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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

 

บรษิัท เค.ซี.พรอ็พเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) “บรษิัทฯ” เดมิชื่อ กลุ่ม เค.ซี. ก่อตัง้ขึน้ในปี 2513 โดย นายอภสิทิธิ ์

งามอจัฉริยะกุล โดยเริ่มต้นจากการค้าวสัดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ไม้อดั ในปี 2525 กลุ่มเค.ซี. เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์ โดยเริม่ตน้จากการพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัประเภททาวน์โฮม ระดบัราคาตํ่าถงึปานกลาง ยา่นคลองจัน่ 

ถนนสุขาภิบาล 1 ต่อมาบรษิัทฯ ได้มีการพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทอื่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ บ้านเดี่ยว 

บา้นแฝด ทาวน์โฮม อาคารพานิชย ์และคอนโดมเินียม 

ปี 2546 กลุ่ม เค.ซี. ได้แปรสภาพเป็น บรษิัท มหาชน จํากดั โดยการควบรวมกิจการกับ บรษิัท โมเดริ์นโฮม 

ดเิวลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีป่ระสบปัญหาทางการเงนิท่ามกลางวกิฤติ

เศรษฐกิจปี 2540 ผ่านกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดยกลุ่ม เค.ซี. ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท 

กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 75 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) 

และเปลีย่นชื่อย่อหลกัทรพัยเ์ป็น “KC”  

  ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวนหน่ึงบริษัท ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น สตรีท จํากัด 

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท (ชําระแล้ว) มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทฯ  เดือนมีนาคม 2547 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 525 ล้านบาท 

โดยทําการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดมิอกีจํานวน 52.5 ล้านหุ้น ทําให้บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 875 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 87.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในเดอืนมกราคม 2548 บรษิัทฯ ได้เปลี่ยน

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 5 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 875 ลา้นบาท เป็น 1,100 ลา้นบาท  

โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

  ในเดอืนสงิหาคม 2548 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นมลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 5 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท คดิเป็นมลูค่า 

1,100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ  จดทะเบียนชําระแล้วทัง้สิ้น 875 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ 

มทีุนจดทะเบยีน 1,100 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 875 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ปี 2558 บรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุ่มงามอจัฉรยิะกุล มาเป็นกลุ่มนายภัทรภพ 

อทิธสิญัญากร โดยบรษิัทฯ มแีผนในการปรบัปรุงคุณภาพการก่อสรา้งโดยบูรณาการ ขอ้ดขีองการก่อสรา้งแบบหล่อในที ่

(Conventional Construction) ที่บริษัทฯ มีความชํานาญ ผสมผสานกับงานก่อสร้างระบบก่อสร้างสําเร็จรูป (Precast) 

และสําหรบัโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น บรษิัทฯ ได้ทําการปรบัปรุงรูปแบบโครงการให้มดีไีซน์ที่ทนัสมยั ประหยดัพลงังาน 

พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวก และโครงสรา้งพืน้ฐานทีร่องรบัระบบบา้นอจัฉรยิะ เพื่อขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง 

และระดบับน อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาฐานลูกคา้เดมิไวโ้ดยพฒันาโครงการเดมิทีม่คีวามคุม้ค่าทางดา้นราคาและ

คุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง 

 ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโครงการ 

บ้านคุณภาพดี ในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยคํานึงถึงการใช้วสัดุก่อสร้างที่ด ีและกรรมวิธีการก่อสร้าง 

ทีไ่ดม้าตรฐาน โดยมุ่งเน้นความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั ภายใตส้โลแกน “บา้นดดี ีไดง้า่ยงา่ย”  
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1.1 วิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

 บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิประเภทพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ โดยมวีสิยัทศัน์ ภารกจิ 

ดงัน้ี  

 

วิสยัทศัน์ 

 “สงัคมทีด่ ีเริม่ต้นทีบ่้าน”  เราเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ ทีส่รา้งโอกาสใหทุ้กคนไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัไดง้่าย ในราคาที่

คุม้ค่ากว่า และเป็นองคก์รทีค่าํนึงถงึการมส่ีวนร่วมยกระดบัสงัคมของทุกๆ ภาคส่วน 

 

ภารกิจ 

 เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ฯ มุ่งที่จะสร้างที่อยู่อาศยัที่มคุีณภาพด ีบนทําเลที่รองรบัการเจรญิเติบโตของชุมชนเมอืง ใน

ราคาทีค่นส่วนใหญ่สามารถเป็นเจา้ของได ้โดยคาํนึงถงึการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขของคนในสงัคมและชุมชน 

 

ค่านิยมหลกั 

 Key – สาํคญั   ใหค้วามสาํคญักบัทุกๆ สิง่ทีท่าํ 

 Creativity – ความคดิสรา้งสรรค ์ มคีวามคดิรเิริม่ทาํสิง่ใหม่ คดินอกกรอบ 

 

เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 

 บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการเป็นบรษิทัชัน้นําในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์อย่างครบวงจร โดยมนีโยบายมุ่งเน้น

การเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างมัน่คงและต่อเน่ือง และการพฒันาโครงการบ้านพกัอาศยัเพื่อขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายไดท้ีช่่วย

สรา้งการเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัฯ 

  บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์โดยคํานึงถงึความพรอ้ม ความสมบูรณ์แบบ และความพงึพอใจของ

ลูกคา้เป็นสาํคญั โดยสรา้งบ้านคุณภาพ ในราคาทีคุ่ม้ค่าเพื่อสนองความตอ้งการของผูม้รีายไดป้านกลาง บรษิทัฯ มแีนวคดิ

ทีจ่ะพฒันาและสรา้งสรรคบ์้านคุณภาพ โดยใส่ใจทุกรายละเอยีด และใหค้วามสําคญัทุกจุดภายในบา้นภายใต้มาตรฐานของ

บรษิทัฯ 

 

หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทชัน้ นําในธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรพัย์อย่างครบวงจรที่มกีารเติบโตอย่างมัน่คงต่อเน่ือง บรษิัทฯ เชื่อมัน่ว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยัง่ยืน

วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์และแผนการดาํเนินงานจะตอ้งขบัเคลื่อนไปสู่ การกํากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามโปร่งใสและ 

ธรรมาภบิาลการสรา้งผลประกอบการทีด่ใีหท้่านผูถ้อืหุน้ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมรอบขา้ง 

 

กลยุทธท์างธรุกิจของกลุ่มบริษทัฯ 

1) การออกแบบโครงการทีม่แีนวคดิและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั (Concept and Unique Design)  

บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญักบัโครงการเป็นอย่างมาก โดยทุกโครงการจะมรีูปแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ มคีวามโดดเด่น 

ทัง้รปูแบบโครงสรา้ง การตกแต่ง และพืน้ทีใ่ชส้อย โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุด 

2) การขยายโอกาสทางธุรกจิประเภททีอ่ยู่อาศยัทีห่ลากหลาย 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายระยะยาวในการเป็นหน่ึงในผูนํ้าทางดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่อาศยัแต่อาจพจิารณา

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ประเภทอื่นๆ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะประเมนิโอกาสในการลงทุนดงักล่าวโดยพจิารณาจากความ

