ เพศ ศาสนา 

อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม และความเชื่อ

ทางสงัคม การศกึษาอบรมหรอืความคดิเหน็ การเมอืงโดยไม่กดีกนัไม่เลอืกปฏบิตัแิก่ผูห้น่ึงผูใ้ด รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้ี

การตระหนัก และสํานึกในสทิธหิน้าที่และความรบัผดิชอบของตนที่มตี่อสงัคมและบุคคลอื่น โดยมนีโยบายและ

แนวทางในการปฏบิตัดิงัน้ี  

• สนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืง โดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฎหมาย 

• รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน การเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของ

พนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทําไดต้่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลนัน้ๆ เวน้แต่ได้

กระทาํตามระเบยีบบรษิทัหรอืตามกฎหมาย 

• ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน และการทุจรติ อาท ิการใช้แรงงานเดก็ 

การคุกคามทางเพศ 

• พนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืการกระทํา

ต่อผูอ้ื่นบนพืน้ฐานของเชื้อชาต ิเพศ ศาสนา อายุ ความพกิารทางร่างกายหรอืจติใจ โดยบรษิทัควรมี

การกําหนดบทลงโทษหากมกีารกระทาํดงักล่าวเกดิขึน้ 

• การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกําหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ พนักงาน 

การจดัใหม้สีวสัดกิารพนักงาน การส่งเสรมิดา้นการศกึษาอบรมอย่างต่อเน่ืองทัง้ในระยะสัน้ และระยะ

ยาว การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามยั ความปลอดภยัของทรพัย์สนิและจากการ

ทํางาน การจดัสภาพแวดล้อมในการทาํงานใหเ้หมาะสมและปลอดภยั รวมถงึ สอดส่องดูแลกรณีมกีาร

กระทาํทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ  

• การกําหนดเงือ่นไขในสญัญาจา้งพนักงานทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

• ปฏบิตัติ่อพนักงาน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกคนดว้ยความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิใหเ้กยีรตแิละเคารพความ

คดิเหน็ซึง่กนัและกนั 

• การกําหนดขอ้ปฏบิตัสิําหรบัพนักงานของบรษิทั ในการประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน ไม่

กล่าวรา้ยผูอ้ื่นหรอืองคก์รโดยปราศจากมลูความจรงิ 
 

 การดาํเนินการในปี 2561 

 ส่งเสรมิความรูใ้หก้บัพนักงานไดร้บัรูข้่าวสาร และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆ เช่น ประกาศ, อเีมล,์ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

 เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ เพื่อนําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงพฒันาต่อไป  
 

  10.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานเป็นบุคลากรทีม่คุีณค่า และเป็นหวัใจในการขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่เป้าหมายทีจ่ะนําพา

ให้บรษิัทฯ มคีวามเขม้แขง็สามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ
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บรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอนัส่งผลถงึสภาพในการทาํงานทีด่ ีมคีวามเป็นมอือาชพี ตัง้แต่กระบวนการ

สรรหา การพฒันาศกัยภาพและความรู ้ความสามารถของพนักงาน ใหเ้ป็นคนมคุีณภาพ มจีติวญิญาณความเป็น

เจ้าของ มคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเท มทีศันคติ และจติสํานึกที่ดใีนการเป็นผู้ให้ ทัง้ต่อองค์กร ครอบครวั และสงัคม โดย

บรษิัทฯ จะใช้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ใีนการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั พร้อมทัง้กระตุ้นให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการผลกัดนั และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมี

คุณธรรมยดึมัน่ในความถูกตอ้งทีง่าม 

  ทัง้น้ี บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกั

 จรยิธรรมซึ่งมส่ีวนสําคญัยิง่ทีจ่ะสร้างความยุตธิรรม ความมัน่คงและความสงบสุขในสงัคม อนัรวมถึงความมัน่คง 

 ยัง่ยนื และความเจรญิเตบิโตของกจิการ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อพนักงาน ตามปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธิ

 ข ัน้พืน้ฐานตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบกจิการพรอ้มทัง้ใหค้วามคุม้ครองในสภาพการทํางาน 

 สุขภาพ และความปลอดภยั ของลูกจา้ง โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

• บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิตามหลัก

มนุษยชน ไม่ออกกฎเกณฑห์รอืเงือ่นไขใดๆ อนัเป็นการกดีกนัทางเพศ อายุ เชือ้ชาต ิและศาสนา 

• การคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างใหด้ํารงตําแหน่งใด ๆ ในบรษิัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดย

คาํนึงถงึคุณสมบตัแิละความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน ทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 

และขอ้กําหนดอื่นๆ ทีจ่ําเป็นกบังานเป็นสําคญั และไม่กดีกนับุคคลทุพพลภาพในการว่าจา้งเขา้ทํางาน 

นอกจากน้ี หากบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเขา้ทํางาน บริษัทฯ จะจดัหาอุปกรณ์อํานวยความ

สะดวกและสวสัดิการที่เหมาะสมตามสมควร โดยผู้ที่ผ่านคดัเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมี

ระยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิ 90 วนั เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผูนั้น้มผีลการปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานที่

บรษิทัฯ กําหนดหรอืมคีวามรู ้ความสามารถ ความประพฤตทิีเ่หมาะสมและสามารถพฒันาใหป้ฏบิตัิงาน

ในตําแหน่งงานนัน้ๆ ต่อไปไดห้รอืไม่ 

• การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทในการจ่าย

ค่าตอบแทนนัน้ การกําหนดผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและตามกลไกราคา

ตลาดแรงงาน โดยคํานึงถึงหลกัการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความรู้

ความสามารถ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยหวัหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหน่ึงใหพ้นักงาน

ตามผลประกอบการของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และการส่งเสริมให้มี

สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีด่ ี

• บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ

ทํางานและพฒันาตนเองใหก้า้วหน้าในการทาํงานต่อไป โดยมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อปรบัปรุงโครงการให้

มีความทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากน้ีจดัให้มกีารประเมนิพนักงานอย่างสมํ่าเสมอโดย

เครื่องมอืทีม่คีวามโปร่งใสและเชื่อถอืได ้

• พนักงานมีช่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน ซึ่ง

ขอ้เสนอต่างๆ ไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั มกีารกําหนดวธิแีกไ้ขทีเ่ป็นประโยชน์กบัทุกฝ่ายและสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการทาํงานร่วมกนั 
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    ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัสวสัดกิารในการส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรดา้นต่าง 

ดงัน้ี  

• สวสัดกิารพนักงาน ไดแ้ก่ สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล การประกนัชวีติและอุบตัเิหตุกลุ่มสวสัดกิารเงนิ

ช่วยเหลอื และอื่นๆ 

• กจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่  

 10.5 ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ดําเนินการพฒันาธุรกิจด้วยตระหนักถึงความสําคญัของสงัคม สิ่งแวดล้อม สําหรบัลูกค้าในทุก

โครงการ เน้นความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ ีและใกล้ชดิธรรมชาต ิทุกโครงการจงึมกีารจดัพืน้ทีส่เีขยีวส่วนกลาง เพื่อทุก

ครอบครวัไดใ้ชใ้นการทาํกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั และจดัสวนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั 

 บรษิทัฯ ไดม้คีวามมุ่งมัน่ ในการพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึ

ได ้รวมถงึการพฒันาสนิคา้และบรกิาร เพื่อประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขและลดปัญหาสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย รวมทัง้ การ

จดัตัง้หน่วยงานเพื่อตดิต่อรบัฟังขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็จากลูกคา้ เพื่อรบัทราบปัญหาความต้องการของลูกคา้

และนํามาปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจสงูสุด บรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดแนวทางใน

การปฏบิตัดิงัน้ี 

• ดาํเนินการสรา้งโครงการทีอ่ยู่อาศยัและบรกิารทีด่แีละปลอดภยั เพื่อใหลู้กคา้มคีวามเชื่อมัน่ และไวว้างใจ

ในคุณภาพ 

• สรรหาและคดัเลอืกวสัดุทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึมกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ของวสัดุทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 

• จดัเกบ็ขอ้มลูลูกบา้นอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มลูลูกบา้นใหก้บัผูอ้ื่น นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมจาก

ลูกบา้นก่อน 

• สนับสนุนและกระตุ้นให้ลูกค้าและพนัธมติรเห็นถึงความสําคญัของการใช้สนิค้าและบรกิาร ที่คํานึงถึง

สิง่แวดลอ้มและสงัคม เพื่อเกดิการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

• พฒันาสนิค้าและบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมและสิง่แวดล้อมใหก้บัลูกคา้และ

สาธารณะทัว่ไป เพื่อประโยชน์ต่อองคก์รและสงัคม 

• ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความสาํคญัของสุขภาพกาย สุขภาพจติใจทีด่ขีองลูกคา้และสาธารณชนทัว่ไป  

 10.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

  บรษิัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั รบกวนธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมใหน้้อยทีสุ่ด บรษิัทฯ จงึได้ออกแบบและผลติสนิคา้โดยคํานึงถงึสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การออกแบบสนิคา้ 

การเลอืกใชว้สัดุทีม่คุีณภาพและเอื้อต่อการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การวางผงัแปลง 

การนําเทคโนโลยแีละระบบมาใช้เพื่อการถ่ายเทอากาศภายในบ้านมีระบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงาน

ก่อสรา้ง การสรา้งสวนรอบบา้น การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

  ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และปฏิบตัิลดผลกระทบตาม
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รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) อย่างเคร่งครดั ดาํเนินการและควบคุมไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง

เคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดม้นีโยบายดา้นพลงังาน โดยใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในการช่วยลดการใช้ไฟฟ้า 

เช่น ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร ์ลดการใชก้ระดาษ เพื่อเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานและเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยดแูล

สิง่แวดลอ้ม เพื่อคุณภาพชวีติทีย่ ัง่ยนื  

 10.7 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัในการพฒันาธุรกจิใหม้ัน่คงก้าวหน้าควบคู่กบัความมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม และ

ชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินธุรกจิควบคู่กบัการสรา้งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืใหก้บัสงัคม ชุมชนที่

บรษิัทฯ ได้เขา้ไปพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกค้า พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุก

ฝ่าย นอกจากนัน้ยงัมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกจิตามหลกับรรษทัภบิาลอย่างเคร่งครดั โดยมรีะบบกํากบัดูแลทีม่คีวาม

โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม เพื่อนําไปสู่ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และความเจรญิเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนื รวมทัง้ยงัตระหนักถงึภารกจิสําคญัในการสรา้งสรรค์สงัคมดว้ยการสนับสนุนโครงการ อนัเป็นประโยชน์ทัง้

ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้ให้

ความสาํคญัในการส่งมอบสิง่ดีๆ  คนืสู่สงัคม และในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรอืสงัคม ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบใน

การช่วยเหลอืสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ

สงัคม เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ดว้ยการสรา้งการจา้งงานและสรา้งความหลากหลายในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิ การทาํ