เป็นไปไดข้องโครงการ และผลตอบแทนของโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และต่อผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
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ทัง้น้ี บรษิทัฯ เชื่อว่าการเปิดกวา้งทางดา้นผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายของบรษิทัฯ จะช่วยขบัเคลื่อนหุน้กจิของ 

บรษิทัฯ เตบิโตอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

3) พจิารณาโอกาสการเขา้ลงทุนลงทุนในธุรกจิ หรอืโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์จากผูป้ระกอบการอื่น นอกจาก

การเติบโตจากโครงการที่บรษิัทฯ เป็นผู้พฒันาเองแล้ว บรษิัทฯ ยงัประเมนิโอกาสการเขา้ลงทุนในกจิการ หรอื

โครงการจากผู้พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่น เพื่อเพิ่มความต่อเน่ืองและอตัราการรบัรู้รายได้ของบรษิัทฯ ใน

อนาคต ทัง้น้ีการเขา้ลงทุนในกิจการ หรอืโครงการจากผู้พฒันาอสงัหารมิทรพัย์รายอื่นนัน้ จะสามารถช่วยลด

ระยะเวลาการพฒันาโครงการ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละกําไรไดเ้รว็ขึน้ เป็นตน้  

 

กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 

  บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งเน้นการสรา้งความเตบิโตของธุรกจิ ผ่านกลยุทธส์าํคญั ดงัน้ี  

 1) รกัษาฐานลูกคา้เดมิ  บรษิทัฯ  พฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามคุม้ค่าสงูสุดในทุกระดบัราคา รกัษาฐานลูกคา้ของกลุ่ม

ตลาดส่วนใหญ่ (Mass Market) ซึง่มรีายไดไ้ม่สงู - ปานกลาง เป็นหลกั 

 2) รกัษามาตรฐานของสนิคา้ ความคุม้ค่าสงูสุดดา้นราคา และการบรกิารทีด่ ี

3) ปรบัขัน้ตอนการดําเนินธุรกจิด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั เพื่อสรา้งพื้นฐานทางธุรกจิที่เขม้แขง็เพิม่ประสทิธภิาพ 

การจดัการค่าใชจ้่ายและทรพัยากร และรองรบัความเปลีย่นแปลงเพื่อความอย่างยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกจิ 

  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

  บรษิัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน)  บรษิัท ก่อตัง้เมื่อพ.ศ. 2513 โดยนายอภิสทิธิ ์งามอจัฉรยิะกุล ได้

ก่อตัง้กลุ่มเค.ซ.ี โดยเริม่จากการคา้วสัดุก่อสรา้งและไมอ้ดัเป็นหลกัต่อมาพ.ศ. 2525 บรษิทัฯ เริม่เขา้สู่ธุรกจิ พฒันาอสงัหา 

รมิทรพัย์ โดยเริม่โดยเริม่จากโครงการบ้านทาวน์โฮมระดบัราคาปานกลางย่านคลองจัน่ ถนนสุขาภิบาล 1 และไดพ้ฒันา 

โครงการทัง้บา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม ในเวลาต่อมามาอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิพฒันา 

อสงัหารมิทรพัย์ และมุ่งพฒันาโครงการ บ้านคุณภาพด ีในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของได้ โดยคํานึงถงึการใชว้สัดุ 

ก่อสร้างที่ดี และกรรมวิธีการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคญั ภายใต้สโลแกน 

“บา้นดดี ีไดง้า่ยงา่ย” โดยบรษิทัมปีระวตัคิวามเป็นมาทีส่าํคญั ดงัน้ี 

ตารางแสดงเหตุการณ์สาํคญัทีผ่่านมาของบรษิทัฯ ในรอบ 3 ปี  

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

กุมภาพนัธ ์2561 - นายสนัต ิปิยะทตั ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอสิระ แทนนายพงษ์ภฏั เรยีงเครอื  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 

- นายอดุลย ์เลาหพล ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอสิระ แทนนายสุพจน์ ฤชุพนัธ ์ 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่1 หน้า 5 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

มนีาคม 2561 - ตลาดหลกัทรพัย์ขึ้น SP หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ  กรณีไม่ส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาที่กําหนด

สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2560 จงึเป็นเหตุใหเ้ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

- พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 2561  

จงึทาํใหพ้ลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์พน้จากตําแหน่งรองประธานกรรมการ 

- อนุมตัแิต่งตัง้ นายสนัต ิปิยะทตั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 2561 

เมษายน 2561 - นายชาย วฒันสุวรรณ ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2561  

ใหด้าํรงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระ แทน นายธรีณฎัฐ ์ตัง้สถาพรพงษ์  

โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

- นายสันติ ปิยะทัต ลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 30 

เมษายน 2561 และเขา้รบัตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ โดยมผีลวนัที ่30 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

- นางสาวกุลสิรา ธญัญวกิยั ไดร้บัการแต่งตัง้จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2561  

เป็นเลขานุการบรษิทั แทน นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ 

- จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่9/2561 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบรษิทัฯ จะ

ประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 5 ท่านดงัน้ี 

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) ที่ออกให้แก่กองทุนเปิดโซลารสิพรวิิลเลจ 3 เอ็ม 4 (S-PFI 3M4) ตกลงรบัเงื่อนไขตามสญัญา

ประณีประนอมที่โจทก์เสนอ และขอให้ทางบรษิัทฯ เขา้มาทําการพฒันาที่ดนิโฉนดเลขที่ 281087 ต.

แพรกษา อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเพิม่มลูค่าหลกัประกนั  



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่1 หน้า 6 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

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

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

วนัที ่26 กรกฏาคม 2561 ใหบ้รษิทัฯ ชาํระเงนิในจํานวน ต่อไปน้ี พรอ้มอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 15 ต่อปี

ของเงนิตน้ทัง้ 5 นับแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง (วนัที ่16 มถิุนายน 2560) เป็นตน้ไป จนกว่าจะชาํระเสรจ็ 

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

เงนิตน้ 130,000,000 บาท 

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

เงนิตน้ 40,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่3 กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 3 เอม็ 3 ยอดทีต่อ้งชาํระ 41,833,789.95 บาท 

เงนิตน้ 40,000,000 บาท 

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

เงนิตน้ 50,000,000 บาท 

- โจทกท์ี ่5 กองทุนเปิดโซลารสิพรวิลิเลจ 6 เอม็ 6 ยอดทีต่อ้งชาํระ 92,720,547.95 บาท 

เงนิตน้ 90,000,000 บาท 

หากไม่ชําระหรือชําระไม่ครบถ้วนให้ยึดโฉนดเลขที่ 281087 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ  

จ.สมุทรปราการ และที่ดินโฉนดจํานวน 58 โฉนด ต.สามวาตะวันออก อ.มีนบุรี (เมือง) 

กรุงเทพฯ พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และทรพัย์สนิอื่นๆ ของบรษิัทฯ ออกมาขายทอดตลาดเพื่อนํา

เงนิมาชําระหน้ีแก่โจทก์ทัง้ 5 จนครบถ้วน กบัให้จําเลยใชค่้าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทัง้ 5 

โดยกําหนดค่าทนายความคนละ 20,000 บาท 

พฤศจกิายน 

2561 

นางสาวนงนภสั ชดิไชย ได้รบัการแต่งตัง้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 20/2561 ทําหน้าที่

เลขานุการบรษิทัแทน นางสาวกุลสิรา ธญัญวกิยั โดยมผีลวนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป 

พฤษภาคม 2562 - ตลาดหลกัทรพัย์ขึ้น SP หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ  กรณีไม่ส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาที่กําหนด

สิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2562 จงึเป็นเหตุใหเ้ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

มถิุนายน 2562 - ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชัว่คราว ระหว่างวนัที่ 1-31 

ก.ค. 2562 โดยใหซ้ื้อดว้ยบญัช ีCash Balance 

พฤศจกิายน 

2562 

- ตลาดหลกัทรพัยค์งเครื่องหมาย SP หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  กรณีไม่ส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาที่

กําหนด เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่1 หน้า 7 

เดือน/ปี เหตุการณ์ท่ีสาํคญั 

พฤศจกิายน 

2563 

- ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่1/2563 อนุมตัเิพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ เป็น 2,300,000,000 

บาท (จาํนวน 1,425,000 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท)  

-  ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่1/2563 มมีติการอนุมตัิการออก และเสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนจํานวน

หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู ่จาํนวนไม่เกนิ 875 ลา้นหุน้ และใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั จาํนวน 550 ลา้น

หุน้ 

- ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่1/2563 มีมติอนุมตัิตัง้กรรมการใหม่ ประกอบด้วยกรรมการบรษิัท 

จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1) ศาสตราจารย ์ดร.จุมพต  สายสุนทร        

2) นางสาวแนน สุวรรณชุ่มเอม       

3) นางวชิดา นิตภิกัดิ ์                

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

 ปัจจุบนับรษิทั เค.ซี.พรอ็พเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) ถอืหุ้นในบรษิัทย่อยจํานวน 1 บรษิัท ได้แก่ บรษิัท โมเดริ์น 

สตรที จาํกดั (“บรษิทัย่อย”) โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 บรษิทัย่อยมทีุนจดทะเบยีน 30 ลา้นบาท (ชาํระแลว้) 

 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 บรษิัทฯ มนีโยบายแบ่งการดําเนินงานระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างชดัเจน โดยดําเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี

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

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ประเภท โครงการหมู่บ้านจดัสรร ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 

และทาวน์โฮม ซึ่งบรษิัทฯ จะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการ หรอืเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบรษิัทฯ 

กบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิโครงการร่วมทุน 

 ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรพัย์ที่ได้รบัการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บริโภค 

เน่ืองจากโครงการมทีําเลทีต่ัง้ทีเ่หมาะสม ผลติภณัฑ์มคุีณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุด รวมถงึการให้บรกิาร

หลงัการขายที่ดี โดยบรษิัทฯ มีพฒันาการและการปรบัปรุงผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าโครงการ เช่น ด้านทําเลที่ตัง้ของโครงการ ด้านการออกแบบรูปลักษณ์และผังโครงการ ด้าน

อรรถประโยชน์การใช้สอย ดา้นการเลอืกและคดัสรรวสัดุก่อสรา้ง อุปกรณ์ตกแต่ง รวมทัง้การออกแบบภูมทิศัน์ที่มคีวาม

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในแต่ละโครงการ ด้านการก่อสรา้งมกีารนําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรตีสําเร็จรูป 

(Precast) ที่ ร่นระยะเวลาการก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้นมาผสมผสานกับวิธีการก่อสร้างแบบดัง้เดิม (Conventional 

Construction) ที่มคีวามคงทน แขง็แกร่ง สามารถต่อเตมิได ้และยงัอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมโดยมกีารควบคุมคุณภาพที่ด ี

และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้  
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2) บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั 

 บรษิัทย่อย มวีตัถุประสงค์ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เช่นเดยีวกนั โดยบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะใช ้บรษิทัย่อย 

เพื่อทําหน้าทีใ่นส่วนของธุรกจิใหม่ในอนาคต โดยที่จะมาช่วยในการแบ่งเบางานของบรษิทัฯ เช่น งานดูแลสาธารณูปโภค

โครงการ งานซ่อมแซมทัว่ไป ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

 

ผงัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 

1.4  ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่   

 -ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัยอ่ย ร้อยละการถือหุ้นของบริษทัฯ การประกอบธรุกิจ 

บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั 99.99 พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

 บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายและใหบ้รกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยัแบบครบวงจรภายใต้การบรหิาร

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในลกัษณะโครงการบ้านจดัสรรแนวราบเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัดา้นการควบคุม

ต้นทุ นการก่ อสร้างโดยผสมผสานการนํ าเท คโน โลยีก ารก่อสร้างแบ บคอนกรีตสํ า เร็จ รูป  (Precast) ที่ ร่น

ระยะเวลาการก่อสรา้งให ้รวดเรว็ขึ้น มาผสมผสานกบัวธิกีารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ (Conventional Construction) ทีม่คีวาม

คงทน แขง็แรง และสามารถซ่อมแซมหรอืต่อเตมิไดง้่าย โดยสามารถคงราคาขายทีลู่กคา้ทัว่ไปสามารถเป็นเจา้ของได ้และ

มคีวามคุม้ค่าสงูดา้นราคาต่อคุณภาพ  

 โครงการบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ประกอบด้วย โครงการประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านทาวน์โฮม 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัรบัจา้งก่อสรา้งบ้านทีอ่ยู่อาศยัและรบับรหิารโครงการบา้นจดัสรรทัว่ไป กลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะเป็นผู้

มรีายไดต้ํ่า-สงู ซึง่สามารถหาซื้อบา้นเดีย่วราคา 4 – 16.0 ลา้นบาท บา้นแฝดราคา 2.0 – 4.5 ลา้นบาท และ 

ทาวน์โฮมราคา 1.4 - 2.3 ลา้นบาท โครงการส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บรเิวณชานเมอืง โดยเน้นทาํเลดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของ

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตหนองจอก มนีบุร ีลาดกระบงั สุวนิทวงศ ์คลองสามวา สะพานสูง และเทพารกัษ์ สมุทรปราการ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพฒันาและก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างกว้างขวาง อตัราการเจรญิเติบโตของประชากรและผูอ้าศยั

ค่อนขา้งสงู  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยสามารถแบ่งประเภท

โครงการหมู่บ้านจดัสรรเป็นแต่ละตวัผลติภณัฑ์และกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยใชช้ื่อโครงการที่แตกต่างกนัออกไป โดย

แบ่งเป็นประเภทและตราสญัลกัษณ์ ดงัน้ี  

 

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

 

ช่ือโครงการ ลกัษณะโครงการ 

 

 

 

 

   

  เค.ซ.ีกรนีคาแนล 

    

    บา้นเดีย่วและบา้นแฝดสไตลใ์หม่ ตอบสนองต่อการอยู่อาศยัของคนรุ่นใหมท่ีคุ่ม้ค่า พบ

ความอบอุ่นและความสุขของครอบครวัดว้ยบา้นเดีย่วชัน้เดยีว และบา้นแฝด เพราะบา้นเป็น

สิง่ทีส่ะทอ้นความสาํเรจ็ใหก้บัชวีติ ดว้ยการออกแบบทีใ่ส่ใจทุกรายละเอยีด ผสมผสาน 

ความเรยีบงา่ยแบบสมยัใหม ่กบัการจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อยทีคุ่ม้ค่า และสมบูรณ์แบบ 