ใหเ้กดิความเขม้แขง็ของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมคอืการร่วมมอืและมส่ีวนร่วม

ระหว่างบรษิทัฯ กบัชุมชนและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการดําเนินงานหรอืกจิกรรมของบรษิทัฯ เพื่อพฒันาและ

ส่งเสรมิความเขม้แขง็ตลอดจนฟ้ืนฟูสงัคม วฒันธรรม ธรรมชาต ิใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ทัง้ทีเ่ป็นชุมชนและสงัคมที่

ตัง้อยู่ตดิกนัหรอืใกล้เคยีงบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานของบรษิทัฯ เสมอืนเป็นชุมชนเดยีวกนั รวมถงึชุมชนและสงัคมที่

ตัง้อยู่ห่างไกลออกไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัทาํนโยบายการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

• มุ่งมัน่พฒันาใหธุ้รกิจเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่กบัการดูแลเอาใจใส่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั

ของชุมชนและใหค้วามช่วยเหลอืสงัคมดว้ยความตัง้ใจ 

• ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมโดยใชจุ้ดแขง็และประสบการณ์ความเชีย่วชาญในธุรกจิมาใชใ้นการทํางาน

ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ดาํเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ทัง้ชุมชนใกลบ้รษิทัฯ และชุมชน

ในพืน้ทีห่่างไกลทีส่าธารณูปโภคเขา้ไปไม่ถงึ (Society) 

• มุ่งเน้นการนําพลงังานทีม่อียู่ในธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แทนการปล่อยทิง้ไปโดยสญูเปล่า โดยองิ

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด  

   แผนงานการดาํเนินงานรบัผิดชอบต่อสงัคม  

   บรษิทัฯ ไดม้แีนวนโยบายในเรื่องของการดาํเนินงานรบัผดิชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

• โครงการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ บรษิัทฯ / สงัคมใกล้บรษิัทฯ / สงัคมห่างไกลบรษิัทฯ จะมกีาร

ร่วมกนัพฒันาอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เช่น โครงการบรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหแ้ก่โรงเรยีน เป็นตน้ 

• โครงการกรณีเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้ต่อชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ หรอืใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ซึง่เกดิจากผลกระทบของ 

กจิการบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะเร่งรบีดาํเนินการทนัทีท่ีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ๆ  
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 การดําเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้เป็นเรื่องทีส่ามารถเริม่ต้นกระทําได้

จากการมจีติสาํนึกและคาํนึงถงึความรบัผดิชอบเป็นขัน้พืน้ฐานของผูบ้รหิารและพนักงานในบรษิทัฯ ทีจ่ะไม่ทาํในสิง่

ใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบหรอืเป็นอนัตรายต่อผูอ้ื่นหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งทุกๆ หน่วยในดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในขณะเดยีวกนักไ็ม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายระเบยีบเงือ่นไข และวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ทีม่อียู่ และการดําเนินกจิการต้องเป็นไปอย่างมคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมธีรรมา     

ภบิาล ซึ่งจะเป็นเครื่องกํากบัความซื่อสตัย์สุจรติโปร่งใสและยุตธิรรม โดยสามารถประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาเป็นเครื่องมอืเกื้อหนุนอย่างมสีตแิละตัง้มัน่อยู่ในความไม่ประมาทและบรษิทัฯ ยงัมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้มัน่ใน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้หรือห่างไกลบริษัทฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกับ

แนวนโยบายในการพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

 10.8 การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ไดจ้ากการดําเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อมและ

ผู้มส่ีวนได้เสยี บรษิัทฯ สนับสนุนการคดิค้นนวตักรรม หรอืแนวทางการดําเนินการใหม่ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสยีเสมอ โดยบรษิัทฯ ได้จดัทําระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 

คอื จดัทาํระบบการเขา้ – ออกโครงการ แบบ RFID (อตัโนมตั)ิ  

   คณุสมบติัระบบ RFID 

1) กําหนดให้สมาชิกภายในหมู่บ้านที่มีรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ทุกคนั ใช้บตัร RFID ผ่านเข้า - ออก 

โครงการฯ โดยต้องตดิต่อสํานักงานโครงการฯ เพื่อลงทะเบยีนการใชบ้ตัร ชําระค่าบรกิารสาธารณะ รบั

บตัร RFID กบัเจา้หน้าทีง่านสาธารณูปโภค 

2) ระบบจะทาํการบนัทกึรถทุกคนัทีผ่่านเขา้ - ออก ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่จะทาํใหส้ามารถควบคุมและ

ตรวจสอบการเขา้ - ออก ของยานพาหนะไดทุ้กคนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

3) สําหรบับุคคลภายนอก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย, แจ้งความประสงค์ที่จะเขา้ภายใน

โครงการฯ, บนัทกึ/แลกบตัร กบัเจา้หน้าที ่เพื่อเป็นขอ้มูลการเขา้ - ออก หากเกดิเหตุอนัไม่พงึประสงค ์

เจา้หน้าทีจ่ะสามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัและใหข้อ้มลูกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจไดท้นัท ี 

    การจดัทาํรายงานและการดาํเนินงาน 

   รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจาํปี 2561 ครอบคลุมกจิกรรมของบรษิทัฯ ตลอดทัง้ปี 2561 โดยเน้น

ส่วนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่ําคญั ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม โดยรูปแบบ

ของรายงานที่นําเสนอเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เน้ือหาและ

ขอ้มลูต่างๆ ทีนํ่าเสนอในรายงานไดผ้่านการทบทวนและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  

   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  

   การพฒันาทางด้านความรบัผิดชอบทางสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ไม่ใช่เพยีง

เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืภาครฐัต่างๆ ทีส่นับสนุนใหภ้าคเอกชน

หนัมาสนใจในเรื่องของการตอบแทนสงัคมในรปูแบบตา่งๆ มากขึน้ หรอืเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อนักลงทุน ทาง

บรษิัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมและแผนงานตอบแทนสงัคมทัง้ที่เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินธุรกจิปกต ิ(In-process) 
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และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการดําเนินนโยบาย CSR ที่ไม่

เพยีงแต่เป็นการช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิ แต่ยงัสนับสนุนความรบัผดิชอบต่อสงัคมไปพรอ้มๆ กบัการพฒันาแนว

ทางการดาํเนินงานของ  บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปในทางทีเ่สรมิสรา้งคุณภาพใหแ้ก่สงัคม โดยทางบรษิทัฯ มุ่งเน้นในการ

สร้างคนที่ดสีู่สงัคมผ่านการใหก้ารศกึษา เพื่อเป็นการสรา้งทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรู้ความสามารถในดา้นการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ทีบ่รษิทัฯ สัง่สมมาเป็นระยะเวลานานใหแ้ก่ทัง้คนในองค์กร 

และตอบแทนคนืสู่สงัคม เพื่อสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีุณภาพ  

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัอย่างยิง่ต่อการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีซึ่งเป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีกล่าวคอื การปฏบิตังิานในหน้าทีต่่างๆ ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอํานาจ ซึง่สามารถ

ตรวจสอบได ้อนันําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 โดยมคีณะกรรมการไดพ้จิารณาและร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยอา้งองิ 

“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โดยสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และตอบแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ ควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใน

ดา้นต่างๆ 5 ส่วน ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง ควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้จดัใหม้บีุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการดําเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบ

ควบคุมภายในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ใหส้ามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ จากการที่

กรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอํีานาจ รวมถงึการทําธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคล

ทีเ่กี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอ นอกจากน้ี คณะกรรมการไดส่้งเสรมิและสนับสนุนใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการพฒันาคุณภาพของ

ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

11.1 การควบคมุภายในองคก์ร 
 

 บรษิทัฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจโดยยดึมัน่และใหค้วามสําคญัในสิง่ที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและความม ี

จริยธรรม การสร้างความตระหนัก และบรรยากาศของการควบคุมภายในองค์กร เพื่อสื่อสารให้พนักงานเกิด

จติสํานึกที่ดใีนการปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบ การจดัโครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนการดําเนินงานของฝ่าย

บรหิาร และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ จึงได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่

ชดัเจน กําหนดนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตั ิการมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมในแตล่ะสาย

งาน และสามารถวดัผลได้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยมกีารกําหนดดชันีชี้วดัการปฏิบตัิงาน ของ

พนักงานและเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรมกบัพนักงานในทุกฝ่ายทาํใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง

กนั งานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกนัคณะกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานที่ชดัเจน โดยอยู่ภายใต้การ

กํากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั  
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  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มนีโยบายในการสรรหา พฒันาและรกัษาพนักงานทีด่มีคุีณภาพ มคีวามรู ้ความสามารถและพรอ้มที่

จะสนับสนุนเป้าหมายขององคก์รได ้โดยการใหแ้รงจงูใจทีเ่หมาะสม 
 

  ในด้านการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) และอยู่ระหว่างการจดัเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อยื่นขอการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
 

11.2 การประเมินความเส่ียง 
 

  บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยกําหนดกระบวนการประเมนิความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการดาํเนินธุรกจิ โดยวธิกีารระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภท ทัง้ปัจจุบนัและ

อนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ให้ไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ มกีารกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการควบคุมทัง้ระดบัผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิขึ้น โดย

พจิารณาจากระดบัทีจ่ะมนัียสําคญัต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างรอบดา้น โดยมกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ผลกระทบจากภายนอกและภายในบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาถงึโอกาส

ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตัขิององค์กร 

สื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจรติและวธิปีฏบิตัติามทีกํ่าหนดไว ้ฝ่ายบรหิารสามารถเขา้ใจถงึการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตาม

เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่างเพยีงพอและเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้จดัให้ มกีารประชุมของฝ่าย

จดัการสาํหรบัการประเมนิความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อวเิคราะหแ์ละกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งหรอืลด

ความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากน้ี ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปฏิบตัิและจดัให้มกีารติดตามและประเมนิผลการ

บรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 
 

11.3 การควบคมุการปฏิบติังาน 
 

   บรษิทัฯ มกีารควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารไดใ้นระดบัทีด่ ีโดยมกีารกําหนดอํานาจและระดบัการ 

อนุมตัริายการไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานและอํานาจอนุมตัขิอง

ฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีร่ะบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการรายงาน

ของทุกหน่วยงาน  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและพจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจําปี เพื่อทําให้

บรษิทัฯ มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มกีารควบคุมการปฏิบตังิานที่เพยีงพอ ทัง้ด้านการเงนิ การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตาม 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และการตอ่ตา้นการทุจรติ ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพ้จิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรบัทราบประเดน็สําคญัและปัญหาทีพ่บ

จากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการแก้ไข และให้มกีารรายงาน ผลการแก้ไข มาตรการ

ป้องกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ ได้จดัใหม้บีุคลากรที่

เพยีงพอต่อการดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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  ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ ใหม้กีาร

ดาํเนินการตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยการทําธุรกรรมให้ถือเสมอืนเป็นบุคคลภายนอก คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ เป็น

สาํคญั ฝ่ายบรหิารจะนําเรื่องแจง้ หรอืนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาความสมเหตุสมผล 

และขออนุมตัคิณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อไป โดยจะปฏบิตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 

11.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ขีอ้มลูทีม่สีาระสาํคญั และขอ้มลูประกอบอย่างเพยีงพอเพื่อใชใ้นประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั ภายในระยะเวลาขัน้ตํ่า

ตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยมเีลขานุการบรษิทัมหีน้าทีใ่หค้ําแนะนําดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต์่างๆ ดูแลกจิกรรม

ของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่

เป็นศูนย์กลางในการจดัทํา และจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่าง

เป็นระบบ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการได ้

    บรษิทัฯ มรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ย่าง 

เพยีงพอ จดัทําขอ้มูลที่มคุีณภาพและเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน เพื่อช่วยทําให้การควบคุมการดําเนินงาน 

ไดผ้ล และใหเ้ขา้ใจตรงกนัตามความรบัผดิชอบแต่ละระดบั มกีารจดัเกบ็เอกสารทางบญัชทีีม่คีวามสาํคญัโดยจาํแนก

ออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม โดยไม่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวี่ามขีอ้บกพร่องในเรื่องน้ี  
 

    บรษิัทฯ มีกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

เขา้ถงึขอ้มูลทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิานหรอืการสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่้องการกระบวนการสื่อสารภายนอก

องค์กร ได้จดัใหม้ชี่องทางสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีน Call Center / เจ้าหน้าที ่นักลงทุน

สมัพนัธ ์เพื่อใหท้ราบขอ้บกพร่องและปัญหาทีเ่กดิขึน้ และเพื่อใหห้น่วยงานภายนอกไดร้บัขอ้มลูทีต่้องการ สามารถ

แจง้ขอ้มลูแก่บรษิทัฯ ได ้ 
 

11.5 ระบบการติดตาม 

    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดเ้ชญิ 

ผูส้อบบญัชมีานําเสนองบการเงนิและประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารตดิตาม

ผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในดาํเนินการ 

    บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ การประเมนิผลทัง้ในระหว่างการปฏบิตังิาน

และเป็นรายครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมภายในยงัมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากองคก์รมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

การติดตามประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายบรหิารเปรยีบเทยีบขอ้มูลผลการดําเนินงานกบั

เป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 12.1  ลกัษณะของรายการระหว่างกนัและนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนั 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดการทาํรายการระหว่างกนักบักจิการและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ

ไวใ้นงบการเงนิประจําปี 2561 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทํารายการระหว่างบรษิัทฯ กบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (ซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกันโดยการถือหุ้น และ/หรือการมผีู้ถือหุ้นหรือ กรรมการบางส่วนร่วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกัน หาก

รายการที่เกิดขึ้นที่มใิช่เป็นรายการธุรกิจปกต ิผู้บรหิาร หรอืผู้มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มส่ีวนอนุมตัใินรายการ

ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละเป็นจรยิธรรมของกรรมการ และหากมกีารประเมนิราคาก็

จะใชบ้รษิทัประเมนิทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์เป็นผูป้ระเมนิเพื่อใหค้วาม

เหน็ชอบหรอืความเหมาะสม 

 ทัง้น้ี เมื่อมรีายการเกิดขึ้นทางบรษิัทฯ จะมกีารเปิดเผยสารสนเทศสู่สาธารณะผ่านระบบ Set Portal ภายใน

ระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายการธุรกิจที่สําคญักบับุคคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งรายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ 

และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเป็นไปตามธุรกจิปกต ิ 

12.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั บรษิทัย่อยโดยการถอืหุน้โดยตรง 

2. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โกลด ์จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

3. บรษิทั กรนีพารค์แลนด ์จาํกดั บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็น

กรรมการในบรษิทัดงักล่าว 

4. บรษิทั กรนีแลนด ์ลฟีวิง่เพลส จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

5. บรษิทั รวมชยั เรยีลเอสเตท จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

6. บรษิทั พรสวรรคเ์รยีลเอสเตท จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑไ์มอ้ดั จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

9. นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  
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 12.3 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีารเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       

ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2561 ปี 2560 

1. บรษิทั โมเดริน์ สตรที จํากดั 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  83,258 57,347 สภาพคล่องทางการเงนิ  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 620 - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

2. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โกลด ์จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 131 131 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

3. บรษิทั กรนีพาร์คแลนด ์จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 22 22 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

4. บรษิทั กรนีแลนด ์ลฟีวิง่เพลส จํากดั 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  1,694 1,694 

ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ - - 

5. บรษิทั รวมชยั เรยีลเอสเตท จํากดั เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 308  308 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

6. บรษิทั พรสวรรค์เรยีลเอสเตท จํากดั 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  15 15 

ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 10 10 

7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑ์ไมอ้ดั จํากดั เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 76 76 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 1,453 - ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

10. นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร ลูกหน้ีเรื่องการยกัยอกเงนิในตัว๋แลกเงนิ 329,233 329,233 มลูหน้ีตามคดคีวามฟ้องรอ้ง 

หมายเหตุ : สญัญาร่วมทุนฯ หมายถงึ สญัญาร่วมทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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12.4 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 บรษิทัฯ รายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงั โดยคํานึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้

เป็นสําคญั การทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกจิ

ปกติ หรอืเป็นรายการทีม่คีวามจาํเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกตขิองบรษิทัฯ โดยเงื่อนไข

ต่างๆ ของรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้จะถูกกําหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด 

และดําเนินการเช่นเดยีวกบัที่ปฏิบตัิกบัผู้ค้าทัว่ไปที่มีลกัษณะเดยีวกันหรือใกล้เคยีงกนั สําหรบัการกู้ยมืเงินกับ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ ดาํเนินการไปเพื่อเสรมิสภาพคล่องตามความจาํเป็นเท่านัน้ 

12.5 มาตรการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 บรษิทัฯ อนุมตัริายการระหว่างกนัโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นสําคญั  โดยผ่านขัน้ตอนการ

พจิารณาตามระเบยีบปฏิบตัขิองบรษิัทฯ และผ่านขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง

ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึง

ผลกระทบและให้มีการกําหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 

 ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้ขออนุมตัิในหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนัใน

อนาคต บรษิทัฯ จงึขออนุมตัใินหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตักิารทําธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้

มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ชูนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

 ในกรณีทีก่รรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการผูอํ้านวยการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนได้

เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีผูนั้น้ไม่มอํีานาจในการอนุมตัริายการดงักล่าวกบั

บรษิทัฯ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนด 

 นอกจากน้ี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้

บรษิทัฯ จะจดัใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างการดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

 บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีส่ําคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

   บรษิทัฯ มนีโยบายในการทํารายการระหว่างการที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึน้กบั

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง โดยถือปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป โดยนโยบายการกําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและ

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมตัิที่ชดัเจน โปร่งใสยุติธรรม เป็นไปตาม

หลกัการกํากบักจิการทีด่ ีถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ และจะต้องเป็นไปตามอํานาจอนุมตักิารทํารายการ

ระหว่างกนั 
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 12.7 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาข้อตกลงท่ีสาํคญั 

   -ไม่ม-ี 

 12.8 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

  เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในอนาคต หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ เกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัใหผ้่านที่

ประชุมคณะกรรมการทีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื่อดแูลใหร้ายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไปอย่างยุตธิรรม 

และมนีโยบายการกําหนดราคาทีเ่หมาะสม ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตาม

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

  บรษิัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ โดยบรษิัทฯ มีนโยบายเขา้ทํารายการระหว่างกนัเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจหลกัของ

บรษิทัฯ ปัจจุบนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหน้าทีส่อบทานรายการระหว่างกนั รวมถงึระบบควบคมุ

ภายในของบรษิทัฯ เพื่อความโปร่งใสและเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุน 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

 13.1 สรปุรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

   รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเสนอผูถ้อืหุน้บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

• ความเหน็ 

   ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของ

เฉพาะบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย 

  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561            

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือ

หุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิ

สดเฉพาะกจิการ สําหรบัปี สิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ รวมถงึ

หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

   ผูส้อบบญัชเีหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ

ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

• เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชไีดก้ล่าว

ไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการใน

รายงานของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ และผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนด

เหล่าน้ี ผูส้อบบญัชเีชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชไีดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

• ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ผูส้อบบญัชขีอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ

เกี่ยวกบัการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษกบั กลุ่มบุคคลทีท่ําใหบ้รษิทัเสยีหายจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2560 

ต่ออธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ และต่อกองบงัคบัการปราบปราม 

• เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของ

ผูส้อบบญัชใีนการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ผูส้อบบญัชไีด้นํา

เรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและใน

การแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีทัง้น้ี ผูส้อบบญัชไีม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบมดีงัต่อไปน้ี 

1) การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย (งบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ)     

   ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 และข้อ 9 บริษัทมีต้นทุนโครงการพฒันา

อสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 309.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นจํานวนทีม่นัียสําคญัใน

งบการเงิน ได้ถูกแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบัแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ซึ่งแต่ละ

โครงการเป็นโครงการพฒันาบ้านขายขนาดใหญ่ ทีม่กีารจดขอจดัสรรผ่านมาหลายปี โดยบรษิทัทยอยพฒันา

และขายในแต่ละโซนและแปลงขาย อาจไดร้บัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั รวมถงึสภาพโครงการที่

มกีารพฒันาผ่านมาหลายปีและมกีารชะลอการพฒันา และการขายจากปัญหาภายในของบรษิทั ส่งผลใหก้าร

แสดงมูลค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายตามวธิรีาคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากว่า ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทีส่าํคญัของฝ่ายบรหิารในการวดัมลูค่า ซึง่ดุลยพนิิจทีส่าํคญั

ของฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย ความแม่นยาํของการตัง้ราคาขายทีค่าดว่าจะขายได ้การทบทวนตน้ทุนประมาณ

การการพฒันาโครงการต่างๆ ซึ่งขอ้สมมติฐานที่ฝ่ายบรหิารใช้ในเรื่องดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการแสดง

มลูค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่า

ของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย (ถา้ม)ี ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

      ผูส้อบบญัชไีดร้บัความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัการแสดงมลูค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ

ขายโดย 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการขายและนโยบายการตัง้ราคาของฝ่ายบริหาร และนโยบาย

ส่งเสรมิการขายทีจ่ะผลกัดนัการขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีฝ่่ายบรหิารไดค้าดการณ์ไว ้

• ประเมนิดุลยพนิิจทีส่าํคญัของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัราคาทีค่าดว่าจะขายในอนาคต 

• ตรวจสอบราคาขายของยนิูตทีข่ายไดแ้ลว้ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิรวมถงึการส่งเสรมิ

การขาย ค่าใชจ้่ายในการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานต้นทุนประมาณการในส่วนต่างๆ ถึงรายละเอียดขอ้มูลที่ผู้บรหิารนํามาจดัทําต้นทุน

ประมาณการในแต่ละโครงการ เช่น ตน้ทุนพฒันาส่วนกลางทีจ่ะตอ้งทาํจนจบโครงการ ตน้ทุนค่า

ก่อสร้างบ้านตามแบบขายในแต่ละหลงัของวัสดุ ค่าแรง ทัง้ปริมาณและราคาว่ามีการจัดทํา

เหมาะสมในสภาพโครงการปัจจุบนัหรอืไม่ รวมถงึต้นทุนและค่าดําเนินการอื่นๆ และสอบทาน

ประมาณการดงักล่าวได้จดัทําโดยวศิวกร รวมถึงการทําความเขา้ใจในสมมติฐานที่ใช้ในการ

ประมาณการของวศิวกร 

• เปรยีบเทยีบราคาต้นทุนการพฒันาแต่ละโครงการ แต่ละแปลง (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) กบัราคา

ของผูป้ระเมนิอสิระ และทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิราคาของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• เขา้สํารวจสภาพโครงการทุกโครงการที่คงเหลืออยู่ทุกโครงการ เปรียบเทียบสภาพจริงกับ

หนังสอืยื่นจดัสรรที่ดนิกบัหน่วยงานราชการ และเปรยีบเทยีบกบัข้อตกลงในการซื้อขายของ

ลูกคา้ 
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2)  การแสดงมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาและอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน (งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.6, 4.7, 11 และขอ้ 12 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2561 บรษิทัมทีีด่นิรอการพฒันา จํานวน 600.26 ล้านบาท และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จํานวน 158.84 

ล้านบาท ซึ่งเป็นจํานวนทีม่นัียสําคญัในงบการเงนิ และมบีางโครงการรอพฒันาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่า

ตามบญัชแีสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ซึ่งผูบ้รหิารจะพจิารณาการดอ้ยค่าเมื่อมขีอ้บ่งชี้

ว่าสนิทรพัย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพจิารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์ว่าตํ่ากว่าราคาตาม

บญัชหีรอืไม่ โดยผูบ้รหิารจะจดัใหม้กีารประเมนิมูลค่ายุตธิรรม ซึง่การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมเป็นรายการทีต่้อง

คาํนวณภายใตข้อ้สมมตฐิาน การเปรยีบเทยีบราคาตลาด และการใชดุ้ลยพนิิจของทัง้ฝ่ายบรหิารและผูป้ระเมนิ

อสิระผูส้อบบญัชไีดร้บัความเชื่อมัน่ เกี่ยวกบัการวดัมูลค่าของที่ดนิรอการพฒันาและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ

ลงทนุโดย 

• พจิารณาขอ้บ่งชีท้ีจ่ะเกดิการดอ้ยค่าของทีด่นิรอการพฒันาและอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนแต่

ละโครงการ 

• ประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการวดัมลูค่าของผูบ้รหิาร 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารทีผู่ป้ระเมนิอสิระใชใ้นการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย ์

• ประเมนิความเหมาะสมของขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารและผูป้ระเมนิอสิระใชใ้นการวดัมูลค่า

สนิทรพัย ์

• เขา้สาํรวจสภาพของทีด่นิรอการพฒันาว่าสามารถทาํประโยชน์ทางเศรษฐกจิไดจ้รงิหรอืไม่ 
 

• ข้อมูลอ่ืน 

 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่ม

บรษิทั (แตไ่ม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้) 
 

ผูส้อบบญัชคีาดว่าจะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี ความเหน็ของผูส้อบ

บญัชตี่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและผู้สอบบญัชไีม่ได้ให้ความ

เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่

ไดร้บัจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีหรอืปรากฏว่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั

หรอืไม ่

เมื่อผูส้อบบญัชไีดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบรษิทั หากผูส้อบบญัชสีรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ผู้สอบบญัชตี้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผู้มหีน้าที่ในการกํากบัดูแล เพื่อให้ผู้มี

หน้าทีใ่นการกํากบัดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
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• ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

   ผู้บรหิารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่

ผู้บรหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการ

แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ

ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองตามความ

เหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลิกกลุ่ม

บรษิทัหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 ผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของ

กลุ่มบรษิทั 

• ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย 

ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ได้

เสมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัช ีผู้สอบบญัชไีด้ใชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกต

และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชรีวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตาม

วธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัช ีความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 

เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน ตัง้ใจละเวน้การบนัทกึ

รายการหรอืแสดงขอ้มลู แสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 
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• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร 

จากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนัียสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั

ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าผูส้อบบญัชไีดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญั ผูส้อบ

บญัชตี้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองผูส้อบบญัชโีดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ความเหน็ของผูส้อบบญัชจีะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของผูส้อบบญัชขีึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่

ไดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ีอย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่

ทาํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ผู้สอบบญัชี

รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ผู้สอบ

บญัชเีป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

  ผูส้อบบญัชไีดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มนัียสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มี

นัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากผูส้อบบญัชไีดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ี

  ผู้สอบบัญชีได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ และไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์

ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบญัชเีชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็น

อสิระของผูส้อบบญัชแีละมาตรการทีผู่ส้อบบญัชใีชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหผู้ส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระ 

  จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแล ผูส้อบบญัชไีดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นัียสําคญัมากทีสุ่ด

ในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการ

ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชไีดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ผูส้อบบญัชพีจิารณาว่าไม่ควร

สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของผู้สอบบัญชี เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 
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13.2 สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั 

      (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
รายการ ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

 

 สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 27.64 2.35 58.98 4.86 33.26 2.29 

 ลูกหน้ีบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 0.64 0.04 

 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ

ขาย 309.09 26.28 370.32 30.49 707.76 48.81 

 เงนิมดัจาํค่าทีด่นิระยะสัน้ 5.88 0.50 4.08 0.34 12.75 0.88 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 27.64 2.35 58.98 4.86 33.26 2.29 

      รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 342.61 29.13 433.38 35.68 754.41 52.03 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    -   

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 46.04 3.91 71.87 5.92 71.65 4.94 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - 

 ทีด่นิรอการพฒันา 600.26 51.04 500.77 41.23 540.01 37.24 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 158.84 13.50 179.15 14.75 20.31 1.40 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8.63 0.73 11.60 0.96 13.54 0.93 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.74 0.06 0.93 0.08 1.03 0.07 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.88 0.58 8.02 0.66 8.02 0.55 

 เงนิมดัจาํค่าทีด่นิระยะยาว - - - - 38.50 2.66 

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 12.17 1.03 8.90 0.73 2.48 0.17 

     รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 833.56 70.87 781.24 64.32 695.54 47.97 

 รวมสินทรพัย ์ 1,176.17 100.00 1,214.62 100.00 1,449.9 100.00 
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ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั (ต่อ) 

    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
รายการ ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

 
หน้ีสินหมุนเวียน       

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - - 350.07 24.14 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 69.87 5.94 32.92 2.71 27.75 1.91 

 เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 3.28 0.28 7.41 0.61 9.25 0.64 

 หน้ีสนิผดินัดชาํระ 532.15 45.24 479.48 39.48 - - 

 ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี       

       เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 24.40 2.01 114.05 7.87 

       หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.20 0.19 2.44 0.20 2.22 0.15 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 53.88 4.58 65.55 5.40 78.00 5.38 

 หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 17.19 1.46 17.54 1.44 1.68 0.12 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1.26 0.11 0.16 0.01 7.39 0.51 

 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 21.66 1.84 20.77 1.71 15.61 1.08 

     รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 701.49 59.64 650.67 53.57 606.02 41.80 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 24.40 1.68 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1.66 0.14 3.86 0.32 5.87 0.40 

 

ประมาณการหน้ีสนิไมห่มุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์

พนักงาน 4.28 0.36 4.25 0.35 3.55 0.24 

 หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 10.66 0.91 10.10 0.83 4.56 0.31 

     รวมหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน 16.60 1.41 18.21 1.50 38.38 2.65 

 รวมหน้ีสิน 718.09 61.05 668.88 55.07 644.40 44.44 
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ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั (ต่อ) 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนจดทะเบยีน 1,100.00  1,100.00  1,100.00  

 ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 875.00 74.39 875.00 72.04 875.00 60.35 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 8.08 95.02 7.82 95.02 6.55 

 ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  - - - - 

 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย 102.29 8.70 102.29 8.42 102.29 7.05 

 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ยงัไมไ่ด้

จดัสรร (614.23) (52.22) (526.57) (43.35) (266.76) 18.40 

     รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 458.08 38.95 545.74 44.93 805.55 55.56 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,176.17 100.00 1,214.62 100.00 1,449.95 100.00 

 

 

ตารางสรปุงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

รายไดจ้ากการขาย 175.66 82.46 295.88 96.67 708.62 89.23 

ตน้ทุนขาย (127.43) (59.82) (290.46) (94.90) (600.93) (75.67) 

กาํไรขัน้ต้น 48.23 22.64 5.42 1.77 107.69 13.56 

กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - - - - 69.82 8.79 

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน 12.21 5.73 - - 0.58 0.07 

รายไดจ้ากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคาํสัง่ศาล 

รายไดอ้ื่น 

16.66 

8.49 

7.82 

3.99 

- 

10.20 

- 

3.33 

- 

15.17 

- 

1.91 

รวมรายได้อ่ืน 37.36 17.54 10.20 3.33 85.57 10.77 

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ย 85.59 40.18 15.62 5.10 193.26 24.33 
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ตารางสรปุงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด ปี 2561 % 

ปี 2560 

% 

ปี 2559 

% (ปรบัปรงุ

ใหม่) 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (24.14) (11.33) (26.13) (8.54) (35.11) (4.42) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (94.34) (44.29) (95.86) (31.32) (84.65) (10.66) 

ค่าใชจ้่ายอื่น       

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน - - - - (67.19) (8.46) 

 ผลขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุน - - (25.50) 8.33 - - 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา - 0.00 (47.13) 15.40 - - 

 ขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (0.61) (0.29) (15.86) 5.18 - - 

 โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสญู (1.63) (0.77) (2.39) 0.78 62.9 7.93 

 รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (2.24) (1.05) (90.88) (29.69) (4.25) (0.54) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้อนทุนขายและภาษีเงินได้ (35.13) (16.49) (197.25) (64.44) 69.3 8.72 

ตน้ทุนทางการเงนิ (50.61) (23.76) (62.30) (20.35) (36.13) (4.55) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (85.74) (40.25) (259.550) (84.80) 33.1 4.17 

(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ (2.69) (1.26) (0.26) (0.08) (9.44) (1.19) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี (88.43) (41.51) (259.81) (84.88) 23.68 2.98 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น :      - 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั      - 

 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมารการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั      - 

 สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธจิากภาษ ี 0.77 - - 0.00 7.95 1.00 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-สุทธิจากภาษี 0.77 - - 0.00 7.95 1.00 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (87.66) (41.15) (259.81) (84.88) 31.63 3.98 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน-ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั

ใหญ ่ (0.10)  (0.30)  0.04  
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ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั     
 

รายละเอียด ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
ปี 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (85.74) (259.55) 33.12 

ปรบักระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากการ

ดาํเนินงาน    
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4.39 4.17 6.13 

หน้ีสงสยัจะสญู )โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสญู(  1.45 2.39 (62.94) 

ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ - 25.50 - 

ขาดทุนจากการประมาณการโครงการร่วมทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ - 1.41 - 

ขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการ (28.05) 37.67 22.63 

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ (0.15) 0.06 (2.14) 

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (12.21) - - 

กําไรจากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคาํสัง่ศาล (16.66) - - 

ขาดทุนจากการเลกิใชส้นิทรพัย ์ - 0.10 2.26 

ขาดทุนจากค่าเผื่อดอ้ยค่าทีด่นิรอการพฒันา - 47.13 - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - 67.19 

กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - - (69.82) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 0.80 0.80 1.58 

หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 0.51 15.86 1.68 

รายไดอ้ื่น - - (1.50) 

ดอกเบีย้รบั - - (2.25) 

ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียม 50.61 61.84 34.14 

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ

ดาํเนินงาน (85.05) (62.62) 30.08 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 102.40 162.98 526.12 

ทีด่นิรอการพฒันา - (15.80) - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (3.25) 6.92 0.35 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (1.73) (3.59) (1.09) 

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 4.72 5.62 (86.66) 

เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (4.14) (1.84) (47.41) 
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รายละเอียด ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
ปี 2559 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 0.90 3.74 13.70 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - (0.10) (0.32) 

หน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง (0.86) - - 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 0.56 5.54 0.44 

เงนิสดรบั )จ่าย(  จากกจิกรรมดาํเนินงาน 13.55 100.85 435.21 

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ - - 2.25 

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (3.65) (13.40) (47.77) 

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (1.99) (10.31) (9.25) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 7.91 77.14 380.44 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจาํค่าทีด่นิระยะสัน้  - - 

เพิม่ขึน้ )ลดลง(  ในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 25.84 (0.23) 9.62 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 32.52 - 26.00 

เงนิสดจ่ายซื้ออสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - (26.00) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา (80.38) - - 

เงนิสดจ่ายมดัจาํค่าทีด่นิระยะยาว - - (38.50) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 0.17 - 1.85 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย ์ (1.17) (1.67) (3.07) 

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.08) (0.13) (1.07) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (23.10) (2.03) 54.19 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เพิม่ขึน้ )ลดลง(  ในเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ - (0.07) (4.82) 

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 20.79 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (195.54) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - - 85.00 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (13.70) (12.00) (96.00) 

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (35.05) (236.14) 

เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (2.44) (2.28) (2.50) 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2561 (แบบ 56-2) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

112 

ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั  (ต่อ)  

 

ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.49 0.67 1.24 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.04 0.09 0.06 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.003 0.03 0.08 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า - - - 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั - - - 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 0.38 0.54 1.70 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 973.02 677.37 214.94 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 1.82 8.82 21.66 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 200.13 41.37 16.86 

Cash Cycle วนั - - - 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  
   

อตัรากําไรขัน้ตน้ % 27.46 1.83 15.20 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน % (20.00) (66.67) 9.77 

อตัรากําไรอื่น % 17.54 3.33 10.77 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกําไร % (22.52) (39.11) 549.37 

อตัรากําไรสุทธ ิ % (49.90) (87.81) 4.46 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (19.14) (47.61) 3.93 

 

 

 

 

รายละเอียด ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
ปี 2559 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (16.14) (49.40) (429.21) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (31.33) 25.71 5.42 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 58.97 33.26 27.84 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 27.64 58.97 33.26 
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ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทั (ต่อ) 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (7.45) (21.39) 2.18 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (10.52) (33.26) 4.55 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.18 0.25 0.55 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
   

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.57 1.23 0.80 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.28 1.05 0.68 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้-ตามขอ้กําหนดของธนาคาร * เท่า 1.17 1.05 0.80 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า 1.21 2.24 11.79 
- คาํนวณจาก (กระแสดเงนิสดจากการดําเนินงาน + ตน้ทุนทางการเงนิ 

+ ภาษ)ี / ตน้ทุนทางการเงนิ 
    

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า (0.69) (3.17) 1.92 
- คาํนวณจาก (กําไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิ – ไม่รวม

รายการอุทกภยัและผลการดําเนินงานทีย่กเลกิ) / ตน้ทุนทางการเงนิ 
    

อตัราส่วนความสามารถชาํระคนืหน้ีสถาบนัการเงนิ (DSCR) ** เท่า (6.01) (4.90) 0.42 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.08 1.20 0.59 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - - - 

หมายเหตุ :  

*  อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามขอ้กําหนดของธนาคารกําหนดไวไ้ม่เกนิ 2.5 เท่า โดยใหน้ับรวม Sub-Debt เป็นส่วนหนึง่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้ และส่วนของหนี้สนิ ใหห้กัเงนิกูย้มืส่วนทีเ่ป็น Sub-Debt 

 ** อตัราส่วนความสามารถชําระคนืหนี้สถาบนัการเงนิ (DSCR) มสีตูรคาํนวณจาก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่าย+เงนิกูย้มืระยะยาวชําระภายใน

 หนึง่ปี) ตามขอ้กําหนดของธนาคาร 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

  

  

รายละเอียด ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

 สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 23.68 1.97 57.94 4.74 33.25 2.28 

 ลูกหน้ีบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 

 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อขาย 309.09 25.72 370.32 30.31 707.76 48.55 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5.87 0.49 4.09 0.33 12.75 0.87 

     รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 338.64 28.18 432.35 35.39 753.76 51.70 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    -   

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 46.03 3.83 71.87 5.88 71.65 4.91 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 30.00 2.50 30.00 2.46 30.00 2.06 

 ทีด่นิรอการพฒันา 600.26 49.95 500.77 40.99 540.01 37.04 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 158.84 13.22 158.84 13.00 - - 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8.24 0.69 11.11 0.91 13.54 0.93 

 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.74 0.06 0.93 0.08 1.03 0.07 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.89 0.57 6.88 0.56 6.88 0.47 

 เงนิมดัจาํค่าทีด่นิระยะยาว - - - - 38.50 2.64 

 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 12.17 1.01 8.90 0.73 2.48 0.17 

     รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 863.17 71.82 789.30 64.61 704.09 48.30 

 รวมสินทรพัย ์ 1,201.81 100.00 1,221.65 100.00 1,457.85 100.00 
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รายละเอียด ปี 2561 % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

หน้ีสินหมุนเวียน       

 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ - - - - 350.07 24.01 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 69.95 5.82 28.64 2.34 27.73 1.90 

 เงนิมดัจาํรบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 3.28 0.27 7.41 0.61 9.25 0.63 

 หน้ีสนิผดินัดชาํระ 532.15 44.28 479.48 39.25 - - 

 ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี       

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 24.40 2.00 114.05 7.82 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.01 0.17 2.26 0.18 2.22 0.15 

 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจาก

บรษิทัย่อย 83.26 6.93 57.35 4.69 61.05 4.19 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 53.88 4.48 65.56 5.37 78.00 5.35 

 หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 17.19 1.43 17.54 1.44 1.68 0.12 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - - - - - 

 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 21.66 1.80 20.77 1.70 15.61 1.07 

     รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 783.38 65.18 703.41 57.58 659.66 45.25 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 24.40 1.67 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1.60 0.13 3.60 0.29 5.87 0.40 

 

ประมาณการหน้ีสนิไมห่มุนเวยีนสาํหรบัผล 

ประโยชน์พนักงาน 4.28 0.36 4.25 0.35 3.55 0.24 

 หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 10.65 0.89 10.10 0.83 4.56 0.31 

     รวมหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน 16.53 1.38 17.95 1.47 38.38 2.63 

 รวมหน้ีสิน 799.91 66.56 721.36 59.05 698.04 47.88 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะกิจการ) 

                                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

รายละเอียด ปี 2561 % ปี 2560 % 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนจดทะเบยีน 1,100.00 

875.00 

 

72.81 

1,100.00 

875.00 

 

71.62 

1,100.00 

875.00 

 

60.02  ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 7.91 95.02 7.78 95.02 6.52 

 ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  - - - - 

 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจดัสรรแลว้-ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย 102.30 8.51 102.29 8.37 102.29 7.02 

 

กําไร )ขาดทุน(  สะสมจดัสรรแลว้-ยงัไมไ่ด้

จดัสรร (670.42) (55.78) (572.02) (46.82) (312.50) 

            

21.44 

     รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 401.90 33.44 500.29 40.95 759.81 52.12 

 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,201.81 100.00 1,221.65 100.00 1,457.85 100.00 

รายละเอียด ปี 2561 % ปี 2560 % 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

รายไดจ้ากการขาย 175.66 87.48 295.88 96.67 708.62 97.83 

ตน้ทุนขาย (127.43) (63.46) (290.46) (94.90) (600.93) (82.96) 

กําไรขัน้ตน้ 48.23 24.02 5.42 1.77 107.69 14.87 

กําไรจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - - - - 0.58 0.08 

กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 16.66 8.30 - - - - 

รายไดอ้ื่น 8.48 4.22 10.19 3.33 15.16 2.09 

รวมรายได้อ่ืน 25.14 12.52 10.19 3.33 15.7 2.17 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะกิจการ) (ต่อ)  

                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด ปี 2561  % 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม)่ 

% 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (24.14) (12.02) (26.13) (8.54) (35.11) (4.85) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (93.94) (46.78) (94.75) (30.96) (84.42) (11.65) 

ค่าใชจ้่ายอื่น       

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน - -  - (61.50) 8.49 

 ผลขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาร่วมทุน - 0.00 (25.50) (8.33) - 0.00 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา - 0.00 (47.13) (15.40) - - 

 ขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (0.61) (0.30) (15.86) (5.18) - - 

 โอนกลบัหน้ีสงสยัจะสญู (1.63) (0.81) (1.75) (0.57) 63.6 8.78 

     รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน (2.24) (1.12) (90.240) (29.48) 2.1 0.29 

ตน้ทุนทางการเงนิ (52.22) (26.01) (64.01) (20.91) (37.10) (5.12) 

กําไร )ขาดทุน(  ก่อนภาษเีงนิได ้ (99.17) (49.39) (259.520) (84.79) (31.12) (4.30) 

(ค่าใชจ้า่ย) รายไดภ้าษเีงนิได ้ - 0.00  0.00 3.30 0.46 

กําไร )ขาดทุน(  สาํหรบัปี (99.17) (49.39) (259.52) (84.79) (27.82) (3.84) 

กําไร )ขาดทุน(  เบด็เสรจ็อื่น :       
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั       

 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมารการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั       