 

 

 

 

 

      เค.ซ.ีพารค์วลิล ์

 

    บา้นเดีย่วและบา้นแฝด 2 ชัน้ขนาดเลก็จนถงึขนาดกลาง ทีค่าํนึงถงึการสรา้งสรรค ์

ครอบครวัใหอ้บอุ่นในสงัคมมคุีณภาพโดยการออกแบบบา้นใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบรบั

ทุกรปูแบบชวีติของครอบครวัพรอ้มการจดัผงัโครงการใหด้เูป็นสดัส่วน ลงตวั และมคีวามเป็น

ส่วนตวั ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในทีเ่น้นถงึการสมัผสัธรรมชาตอินัแสนบรสุิทธิ ์
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ช่ือโครงการ ลกัษณะโครงการ 

 

 

 

เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์ 

บางนา – เทพารกัษ ์

 

   บา้นเดีย่ว 2 ชัน้ขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ หรหูรา ท่ามกลางบรรยากาศใกลช้ดิธรรมชาต ิ

สะดวกสบายทุกการเดนิทาง สไตล ์“Nature Home” ใหคุ้ณสมัผสัความร่มรื่นของพืน้ทีส่เีขยีว

ของพนัธุไ์มต้่างๆ ภายในสวนสาธารณะ พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ สโมสร 

ฟิตเนส สระว่ายน้ํา และระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

 

  

 

 

เค.ซ.ีวงแหวน -  

รามอนิทรา 

   บา้นเดีย่วและบา้นแฝดกลิน่ไอของบรรยากาศแบบไทยประยกุตใ์นลกัษณะนีโอไทย ซึง่บ่ง

บอกถงึความรูส้กึอนัอบอุ่นอย่างลกึซึ้งดว้ยคุณค่าแห่งวถิชีวีติความเป็นไทยทีอ่อกแบบให้

ภายในกวา้ง โดดเด่นดว้ยแนวคดิการรกัษาความร่มรื่นของธรรมชาตเิอาไวด้ว้ยบรรยากาศที่

เงยีบสงบ และเป็นส่วนตวัทาํใหช้วีติคุณสมัผสัธรรมชาตไิดอ้ย่างใกลช้ดิ  

 

 

 

เค.ซ.ี เลคววิ รามคาํแหง 

   บา้นเดีย่วหร ูเน้ือทีข่นาดใหญ ่บนทาํเลทีม่ศีกัยภาพ เน้นการสรา้งบา้นทีม่รีปูลกัษณ์ทีเ่ด่น

สงา่ มดีไีซน์เฉพาะตวัทีแ่สดงถงึรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยับนทาํเลรมิทะเลสาบขนาดใหญ่ ใน

สงัคมทีอ่บอุ่นมคีุณภาพ 

 

 

 

ทาวน์โฮม (Town Home) 

ช่ือโครงการ ลกัษณะโครงการ 

 

     เค.ซ.ี คลสัเตอร ์

 

    

    บ้านทาวน์โฮมสไตล์โมเดริ์นคลาสสคิ ลงตวัด้วยพื้นที่ใช้สอย โครงสร้างอาคารได้รบัการ

ออกแบบพิเศษ พร้อมสรรพด้วยสาธารณูปโภค และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย 

รวมถงึระบบรกัษาความปลอดภยั จงึทาํใหคุ้ณสมัผสัดว้ยถงึความอบอุ่นและความปลอดภยัไป

พร้อมๆ กนั “ทาวน์โฮมคุณภาพที่มากกว่าทาวน์โฮมธรรมดาทัว่ไป” สิง่ที่ทําใหทุ้กชวีติที่พกั

อาศยัทีน้ี่ มคีวามสุขไปพรอ้มกบัการคมนาคมทีส่ะดวกสบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่1 หน้า 11 

ในปี 2561 ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนโลโก้ของโครงการ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ใหดู้ทนัสมยัและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใน

จาํนวนทีเ่พิม่มากขึน้ ดงัน้ี 

 

ช่ือโครงการ โลโก้เดิม โลโก้ใหม ่

1. เค.ซ.ี คลสัเตอร ์นิมติใหม ่   

 

 

2. เค.ซ.ีเนอเชอรลัวลิล ์ 

บางนา – เทพารกัษ ์

  

 

 

 

3. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2   

 

บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย 

 ภายใต้สโลแกน “บ้านดดีี ได้ง่ายง่าย” ของบรษิัทฯ จงึทุ่มเทพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ในทําเลศกัยภาพ 

โดยสร้างบ้านคุณภาพดีในราคาที่ เหมาะสมและมีความคุ้มค่า มีราคาขายที่คุ้มค่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

เมื่อเปรยีบเทยีบขนาดของบ้านในประเภทและขนาดพื้นที่ใช้สอยทีใ่กล้เคยีงกนั เพื่อให้ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของได้ง่าย 

และตอบสนองความต้องการมีบ้านของผู้มีรายได้ปานกลางลงไป โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ 

การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดําเนินไปอย่างรอบคอบและมัน่คง ไม่ขยายกจิการจนเกนิกําลงั บรษิทัดาํเนินธุรกจิโดยอาศยั

เงนิทุน ของตวัเองเป็นหลกั เพื่อรกัษาสดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนใหอ้ยู่ในเกณฑ์ตํ่า และสามารถสรา้งความมัน่คงให้แก่บรษิัทฯ 

และผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

 สินค้าของบริษัทฯ เป็นโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบเป็นหลกั ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านทาวน์โฮม 

นอกจากน้ียงัมธีุรกจิรบัจา้งสรา้งบา้น และรบับรหิารโครงการบ้านจดัสรร เน้นทาํเลดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ 

เป็นสําคญั เน่ืองจากบรษิัทฯ มผีลงานการพฒันาโครงการบ้านจดัสรรน้ีมากกว่า 40 ปีจนเป็นที่รูจ้กัของผู้บรโิภคและผู้ที่

ตอ้งการซื้อทีอ่ยู่อาศยัย่านน้ี  

 สําหรบัปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรบัโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวกับการบรหิารธุรกิจ 

สามารถกํากับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาโครงการ บรษิัทฯ ทําการคัดเลือกที่ดินในทําเลที่ด ี

เพื่ อพัฒนาเป็นโครงการใหม่ของบริษัทฯ ทําการปรับปรุงรูปแบบโครงการและดีไซน์บ้านให้มีความทันสมัย 

มีระบบโครงสร้างพื้ นฐานที่ รองรับ ระบบสารสนเทศและระบบบ้ านอัจฉริยะที่ จะมีบทบาทในการอยู่ อาศัย 

มากขึน้ในอนาคตอนัใกล้ โดยยงัคงรกัษาไว ้ซึ่งคุณภาพการก่อสร้างทําให้ทุกโครงการของบรษิัทฯ มคีวามคุ้มค่าสูงด้าน

ราคาต่อคุณภาพ 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้รา้งความไวว้างใจและความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคโดยพฒันาและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

ของบรษิทัฯ ใหด้ขี ึน้ยิง่ขึน้ไปควบคู่ไปกบัเป้าหมายของแผนเตบิโตทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเตมิอย่างยัง่ยนืใหก้บัธุรกจิของ