 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิ

จากภาษ ี 0.77 - - - - - 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-

สุทธิจากภาษี 0.77 - - - - - 

กาํไร )ขาดทุน(  เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (98.40) (49.00) (259.52) (84.79) (27.82) (3.84) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน-ส่วนทีเ่ป็น

ของบรษิทัใหญ ่ (0.11)  (0.30)  (0.03)  
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14.  คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

14.1  ผลการดาํเนินงาน 

• รายได้ 

   

   

 

 

 

 

  รายได้รวมสําหรบัปี 2561 จํานวน 213.02 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวของปี 2560 จํานวน 

93.06 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 30.40 รายไดร้วมปี2560 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมปี 2559 ลดลง 488.11 

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 61.46 โดยเป็นรายไดจ้ากการขายสําหรบัปี 2561 จํานวน 175.66 ล้านบาท ปี 

2560 จาํนวน 295.88 ลา้นบาท และปี 2559 จาํนวน 708.62 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

• รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

   สําหรบัปี 2561 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จํานวน 175.66 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบั

รายไดจ้าการขายอสงัหารมิทรพัย์ของปี 2560 จํานวน 295.88 ล้านบาทลดลง 120.22 ล้านบาทคดิเป็น

ลดลงรอ้ยละ 40.63 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายปี 2559 จํานวน 708.62 ล้านบาท คดิ

เป็นลดลงรอ้ยละ 58.25 ประกอบดว้ย  

   รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการต่างๆ ของบรษิทัในปี 2561 จํานวน 175.66 ล้าน

บาท เมือ่เทยีบกบัยอดขายโอนของโครงการต่างๆ ทีโ่อนขายในปี 2560 จาํนวน 295.88 ลา้นบาท ลดลง 

120.22 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 40.63)   

   รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการต่างๆ ของบรษิทัในปี 2559 จํานวน 277.52 ล้าน

บาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.36 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6.62) ซึ่งในปี2559 บริษัทได้มีการขายโครงการทัง้

โครงการไปรวม 6 โครงการ คอื โครงการ เค.ซ.ี ซติี้ พลสั สุวนิทวงศ์ , และทีด่นิโครงการ แคมปัส ซติี้ 

รงัสติ โครงการ เค.ซี. เนเชอรลัพาร์ค ร่มเกล้า 2,  โครงการ เค.ซี. การ์เด้น โฮม 19 , โครงการ เค.ซ.ี 

กรนีวลิล ์และโครงการ เค.ซ.ี พารค์วลิล ์3 มลูค่ารวม 431.10 ลา้นบาท    

   ยอดขายโดยรวมของบรษิัทสําหรบัปี 2559-2561 เกิดจากการขายโครงการและทีด่นิแปลงใหญ่

ใหก้บักจิการทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการร่วมทุน และการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการของบรษิทั 

 

    
         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2561 
เพ่ิม (ลด)          

ร้อยละ 
ปี 2560 

เพ่ิม )ลด (

ร้อยละ 
ปี 2559 

ยอดขาย 175.66 (40.63) 295.88 (58.25) 708.62 

รายไดร้วม 213.02 (30.40) 306.08 (61.46) 794.19 

กําไรขัน้ตน้ 48.23 789.9 5.42 (94.97) 107.69 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (87.66) 66.3 (259.81) 921.4 31.6 
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  ในดา้นยอดขายของบรษิทัในปี 2559-2561 ยอดขายปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง มาจากการชะลอตวัของ

ภาวะเศรษฐกจิ   

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 175.65 82.46 293.02 95.74 551.43 69.43 

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น 0.01 0.00 2.86 0.93 157.19 19.79 

รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ 4.38 2.06 7.13 2.33 5.92 0.75 

รายไดอ้ื่นๆ 32.98 15.48 3.06 1.00 79.65 10.03 

รายได้รวม 213.02 100.00 306.07 100.00 794.19 100.00 

  รายไดร้วมสาํหรบัปี 2561  จาํนวน 213.02 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 93.06 ลา้น

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 30.40 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 ปี 2561  เปรียบเทียบกบัปี 2560 

• รายไดจ้ากการขายบ้านพรอ้มทีด่นิจํานวน 175.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 117.37 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.06 รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบ้านปี 2560 จํานวน 2.86 ล้านบาท

ลดลงจากปีก่อน 154.33 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98 เพราะปี 2559 เป็นการขายทัง้โครงการ 

• รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้นปี 2561 จํานวน  0.01 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 2.85  ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.65 

• รายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ 4.38 ลา้นบาท ลดลง 2.75 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38.57 

• รายไดอ้ื่นๆ จาํนวน 32.98 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 29.92  ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 977.78   

 ปี 2560 เปรียบเทียบกบั ปี 2559 

• ปี 2560 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินจํานวน 293.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 

จํานวน 258.41 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.32 เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดม้กีารขายยกโครงการ

จํานวน หน่ึงและขายบา้นพรอ้มทีด่นิสุทธใินปี2559 จํานวน 277.52 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15.5 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 รายได้จากการรบัจ้างสร้างบ้านจํานวน 157.19 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2558 จาํนวน 94.58 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.57 

• รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้นปี 2560 จาํนวน  2.86 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน 154.33 ลา้น

บาทคดิเป็นรอ้ยละ 98 เพราะปี 2559 เป็นการขายทัง้โครงการ 

• รายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ 7.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.21 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.44 

• รายไดอ้ื่นๆ จาํนวน 3.06 ลา้นบาท ลดลง 76.59  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 96 
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ต้นทุนและกาํไรขัน้ต้น 

รายละเอียด ปี 2561 
 

% 

ปี 2560 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

ปี 2559 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

% 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 175.66 82.46 295.89 96.67 708.62 89.23 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ (127.43) (59.82) (290.46) (94.90) (600.93) (75.67) 

กาํไรขัน้ต้น 48.23 27.46 5.43 1.01 107.69 15.20 
 

• ต้นทุน 

ต้นทุนหลกัของบรษิัท คอื ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัปี 2561 ลดลงจํานวน 

16.03 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 56.13 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 เน่ืองจากยอดขายลดลง  

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัปี 2560 ลดลงจํานวน 310.50 ล้านบาท คดิเป็น              

รอ้ยละ 51.67 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 เน่ืองจากบรษิทัฯไดม้กีารขายโครงการรบัจา้งก่อสรา้งจาํนวน 

4 โครงการ ทาํใหต้น้ทุนขายของการขายแตกต่างกนัดงัน้ี 

1) ต้นทุนขายโครงการรบัจา้งก่อสรา้งในปี 2559 จํานวน 363.81 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 67.29 

ลา้นบาท 

2) ต้นทุนขายบ้านในโครงการรวม จํานวน 234.18 ล้านบาท  กําไรขัน้ต้น 43.34 ล้านบาท 

เท่ากบัรอ้ยละ 15.62 
 

• กาํไรขัน้ต้น 

  อตัราส่วนกําไรขัน้ต้นสําหรบัการขายอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัท ปี 2561 เท่ากบั 27.46% เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 และ ปี 2559 อตัราส่วนกําไรขัน้ตน้เท่ากบั 1.01% และ 15.20% ตามลําดบั  

• รายได้อ่ืน 

1) กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

สําหรบัปี 2561 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมกํีาไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ

ลงทุนจาํนวนเงนิ 12.21 ลา้นบาท จากการขายทีด่นิโฉนดเลขที ่1641 ตําบลบงึคาํพรอ้ย (คลองหก

วาสายล่างฝัง่ใต้) อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เน้ือที่ 10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา มูลค่า 35 

ลา้นบาท (ราคาทุน 20.31 ลา้นบาท) 

2) รายได้จากการปรบัลดดอกเบีย้ผิดนัดตามคาํสัง่ศาล 
 

สําหรบัปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้าการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคําสัง่ศาล 

จํานวน 16.66 ล้านบาท เน่ืองจากการทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระดอกเบี้ยจ่ายผดินัดในอตัรา

รอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิตน้ของตัว๋แลกเงนิจากสถาบนัการเงนิ เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 ศาล

อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บริษัทชําระหน้ีตัว๋แลกเงินระยะสัน้ จํานวน 350 ล้านบาท และ
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ดอกเบีย้ผดินัดในอตัรารอ้ยละ 8.5 ต่อปีของจาํนวนเงนิตามตัว๋แลกเงนิดงักล่าวนับแตว่นัผดินัดเป็น

ต้นไป (วนัที ่11 เมษายน 2560) จนกว่าจะชําระเสรจ็สิน้ ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้อุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั 

นอกจากทีแ่ก้ใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาศาลชัน้ตน้ ทัง้น้ีปัจจุบนัอยู่ระหว่างทีฝ่่ายโจทกแ์ละบรษิทั

ยื่นต่อศาลฎีกา โดยปัจจุบนับรษิทัไดบ้นัทกึดอกเบี้ยจ่ายในงวดปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 8.5 ต่อปี 

และไดม้กีารโอนกลบัดอกเบีย้คา้งจา่ยทีเ่คยบนัทกึไวใ้นอตัราผดินัดรอ้ยละ 15 ทีส่ะสมมาตัง้แต่วนั

ผดินัดจนถึงวนัต้นปี 2561 ให้คงเหลอืในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี เป็นจํานวน 16.66 ล้านบาท ไว้

เป็นรายได้จากการปรบัลดดอกเบี้ยผดินัดตามคําสัง่ของศาลอุทธรณ์ และคดอียู่ระหว่างขัน้ตอน

การบงัคบัคดยีดึทีด่นิขายทอดตลาด 
 

3) รายได้อ่ืนๆ    
 

ประกอบดว้ย รายไดค่้าสโมสร ,รายไดค่้าสาธารณูปโภค, กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย

สนิทรพัยถ์าวร และดอกเบีย้รบั 
 

• ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

1) ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 
 

สําหรบัปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯมตี้นทุนในการจดัจําหน่าย 24.14 ล้านบาท และ 26.13 

ล้านบาท ลดลงจํานวน 1.99 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.62 เมื่อเปรียบเทยีบกับปี 2560 

เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมค่ีาใชจ้่ายเกี่ยวกบัการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการ

ส่งเสรมิการขายลดลง 
 

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 และปี 2560 บรษิทัฯมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิาร รวม 94.34 ล้านบาท และ 95.86 

ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน    

ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่น ๆ 

3) ผลขาดทุนจากการคดีความฟ้องร้อง จาํนวน 0.61 ล้านบาท 

หน้ีสงสยัจะสญู สาํหรบัปี 2561 เป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 1.63 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 

หน้ีสงสยัจะสญูเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 2.39 ลา้นบาท ลดลง 0.76 ลา้นบาท 

ต้นทุนทางการเงนิจํานวน 50.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 11.69 ล้านบาท คดิ

เป็นลดลงรอ้ยละ 18.76  

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้รบัรูใ้นปี 2561 จาํนวน 2.69 ลา้นบาท 
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• กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบัปี 2561 

  บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมกํีาไร (ขาดทุน) เท่ากับ (88.43) ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ซึ่ง

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลกําไร (259.81 ลา้นบาท) ลดลง (171.38) ลา้นบาท สาเหตุเกดิจาก 

1) ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 32.89 ลา้นบาท 

2) ตัง้หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ 1.63  ลา้นบาท 

3) ขาดทุนจากคดฟ้ีองรอ้ง 0.61 ลา้นบาท 

4) ตน้ทุนทางการเงนิ 50.61 ลา้นบาท 

5) ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2.69 ลา้นบาท 
 

   ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกํีาไร (ขาดทุน) เท่ากบั (88.43ล้านบาท) เปรยีบเทยีบกบัปี 

2560 ทีม่ผีลขาดทุน (259.81) ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจาก  

1) กําไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จาํนวนรวม 12.21 ลา้นบาท  

2) รายไดจ้ากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคาํสัง่ศาล จาํนวน 16.66 ลา้นบาท   
 

หากไม่รวมรายการพเิศษ 2 รายการขา้งต้น บรษิทัฯ จะขาดทุนจากการดําเนินงาน 117.30 ล้าน

บาท 

 

14.2  ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

• สินทรพัยร์วม 

   บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 38.45 ล้านบาทจาก 1,214.62 ล้านบาท คงเหลอื 1,176.17 ล้าน

บาท เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 3.17 มาจากการเพิม่ขึน้ลดลงทีม่สีาระสาํคญัดงัน้ี 

1) ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย (สนิค้าคงเหลือ) 309.09 ล้านบาท ลดลง 

61.23 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16.53 

2) เงนิฝากธนาคารที่มภีาระคํ้าประกนัจํานวน 46.04 ล้านบาท ลดลง 25.83 ล้านบาท ลดลง 

รอ้ยละ 35.94 

3) ทีด่นิรอการพฒันา จาํนวน 600.26 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 99.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 19.87 

4) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจํานวน 158.84 ลา้นบาท ลดลง 20.31 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

11.34 

5) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ จํานวน 8.63 ล้านบาท ลดลง 2.97 ล้านบาท ลดลงรอ้ย

ละ 25.60 ตามค่าเสื่อมของสนิทรพัย ์

6) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จาํนวน 0.74 ลา้นบาท ลดลง 0.19 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.43 
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• หน้ีสินรวม 

   บรษิัทฯ มหีน้ีสนิ จํานวน 718.09 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 49.21 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 7.36 โดยมี

รายละเอยีดของหน้ีสนิทีส่าํคญัดงัน้ี 

1) หน้ีสินผิดนัดชําระ รวมจํานวน 532.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 

10.98 (เพิม่ขึน้จากการจดัประเภทหน้ีสนิทีถ่งึกําหนดชําระใน 1 ปี จํานวน 24.40 ล้านบาท 

และดอกเบีย้ผดินัดชาํระ) 

2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นจํานวน 69.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.95 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 112.24 

3) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่น จํานวน 53.88 ล้านบาท ลดลง 11.67 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

17.80  

4) หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้งจาํนวน 17.19 ลา้นบาท ลดลง 0.35 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.0 

5) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจํานวน 4.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 0.70 ล้านบาท เพิม่ขึ้น  

รอ้ยละ 19.72 

6) ส่วนของผูถ้อืหุน้ จาํนวน 545.74 ลา้นบาท ลดลง 259.81 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.25 
 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.57 : 1 เปรยีบเทยีบกบัสิน้สุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1.23 : 1 
 

• งบกระแสเงินสด 

 สําหรบังบกระแสเงนิสดสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โดยเงนิสด ลดลง 31.33 ล้าน

บาท เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน 7.91 ลา้นบาท จากกจิกรรมดาํเนินงานทีส่าํคญั 

1) กําไรก่อนหกัภาษ ี(85.74) ลา้นบาท 

2) ค่าเสื่อมราคา 4.39 ลา้นบาท 

3) หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 1.45 ลา้นบาท 

4) ขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าโครงการ (โอนกลบั) (28.05) ลา้นบาท 

5) (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์(0.15) ลา้นบาท 

6) (กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (12.21) ลา้นบาท 

7) (กําไร) จากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคาํสัง่ศาล (16.66) ลา้นบาท 

8) ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.80 ลา้นบาท 

9) หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง 0.51 ลา้นบาท 

10) ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียม 50.61 ลา้นบาท 

11) สนิทรพัยด์าํเนินงาน เพิม่ขึน้ 97.42 ลา้นบาท 

12) หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 1.18 ลา้นบาท 
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• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (23.11) ล้านบาท มาจาก 

1) ลดลงในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 25.84 ลา้นบาท 

2) เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 32.52 ลา้นบาท 

3) เงนิสดจ่ายทีด่นิรอการพฒันา (80.39) ลา้นบาท 

4) เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์0.17 ลา้นบาท 

5) เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย ์(1.17) ลา้นบาท 

6) เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.78) ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน 16.14 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดสาํคญั

ดงัน้ี 

1) เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูร้ะยะสัน้จากบุคคลอื่น จาํนวน (13.70) ลา้นบาท 

2) เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ จาํนวน (2.44) ลา้นบาท 

14.3  สรปุความเหน็ฝ่ายจดัการ 

   รายได้รวมสําหรบัปี 2561 จํานวน 175.66 ล้านบาท พบว่ายอดขายบ้านพรอ้มทีด่นิลดลงตามสภาวะ

การชะลอตวัของเศรษฐกจิในปี 2561 

 14.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

   บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั ในรอบปีบญัชปีี 2561 สําหรบับรษิทัฯ เป็นเงนิจํานวน 2.11 ล้านบาท และสําหรบับรษิทัย่อย เป็น

เงนิจาํนวน 0.20 ลา้นบาท  
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  

ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

1. รายช่ือกรรมการ 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1.1 พลเอกทิวะพร  ชะนะพะเนาว ์

• กรรมการอสิระ  

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการบรษิทั 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              

ครัง้ที ่7/2560 วนัที ่4 เม.ย. 2560 

63 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ 

ชลิเลอร ์แสตมฟอรด์ 

-โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

-โรงเรยีนเตรยีมทหาร  

-หลกัสูตรการรวบรวมพเิศษ โรงเรยีน

การขา่วทหารบก 

-หลกัสูตรจู่โจม โรงเรยีนศูนย์สงคราม

พิ เ ศษ  ค่ ายสม เด็ จพระนา ร า ย ณ์

มหาราช 

-หลกัสตูรโดดร่ม โรงเรยีนศูนยส์งคราม

พิ เ ศษ  ค่ ายสม เด็ จพระนา ร า ย ณ์

มหาราช 

- - 2560-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจ 

สอบ, ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2523-2559 ขา้ราชการทหารบก  กองทพับกไทย 

   

1.2 นายอดลุย ์ เลาหพล 

• กรรมการอสิระ  

• กรรมการตรวจสอบ 

• รองประธานกรรมการบรษิทั 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              

ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่14 ก.พ. 2561 

 

60 -ปริญญาเอกรัฐประสาสนศาสตร์  

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี

-ปริญญาโทรัฐประสาสนศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เอกการเงิน

การธนาคาร มหวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจ 

สอบ, รองประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เซอรเ์คลิ รนั จํากดั 

ปัจจุบนั อาจารยป์ระจําคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี

 รองผูอ้ํานวยการศูนยส์่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว 

การท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการกจิการ

สมัพนัธ ์

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1.2 นายอดลุย ์ เลาหพล (ต่อ) 

 

 
-หลกัสตูรนักบรหิารการงบประมาณ

ระดบัสงู (นงส.4) 

-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการ

บรหิารเมอืง 

-หลกัสตูรธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม

สาํหรบันักบรหิารระดบัสงู (ปธส.6) 

-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการ

พฒันามหานคร (มหานคร 7) 

-หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู ดา้นการ

พฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน (วธอ.3) 

   
กรรมการบรหิาร ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

สมาชกิสภา กรุงเทพมหานคร 

สมาชกิสภา เขตสมัพนัธวงศ ์

1.3 นายชาย  วฒันสุวรรณ 

• กรรมการอสิระ  

• กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              

ครัง้ที ่9/2561 วนัที ่1 พ.ค. 2561 

52 -ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ University of 

Baltimore, Maryland, USA 

-ปรญิญาตรบีรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ 

-หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 177/2013 

-หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) รุ่น 

15/2014 

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั วุฒศิกัดิ ์คอสเมตกิ อนิเตอร ์

จํากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษทั ซนัไทยอตุสาหกรรม

ถุงอืยาง จํากดั (มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดงิ จํากดั 
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1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1.3 นายชาย  วฒันสุวรรณ (ต่อ) 

 

    2559-ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

บรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั 

(มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั วุฒศิกัดิ ์ฟารม์าซ ีอนิเตอร ์

จํากดั 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สเปซเมด จํากดั 

2552-ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พซีแีอล แพลนเนอร ์จํากดั 

2555-2560 กรรมการ บรษทั ปัญจพล เปเปอร ์อนิดสัตรี ้

จํากดั 

2557-2559 กรรมการ บรษิทั แอมเน็กซ์ จํากดั 

2556-2559 กรรมการอสิระ, กรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิทั อ ีฟอร์ แอล เอม จํากดั 

(มหาชน) 

1.4 นายกานต์  พลูเกษร 

• กรรมการอสิระ  

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั          

ครัง้ที ่11/2561 วนัที ่9 พ.ค. 2561 

38 - ปริญญาโทการเงิน หลักสูตรภาษา 

องักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร ์

- ห ลั ก สู ต ร  Derivatives Analyst 

License 

-หลักสูตร Mini MBA, มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2559-2561 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการลงทุน บรษิทั ฟินเทค (ประเทศไทย) 

จํากดั 

2557-2559 รองประธานกรรมการบรหิาร ฝ่าย

พฒันาผลติภณัฑ ์

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์

จํากดั (มหาชน) 

2555-2557 หวัหน้าฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์

อนุพนัธ์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ 

จํากดั 
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1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1.4 นายกานต์  พลูเกษร (ต่อ) 

 

 

 -หลกัสตูร NECTEC : Advance VBA 

Programming for Excel 

-EDHEC : Risk Management 

(นักศกึษาแลกเปลีย่นในต่างประเทศ) 

     

1.5 ม.ร.ว.ศศิพฤนท ์ จนัทรทตั 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           

ครัง้ที ่11/2561 วนัที ่9 พ.ค. 2561 

54 -ปรญิญาโท MBA (Finance), 

University of Central Oklahoma 

-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการ

บญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-หลกัสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) สมาคมส่ ง เ ส ริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

-หลัก สู ต ร  Audit Committee (ACP 

34/2010) ส ม าคม ส่ ง เ ส ริม ส ถ าบัน

กรรมการบรษิทัไทย 

- ห ลั ก สู ต ร Director Certification 

Program (DCP 121/2009) ส ม า ค ม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ห ลั ก สู ต ร Directors Accreditation 