บรษิัทฯ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี สงัคม ชุมชน สิง่แวดล้อม และประเทศชาติ มุ่งมัน่ที่จะเตบิโตและพฒันาอย่างต่อเน่ือง และมี

เสถยีรภาพ 
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โครงสร้างรายได้    

 โครงสร้างรายได้ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2563 ปี 2562 และปี 2561

ซึง่สามารถแยกไดด้งัน้ี  

 

ประเภทรายได้ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 175.66 87.48 218.50 82.24 148.85 92.34 

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น - - - - - - 

รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ - - - - - - 

รายไดอ้ืน่ๆ 25.14 12.52 53.10 19.55 12.34 7.66 

รวมรายได้ 200.80 100.00 271.60 100.00 161.19 100.00 

 

 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2561 ปี  2562 และปี 2563 บริษัทฯ 

มรีายไดจ้ากการ ขายอสงัหารมิทรพัยค์ดิเป็นรอ้ยละ 87.48  รอ้ยละ 82.24 และรอ้ยละ 92.34 ของรายไดร้วมตามลําดบั 

 

สดัส่วนการขายบา้นเด่ียว ทาวน์โฮม และท่ีดิน 

 

ประเภท 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บา้นเดีย่ว 129.41 73.67 175.18 75.68 110.22 74.00 

บา้นทาวน์โฮม 46.25 26.33 43.32 24.32 38.63 26.00 

อื่นๆ - - - - - - 

รวม 175.66 100.00 218.50 100.00 148.85 100.00 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทโครงการบ้านจดัสรร โดยเน้นอสงัหารมิทรพัย์

แนวราบเป็นหลกั  คอื บา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม รบัจา้งสรา้งบ้าน และรบับรหิารโครงการบา้นจดัสรร โดยบรษิทัฯ 

จะเป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจา้ของโครงการ หรอืบรษิทัฯ ร่วมทุนกบัเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ สําหรบัทําเลทีต่ัง้โครงการทีเ่ลอืก

นํามาพฒันานัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นบรเิวณเขตชานเมอืงกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนทีม่รีะบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการต่างๆ ไว้รองรบัการพฒันาอย่างครบครนั ทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งที่

สะดวก  
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 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เมื่อปี 2546 โดยตลอดเวลา 18 ปี บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาและดําเนินการปิดโครงการไปแลว้ จาํนวน 14 โครงการ รวมมูลค่า 

11,527.84 ลา้นบาท (โครงการบา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม) โดยรายละเอยีดของแต่ละโครงการปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

ลาํดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ปีท่ีเปิดโครงการ ปีท่ีปิดโครงการ ลกัษณะโครงการ กลุ่มลูกค้า ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 

มูลค่าโครงการ 

ยูนิต มูลค่า (ลบ.) 

1 เค .ซี .เลควิว  โซน 

A-E 

เขตสะพานสงู โซน A (2545) 

โซน B (2546) 

โซน C (2545) 

โซน E (2548) 

2547 

2551 

2554 

2560 

SDH A 4.33 235 1,038.00 

2 เค.ซี.วงแหวนราม

อนิทรา 

เขตบางเขน โซน A (2547) 

โซน C (2550) 

โซน D (2550) 

2559 

2559 

2556  

SDH B ถงึ B+ 3.50 165 578.00 

3 เค.ซ.ีรามอนิทรา 8 เขตคลองสามวา  2545 n/a  TH C ถงึ C+ 0.89 995 886.00 

4 เค.ซี.การ์เด้นโฮม 

19 

เขตคลองสามวา 2546 2559 SDH B ถงึ B+ 2.35 111 304.00 

5 เค.ซี.เนเชอรลัวิลล ์

ร่มเกลา้ 1,2 * 

เขตมนีบุร ี  2547 

    

n/a SDH A 4.33 443 1,918.00 

6 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์3* เขตคลองสามวา  2546 n/a SDH B ถงึ B+ 2.20 258 568.00 

7 เค .ซี .ก รีน วิลล์  1 

(อเวย ์หนองจอก) 

เขตหนองจอก  2546 n/a SDH B ถงึ B+ 1.65 262 432.00 

8 เค.ซี.เนเชอรลัวิลล ์

รามคาํแหง* 

รามคาํแหง  2548 

 

n/a SDH A 4.40 124 591.00 

9 เค.ซ.ีคลสัเตอร์ ราม

อนิทรา-ซาฟาร ี

รามอนิทรา เฟส 1 (2549)  

เฟส 4 (2560)  

2555 

2564 

TH C ถงึ C+ 0.95 1,802 1,707.00 
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หมายเหตุ :   1)  SDH คอืบา้นเดีย่ว , SEMI คอืบา้นแฝด , TH คอืทาวน์โฮม   VL คอื ทีด่นิเปลา่   

                  2)  A คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนมากกว่า 100,000 บาท/เดอืน          B ถงึ B+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 70,000 บาท/เดอืน ถงึ 100,000 บาท/เดอืน          

                      C ถงึ C+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 30,000 บาท/เดอืน ถงึ 70,000 บาท/เดอืน  
                  3)  n/a คอื ไม่ทราบขอ้มลู เนื่องจากบรษิทัฯ ขายโครงการ ใหก้บับรษิทั เอเบส เอสเตท จํากดั เมื่อปี พ.ศ.2558  

 

ลาํดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ ปีท่ีเปิดโครงการ ปีท่ีปิดโครงการ ลกัษณะโครงการ กลุ่มลูกค้า ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 

มูลค่าโครงการ 

ยูนิต มูลค่า (ลบ.) 

10 เค.ซี.เนเชอรัลซิตี ้

รามคาํแหง 

รามคาํแหง 2550  

 

n/a  SDH A 5.40 208 1,123.00 

11 เค.ซี.เนเชอรัลซิตี ้

รามคาํแหง (เฟส2) 

รามคาํแหง  2554  n/a TH B ถงึ B+ 1.95 347 896.00 

12 เค.ซี.สุวินทวงศ์ 2 

(เฟส1) 

สุวนิทวงศ ์ 2550 

 

2558 SDH C ถงึ C+ 1.54 295 412.84 

13 เค.ซ.ีซติีพ้ลสั  

สุวนิทวงศ ์ (เฟส1) 

สุวนิทวงศ ์

 

 2556 

 

n/a SDH, TH C ถงึ C+ 1.70 275 456.00 

14 เค.ซ.ี บสิทาวน์*  คลองสามวา 

 

 2554 

 

n/a TH B ถงึ B+ 1.70 257 618.00 

รวม 5,779 11,527.84 
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บริษัทฯ มีโครงการปัจจุบันที่ดําเนินงานอยู่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 7 โครงการ มูลค่า 1,022.10 ล้านบาท (โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม)  

โดยรายละเอยีดของแต่ละโครงการปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ :   1) SDH คอื บา้นเดีย่ว ,SEMI คอื บา้นแฝด, TH คอื ทาวน์โฮม  

         - A คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนมากกว่า 100,000 บาท/เดอืน                     - B ถงึ B+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 70,000 บาท/เดอืน ถงึ 100,000 บาท/เดอืน 

         - C ถงึ C+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 30,000 บาท/เดอืน ถงึ 70,000 บาท/เดอืน   - * เป็นโครงการร่วมทุน        

                  2) ขอ้มลูโครงการ ณ 31 ธนัวาคม 2563 มกีารเปลีย่นแปลงจํานวนยนูิตบางโครงการ ทําใหส้่งผลต่อมลูค่ารวมโครงการ          

 

 

 

 

ลาํดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ 
ปีท่ีเปิด

โครงการ 

ลกัษณะ

โครงการ 
กลุ่มลูกค้า 

ราคา

เฉล่ีย 

(ลบ.) 