(DAP 52/2006) ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  

- - ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดบับลวิซไีอ โฮลดิง้ จํากดั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั แอมเน็กซ์ จํากดั 

2556-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรายน้ํา จํากดั 

2556-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เพลนิจติ แคปปิตอล จํากดั 

2557-2559 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ททีแีอนดท์ ีจํากดั (มหาชน) 
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1. รายช่ือกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

1.5 นายสนัติ  ปิยะทตั 

• กรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           

ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่14 ก.พ. 2561 

 

50 -ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์สาขา 

International and Comparative Law, 

Chicaco-Kent College of Law, 

Illinois, USA 

-ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ 

-เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาใน

พระบรมราชปูถมัภ ์ 

-หลกัสตูรนักพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อื

อาชพี (RE162) โรงเรยีนธุรกจิอสงัหา 

รมิทรพัยไ์ทย 

1.85 เป็นพีช่ายของ 

นายชยัวฒัน์          

ปิยะทตั รอง

กรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั อนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

2558-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุ

กรรมาธกิารการเกษตรและ

สหกรณ์ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2558 วทิยากรผูท้รงคุณวุฒบิรรยาย

พเิศษวชิากฎหมาย 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 

2556-2557 

 

อนุกรรมการการตดิตามคดี

ปกครองและบงัคบัใชก้ฎหมาย  

สาํนักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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2. รายช่ือผู้บริหาร 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2.1 นายสนัติ  ปิยะทตั 

• กรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           

ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่14 ก.พ. 2561 

 

50 -ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์สาขา 

International and Comparative Law, 

Chicaco-Kent College of Law, 

Illinois, USA 

-ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ 

-เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาใน

พระบรมราชปูถมัภ ์ 

-หลกัสตูรนักพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อื

อาชพี (RE162) โรงเรยีนธุรกจิอสงัหา 

รมิทรพัยไ์ทย 

1.85 เป็นพีช่ายของ 

นายชยัวฒัน์          

ปิยะทตั             

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่าย

ก่อสรา้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั อนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

2558-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุ

กรรมาธกิารการเกษตรและ

สหกรณ์ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2558 วทิยากรผูท้รงคุณวุฒบิรรยาย

พเิศษวชิากฎหมาย 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 

2556-2557 

 

อนุกรรมการการตดิตามคดี

ปกครองและบงัคบัใชก้ฎหมาย  

สาํนักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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2. รายช่ือผู้บริหาร (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2.2 นางสาวอาทิภา ธนจิราวฒัน์ 

• ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

• รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่12 ม.ิย. 2560 

และวนัที ่15 ต.ค. 2561 ตามลําดบั 

57 -ปรญิญาโทบญัช ีมหาวทิยาลยับูรพา 

-ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

-หลกัสตูรอบรม CFO Focus on 

Financial Reporting Class รุ่นที ่2 

-ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษอีากร 

2554 ศาลภาษอีากรกลาง 

-ประกาศนียบตัรทีป่รกึษาทางธุรกจิ 

รุ่นที ่2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - ปัจจุบนั รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2540-2560 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เอ พ ีแอล แอคเคา้ทแ์ทนซ ี

จํากดั 

2538-2540 ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี บรษิทั บ ีเอส เอ การบญัช ีจํากดั 

 

2.3 นายอมรศกัด์ิ วิศิษฎ์วฒิุพงศ์ 

• รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ

จดัสรา้ง และองัหารมิทรพัย์ 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่9 พ.ค. 2561 

 

 

48 -ปรญิญาโทรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

-ปรญิญาตรรีฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

-ประกาศนียบตัร Mini MBA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ประกาศนียบตัร Business Concept 

Development (BCD) สถาบนับณัฑติ

บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

-ประกาศนียบตัร Kano Model (TQC 

และTQM) 

 

- - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ

จดัสรา้ง และองัหารมิทรพัย ์

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2548-2557 หุน้ส่วน บรษิทั  จํากดั 

2536-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง ระดบัภาคใต้ บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 

(มหาชน) 
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2. รายช่ือผู้บริหาร (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2.4 นายวีรณั  มณีภาค 

• รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงาน

พฒันาธุรกจิ 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่11 ต.ค. 2561 

 

 

 

38 -ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 

อสัสมัชญั 

-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  ( เศรษฐ 

ศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร ์

- - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงาน

พฒันาธุรกจิ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2559-2560 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บรหิาร 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2555-2559 ผูช้่วยกรรมการ บรษิทั บลูเวฟ อเีทรด จํากดั 

2554-2555 ผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ หา้งหุน้ส่วนสามญั โกลบอล 

เทคโนโลย ีดสิทรบิวิชัน่ 

2.5 นายชยัวฒัน์  ปิยะทตั 

• รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่1 ม.ิย. 2561 

 

49  - เป็นน้องชายของ 

นายสนัต ิ         

ปิยะทตั               

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

2560-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2558-2560 ผูจ้ดัการ บรษิทั หลกัทรพัยบ์วัหลวง จํากดั 

(มหาชน) 

2543-2558 เจา้ของ โรงเรยีนกวดวชิาชยัวฒัน์วทิยา 

2.6 นางสนัทนา  อกัษรศิริ 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่1 ก.ย. 2561 

 

49 -ปรญิญาโท Business Administration 

(Marketing), Oklahoma, USA  

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการโรงแรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

-ประกาศนียบตัรการจดัการงานบุคคล

ชัน้สูง สมาคมการจัดการงานบุคคล

แห่งประเทศไทย 

 

- - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บรหิาร 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 ผูช้่วยประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โซเดก็ซ์โซ่ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
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2. รายช่ือผู้บริหาร (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2.6 นางสนัทนา  อกัษรศิริ (ต่อ) 

 

 -ประกาศนียบัตรเลขานุการบริษัท 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

-ประกาศนียบัตรนักพัฒนาอสังหา    

ริมทรัพย์มืออาชีพ โรงเรียนธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

     

2.7 นายธนภณ  พรหมนุรกัษ์ 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

• รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

สนับสนุน 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่28 ม.ิย. 2561 

 

56 -ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั      

ศรปีทุม 

-ประกาศนียบตัรการเงนิและธนาคาร                    

International Business 

Administration 

- - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บรหิาร, รกัษาการรองกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่ายสนับสนุน 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2558-2559 ผูช้่วยหวัหน้าเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิาร บรษิทั อนิเตอร์ ฟารอ์สีท ์วศิวการ 

จํากดั (มหาชน) 

2547-2557 ทีป่รกึษา ศูนยก์ารจดัการพลงังานและเทคโน 

โลยแีห่งมหาวทิยาลยัเกษตร 

ศาสตร ์

2547-2557 ทีป่รกึษา ธุรกจิขนาดย่อม (SME) และธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย์ 
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3. รายช่ือเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

3.1 นางสาวนงนภสั  ชิดไชย 

• เลขานุการบรษิทั 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั           

ครัง้ที ่20/2561 วนัที ่9 พ.ย. 2561 

28 -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

-หลักสูตรกฎหมายหลกัทรพัย์และ

กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั 

บรษิัท ฝึกอบรมและสมันาธรรมนิติ 

จาํกดั 

-หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ

บริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย 

-หลกัสูตรพื้นฐานเลขานุการบรษิัท 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2561 เลขารองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซื้อจดัจา้งและอสงัหารมิทรพัย์ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2559 นิตกิรฝึกหดั แผนกคดแีพ่ง สาํนักอยัการสงูสุด 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบรษิัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรบัผิดชอบ ความ

ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยหน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 
 

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

• ทะเบยีนกรรมการ 

• หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

• หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมส่ีวน

ไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทําการ

นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั ้น นอกจากน้ีเลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือ

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดงัน้ี 

• ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น ก.ล.ต., ตลท. และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีกํ่ากบัดแูลใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

• ดแูลใหม้กีารดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

• ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

• ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
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ข้อมูลการของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ  

ท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัย่อย  

 

รายช่ือ ตาํแหน่งในบริษทัฯ 

 

ตาํแหน่งในบริษทัย่อย 

(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั) 

1. นายสนัต ิ ปิยะทตั • กรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

• กรรมการ 

2. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ • รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

และการเงนิ 

• ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

• กรรมการ 

3. นายวรีณั มณีภาค • รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายงานพฒันาธุรกจิ • กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย 

รายช่ือ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั) 

1. พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว ์ C , AC , ID - 

2. นายอดุลย ์ เลาหพล DC , AC , ID - 

3. นายชาย  วฒันสุวรรณ CAC , NRC , ID - 

4. นายกานต ์ พลูเกษร CNRC , ID - 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์ จนัทรทตั NRC , D - 

6. นายสนัต ิ ปิยะทตั MD , D D 

7. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ DMD (Acting) , DD D 

8. นายอมรศกัดิ ์ วศิษิฎ์วฒุพิงศ ์ DMD - 

9. นายวรีณั มณีภาค DMD D 

10.นายชยัวฒัน์  ปิยะทตั DMD - 

11. นางสนัทนา  อกัษรศริ ิ AMD - 

12. นายธนภณ  พรหมนุรกัษ ์ DMD (Acting) , AMD - 

หมายเหตุ : C   =   ประธานกรรมการบรษิทั       

 DC =   รองประธานกรรมการบรษิทั  

 D   =   กรรมการ 

 ID  =   กรรมการอสิระ 

 CAC   =   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 AC  =   กรรมการตรวจสอบ 

 CNRC =   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 NRC =   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 MD  =   กรรมการผูจ้ดัการ 

 DMD =   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 AMD  =   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

 DD = ผูอํ้านวยการฝ่าย 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั ใหป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของ

บรษิทัฯ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ซึง่บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่้

ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั แล้วเห็นว่า มคีวาม

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าที่ด้าน

การตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยใหบ้รกิารด้านต่างๆ ได้แก่ บญัชแีละภาษี, ตรวจสอบบญัช,ี       

จดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วนบรษิทั, ประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน, ทีป่รกึษาทางธุรกจิและอื่นๆ 

 ทัง้น้ี การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน หรอืโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตของงานบริการตรวจสอบภายใน 

ระยะท่ี รายละเอียด/การปฏิบติังาน 

1 ประเมนิและสอบทานในเรื่องต่างๆ 

2 ตรวจสอบเพื่อตดิตามการดาํเนินการของบรษิทัฯ ต่อขอ้ตรวจพบจาการประเมนิและสอบทานความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในระยะที ่1 

3 ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ สาํหรบัรายการธุรกจิทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาใด

เวลาหน่ึง โดยแบง่ตามกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

4 ตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในของบรษิทัย่อย สาํหรบัรายการธุรกจิทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลา

ใดเวลาหน่ึง โดยแบ่งตามกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 ไม่ปรากฏรายการทีเ่ขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งแสดงราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	-หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-หลักสูตร Audit Committee (ACP 34/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-หลักสูตรDirector Certification Program (DCP 121/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-หลักสูตรDirectors Accreditation (DAP 52/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