มูลค่ารวมโครงการ ความคืบหน้า

ของโครงการ 

(%) 
ยูนิต 

มูลค่า 

(ลบ.) 

บ้านเด่ียวและบ้านแฝด 

1 เค.ซ.ีเลคววิ โซน A-E  เขตสะพานสงู ต.ค.45 SDH A 7.5-13.0 235 1,068 99.15% 

2 เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา เขตบางเขน ม.ีค.47 SDH B ถงึ B+ 3.3-7.0 164 622 100% 

3 เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา โซน A, B และ C สมุทรปราการ ธ.ค.47 SDH A 3.3-12.0 212 852 86.32% 

4 เค.ซ.ีพารค์วลิล ์บางนา โซน A, C สมุทรปราการ ม.ิย.48 SDH/SEMI B 1.5-7.0 423 1,296 98.11% 

5 เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 สุวนิทวงศ ์ ธ.ค.50 SDH C 1.6-3.8 295 530 82.03% 

6 แพลทฟอรม์ ออคดิ พารค์  สมุทรปราการ พ.ย.63 SDH B ถงึ B+ 4.0-6.0 28 126 - 

รวม 1,357 4,494  

ทาวน์โฮม 

1 เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ เขตคลองสามวา เม.ย.49 TH C 0.9-1.8 425 595 56.00% 

รวม 425 595  

รวมทัง้หมด 1,782 5,089  
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 ในอนาคตบรษิทัฯ มแีผนพฒันาโครงการบา้นจดัสรร จาํนวน 4 โครงการ รวมมลูค่ามากกว่า 2,188 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดของแต่ละโครงการปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

หมายเหตุ :   1) SDH คอืบา้นเดีย่ว , SEMI คอืบา้นแฝด , TH คอืทาวน์โฮม,  VL คอื ทีด่นิเปล่า 

                  2) A คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนมากกว่า 100,000 บาท/เดอืน           

        B ถงึ B+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 70,000 บาท/เดอืน ถงึ 100,000 บาท/เดอืน  

                      C ถงึ C+ คอืกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดต้่อครวัเรอืนตัง้แต่ 30,000 บาท/เดอืน ถงึ 70,000 บาท/เดอืน  
                  3) รปูแบบในการพฒันา *เป็นโครงการร่วมทุน (อยู่ระหว่างพจิารณา)  

                  4) ทีด่นิโครงการเค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์โซน D และเค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม เป็นหลกัประกนัอยู่กบั บลจ.อนิโนเทค (บลจ.โซลารสิเดมิ) บรษิทัฯ กําลงัหาผูร้่วมทุน โดยคาดว่าจะขออนุมตัผิ่านคณะกรรมการบรษิทั    

ฯ ในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2564  

                  5)  ที่ดนิโครงการเค.ซ.ีกรนีคาแนล  เป็นหลกัประกนัอยู่กบับมจ.กรุงไทย บรษิทัฯ กําลงัเจรจาเพื่อขอปลอดจํานองทีด่นิ นํากลบัมาพฒันาโดยคาดว่าจะขออนุมตัผิ่านคณะกรรมการบรษิทัฯ 

                      ในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2565 

                  6)  ที่ดนิโครงการเค.ซ.ีกรนีวลิล ์2 เป็นหลกัประกนับางส่วนอยู่กบันักลงทุนรายย่อย (Hi-net worth) บรษิทัฯ กําลงัหาผูร้่วมทุนโดยคาดวา่จะขออนุมตัผิ่านคณะกรรมการบรษิทัฯ 

                       ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2565 

    

 

ลาํดบั โครงการ ท่ีตัง้โครงการ แผนพฒันาปี 
รปูแบบใน

พฒันา 

ลกัษณะ

โครงการ 
กลุ่มลูกค้า 

ราคาเฉล่ีย 

(ลบ.) 

มูลค่าโครงการ 

ยนิูต มลูค่า (ลบ.) 

1 เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์โซน D สมุทรปราการ 2564 ร่วมทุน* SDH/SEMI B ถงึ B+ 3.8 - 4.3 215 863 

2 เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม  เขตคลองสามวา 2564 ร่วมทุน* SDH/VL B ถงึ B+ 4.0 -5.0 58 296 

3 เค.ซ.ีกรนี คาแนล เขตหนองจอก 2565 ร่วมทุน* SDH/SEMI C ถงึ C+ 1.6 - 2.0 205 369 

4 เค.ซ.ีกรนีวลิล ์2 เขตประชาร่วมใจ 2565 ร่วมทุน* SDH/VL B ถงึ B+  3.0 - 3.5 200 660 

รวม 678 2,188 

NATCHANAN CHARATCHAWENGPONG
ระบุกรอบเวลาในการดำเนินการ เช่น มติ BOD และอื่นๆ
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 บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัมาจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์โดยในปี 2563 จากการขายอสงัหารมิทรพัยค์ดิเป็นรอ้ยละ 

92.34  โดยแบ่งเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 74 ทาวน์โฮมรอ้ยละ 26 และรายได้อื่นร้อยละ 7.66 สําหรบัการเปลี่ยนแปลงของ

สนิคา้คงเหลอืนัน้ บรษิทัฯ กําหนดยูนิตทีต่้องพฒันาในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกบัประมาณการยอดขาย ซึ่งไดม้าจาก

ส่วนงานขายและการตลาดทีไ่ดต้ดิตามภาวะการตลาดอย่างต่อเน่ืองและใกลช้ดิ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิไม่เอือ้อํานวยและ

การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลกระทบใหย้อดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ โดยบรษิทัฯ ไดล้ดความเสีย่งจากการมี

สนิคา้คงเหลอืดว้ยการบรหิารสนิคา้คงเหลอืใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ กล่าวคอืสําหรบัโครงการบ้านเดีย่วและทาวน์โฮม 

จะเน้นการพฒันาเป็นรายโซน เพื่อช่วยให้การบรหิารงานก่อสร้างให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น และในกรณีที่ยอดขายไม่

เป็นไปตามประมาณการ บรษิทัฯ สามารถปรบัแผนงานการก่อสรา้งไดอ้ย่างทนัท่วงทหีรอืในกรณีทีพ่ฤตกิรรมของลูกคา้มี

การเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสาํคญั บรษิทัฯ สามารถปรบัรูปแบบบ้านใหเ้หมาะสมกบัวถิกีารดําเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไปได ้หรอื

ในกรณีทีค่วามสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกคา้ลดลง บรษิทัฯ จะสามารถปรบักลยุทธใ์หม้รีาคาขายต่อหน่วยเหมาะสมกบั

กําลงัซื้อของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

 - แผนธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ มุ่งเน้นไปที ่3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่  

 

เน้นพฒันาโครงการแนวราบเป็นหลกั 

บรษิัทฯ ยงัคงยดึธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัแนวราบ เน่ืองจากเป็นจุดแขง็ของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัทศิทางของ

การพฒันาทีอ่ยู่อาศยัในยคุปัจจุบนั อาท ิบา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮมโดยใชท้ีด่นิทีม่ ีและมองหาทีด่นิทีม่ศีกัยภาพใน

การรองรบัความเจรญิในอนาคต เพื่อการพฒันาขยายตลาดแนวราบ จบักลุ่มเรยีลดีมานด์เป็นหลกั ขยายเซกเมนท์ให้

ครอบคลุมมากขึน้เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่นการที่บรษิทัฯ ไดเ้ริม่กลบัมาพฒันาโครงการบ้านในระดบัราคา 8.00-16.00 

ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยงัมกํีาลงัซื้อสูง ทําให้ ณ ปัจจุบนั บรษิัทฯ มทีี่อยู่อาศยัที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ตัง้แต่ระดบัราคา 1.00-16.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดรวมที่ใหญ่มาก ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในปัจจุบนัและอนาคต การ

กําหนดขนาดของโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปิดโครงการได้รวดเร็วขึ้น และทําให้ภาพรวมของโครงการน่าอยู่

อาศยั มากกว่าโครงการทีม่ขีนาดใหญ่จนเกนิไป 

 

ลงทุนในโครงการทีพ่ฒันาไวแ้ลว้ 

เป็นกลยุทธ์ใหม่ของบรษิัทฯ ในการเขา้ไปซื้อโครงการที่พฒันาไวแ้ล้ว แต่ยงัทําไม่แล้วเสรจ็ หรอืยงัขายไม่หมด แต่อยู่ใน

ทําเลทีม่ศีกัยภาพ ในราคาทีต่ํ่ากว่าราคาตลาด ซึ่งจากสถานการณ์ ณ ปัจจุบนัมโีครงการประเภทน้ีอยู่พอสมควร บรษิทัฯ 

มองเหน็ถงึช่องว่างในการทําตลาดดงักล่าว ซึ่งมขีอ้ดหีลายประการ ไดแ้ก่ โครงการเหล่าน้ีหลายโครงการทีอ่ยู่ในทําเลทีด่มีี

ศกัยภาพ มกีารเติบโตด้านความต้องการที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภค ซึ่งการพฒันาโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ ค่อนข้างมี

ระยะเวลาในการดําเนินงานโดยมขีัน้ตอนต่างๆ เช่น การสํารวจตลาดเพื่อกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การจดัหาทีด่นิตาม

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่กําหนด การดําเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การถมดนิ พฒันาสาธารณูปโภค

พรอ้มทัง้ออกแบบโครงการและสรา้งบ้านตวัอย่าง ซึ่งการลงทุนในโครงการทีส่รา้งไวแ้ล้ว จะช่วยลดระยะเวลาดงักล่าวได ้ 

นอกจากนัน้ตน้ทุนทีด่นิทีโ่ครงการเหล่าน้ีซื้อไวใ้นอดตี เป็นตน้ทุนทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถซื้อทีด่นิเหล่านัน้ไดใ้นปัจจุบนั ทาํให้

บรษิทัฯสามารถทําราคาไดต้ํ่ากว่าคู่แขง่ในตลาด ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวางกลยุทธด์า้นราคาของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ริม่

ดาํเนินการลงทุนในรูปแบบน้ีแล้ว จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ แพลทฟอร์ม ออคดิ บางนา กม.24 ซึ่งหลงัจากที่

บรษิทัฯ ใชเ้วลาดําเนินการลงทุนในโครงการเพยีง 4 เดอืน กส็ามารถเริม่เปิดขายได้ทนัทใีนช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่ง

หากการลงทุนในโครงการที่พฒันาไว้แล้ว ตามที่ได้กล่าวมาขา้งต้นมผีลตอบรบัที่ดี บรษิัทฯ มแีผนจะลงทุนในโครงการ

รปูแบบน้ีใหไ้ดอ้ย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
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โครงการร่วมทุนกบับรษิทัอื่น  (Joint Venture) 

เพื่อความได้เปรยีบทางธุรกิจที่ยัง่ยืน ด้วยการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ (win-win) และใช้ความถนัดของแต่ละฝ่ายให้เป็น

ประโยชน์ บรษิทัฯ มองแนวทางการร่วมทุนออกเป็น 3 รปูแบบหลกัๆ ไดแ้ก่  

 ร่วมทุนกบับรษิทั ทีม่เีงนิทุน 

บรษิัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมทุนกับบรษิัทหรือกองทุนทัง้ในและต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนด้าน

อสงัหาริมทรพัย์กบับริษัทฯ มาลงทุนในโครงการที่พัฒนาบนที่ดนิของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ กําลงัติดต่อเจรจากับ

กองทุน Harvest Well Holdings จากประเทศฮ่องกง เป็นตน้ เพื่อจะเขา้มาลงทุนชาํระหน้ีในทีด่นิทีเ่ป็นหลกัประกนัของ

กองทุน Innotech (Solaris เดมิ) และนําที่ดินออกมาพัฒนาต่อไป ได้แก่ โครงการเค.ซี.เนเชอรลัวลิล์ โซน D และ

โครงการ 

เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม นอกจากนัน้ยงัมแีผนจะพฒันาโครงการเค.ซ.ีกรนีคาแนล และ เค.ซ.ีกรนีวลิล ์2 ต่อไปในอนาคต 

 ร่วมทุนกบับรษิทัทีม่นีวตักรรมหรอืธุรกจิใหม ่

บรษิทัฯ มแีนวทางในการหาบรษิทัทีม่นีวตักรรมดา้นการประหยดัพลงังาน เช่น บรษิทัผูผ้ลติระบบ Solar cell สําหรบั

ใช้ภายในบ้านหรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ Smart home เพื่ อรองรับเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) หรือ

บรษิัทผู้ผลติอุปกรณ์รองรบัที่อยู่อาศยัสําหรบัผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะมีอยู่ในโครงการบ้านของบรษิัทฯ ใน

ปัจจุบนัและอนาคตมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ (Partners) ในการดําเนินธุรกจิพฒันาที่อยู่อาศยัเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

และความเป็นอยู่ทีด่ใีหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ เช่น บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจากบัพาร์ทเนอร์ของกลุ่ม โซล่าตรอน (Solartron) ทีไ่ด้

มกีารนํารูปแบบของระบบ Solar PV Rooftop มาติดตัง้ในโครงการบ้านจดัสรรสหกรณ์ครู ในจงัหวดัเชยีงใหม่ และ

จงัหวดันครราชสมีา ซึง่บรษิทัฯ มแีผนจะศกึษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมลงทุนในโครงการดงักล่าวซึ่งมมีลูค่ารวมกว่า 

1,000 ล้านบาท และจากแนวคิดดังกล่าวบรษิัทฯ สามารถนํามาปรบัใช้กับโครงการเค.ซี.เนเชอรลัวิลล์ บางนา - 

เทพารกัษ์ โซน D ซึง่จะสรา้งมลูค่าเพิม่ใหโ้ครงการ 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

  บรษิทัฯ ใชก้ลยุทธ์การมุ่งเน้นการสรา้งจุดแขง็ใหก้บัผลติภณัฑ์และบรกิารอกีทัง้ยงัมุ่งเน้นใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน

บรษิทัฯ และผลติภณัฑก์บัผูบ้รโิภคโดยกําหนดราคาทีลู่กคา้สามารถเป็นเจา้ของไดด้งันัน้ดา้นการตลาดของบรษิทัฯ จงึม ี

กลยุทธก์ารแขง่ขนั ดงัน้ี  

 

 2.2.1 กลยุทธท์างการตลาด 

กลยุทธท์างด้านผลิตภณัฑ ์

 บรษิัทฯ เน้นให้ความสําคญักับลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยการออกแบบโครงการแต่ละ

โครงการนัน้ ฝ่ายพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ จะทําการวเิคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายร่วมกบั ฝ่ายออกแบบ

และฝ่ายการตลาด โดยเน้นการสรา้งความแตกต่างในตวัผลติภณัฑท์ีอ่ยู่อาศยั การตกแต่ง พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีส่่วนกลางที่

ลงตวัตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รองรบักบักลุ่มเป้าหมายที่มคีวามต้องการแตกต่างกันไปเพื่อให้

ลูกคา้สามารถเลอืกทีอ่ยู่อาศยัไดต้รงกบัความต้องการ และเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ สาํหรบัการก่อสรา้งนัน้ 

ภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิัทฯ บรษิัทฯ พฒันาทมีควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในแต่ละขัน้ตอน

อย่างใกลช้ดิ ตัง้แต่เริม่จนแลว้เสรจ็ ส่งมอบงานแก่ลูกคา้ และมฝ่ีายการตลาดและฝ่ายขายช่วยรบัฟังความคดิเหน็ของลูกคา้ 

เพื่อนํามาพฒันาอย่างต่อเน่ือง ภายหลงัจากการส่งมอบงาน บรษิัทฯ มนีโยบายการให้บรกิารหลงัการขายอย่างใกล้ชิด

เพื่อใหลู้กคา้เกดิความมัน่ใจ และไดร้บัการยอมรบัและความเชื่อมัน่จากลูกคา้ 

 

NATCHANAN CHARATCHAWENGPONG
ระบุเฉพาะโครงการที่มีความชัดเจนแล้ว
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กลยุทธด้์านต้นทุน 

 บรษิทัฯ มกีารบรหิารตน้ทุนผลติภณัฑท์ีมุ่่งเน้นการควบคุมราคาตน้ทุนสาํหรบัการพฒันาโครงการใหอ้ยู่ในระดบัที ่

เหมาะสม เพื่อรกัษาอตัรากําไรขัน้ต้น และเพื่อให้ราคาของผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและสามารถ

แข่งขนัได้ โดยเริม่ตัง้แต่ การวจิยัพฒันาเลอืกแบบบ้านทีเ่หมาะสม การเลอืกใช้วสัดุก่อสรา้งที่มคุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

แต่ราคาคุม้ค่าทีสุ่ดและมตีน้ทุนทีเ่หมาะสม  

 

กลยุทธท์างการตลาด  

 บรษิัทฯ ทําการตลาดโดยใช้สื่อแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการได้มากที่สุด และ

มกีารสํารวจกลุ่มลูกคา้ทัง้ในดา้นความต้องการ พฤตกิรรมของลูกคา้ ทศิทางของตลาด อสงัหารมิทรพัย ์การเดนิทาง และ

สาเหตุในการเลอืกซื้อ จากกลุ่มลูกคา้เดมิของโครงการ เพื่อเกบ็เป็นฐานขอ้มลูในการเลอืกใชก้ลยุทธแ์ละสื่อทางการตลาดที่

เหมาะสม เขา้ใจ และเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยงัอยู่ในสภาวะการณ์และค่านิยมของสงัคมปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการทําสื่อ

โฆษณาออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของบรษิัท www.kcproperty.co.th  เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ และสื่อโฆษณาออฟไลน์ 

ผ่านป้ายโฆษณา (Billboard) การโฆษณาผ่านการบอกต่อของลูกคา้ เช่น Friend gets Fiends เพื่อใหลู้กคา้เดมิไดแ้นะนํา

ใหลู้กคา้ใหม่ซื้อโครงการ  เป็นตน้  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะลูกค้าของบรษิัทฯ จะเป็นผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศยัแห่งใหม่ โดยลูกคา้แต่ละรายก็จะมคีวามต้องการที่อยู่

อาศยัแตกต่างกนัออกไปตามเงื่อนไข เหตุผล และขอ้จํากดั เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลอืกที่อยู่อาศยัตรงตามความต้องการ 

บรษิัทฯ จงึไดอ้อกแบบทีอ่ยู่อาศยัใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความพงึพอใจและให้รองรบักบัความต้องการของ

ลูกคา้ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทัจะป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่ในกลุ่มรายไดร้ะดบัปานกลางจนถึงระดบัล่าง แต่บรษิัทยงั

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัลูกคา้ผูม้รีายไดส้งูอกีดว้ย (ผูม้รีายไดต้่อเดอืนตํ่ากว่า 30,000 บาท , ผูม้รีายไดป้านกลาง 30,000 

– 60,000 บาท และผูม้รีายไดสู้ง 60,000 ขึน้ไป) โดยพืน้ทีโ่ครงการของบรษิทัฯ จะอยู่ในย่านชานเมอืงของกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑล 

 

2.2.2 กลยุทธท์างด้านการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

 บรษิทัฯ มนีโยบายกําหนดราคาทีคุ่ม้ค่าและเหมาะสม โดยจะมกีารสํารวจสภาพตลาดบรเิวณทําเลเป้าหมาย ทัง้

ราคา โปรโมชัน่ สนิคา้สภาพปัจจุบนั และอื่นๆ เพื่อนํามาวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง 

เพื่อปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัตลาดอย่างสมํ่าเสมอและสรา้งแรงจงูใจในการขายเพื่อใหต้อบสนองความกบัตอ้งการ

บา้นของผูท้ีม่รีายไดทุ้กระดบั (ผูม้รีายไดต้่อเดอืนตํ่ากว่า 30,000 บาท , ผูม้รีายไดป้านกลาง 30,000 – 60,000 บาท และผู้

มรีายได้สูง 60,000 ขึ้นไป โดยตัง้ราคาขายในระดบัที่สามารถแข่งขนัได้ คํานึงถึงคุณภาพของสนิค้า รวมถงึตัง้ราคาที่

สอดคลอ้งกบัสภาวะตน้ทุนต่างๆ เน้นถงึความคุม้ค่าของผลติภณัฑเ์ป็นหลกั เพื่อใหลู้กคา้ทัว่ไป สามารถเป็นเจา้ของบา้นใน

ฝันได ้ 

 

 2.2.3 กลยุทธท์างด้านการส่งเสริมการตลาด 

 กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดเป็นอีกสิ่งหน่ึงที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญ และนํามาใช้แข่งขัน เพื่อสร้าง 

การรบัรู้ต่อตราสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการของผลิตภัณฑ์ การจดจําในสินค้าของบรษิัทฯ 

อกีทัง้ยงัช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ์และภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ใชส้ื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงัน้ี 
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 บรษิัทฯ ใชก้ารโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยสื่อหลกัทีใ่ชจ้ะเป็นป้ายโฆษณา ป้ายรายทาง และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มลูลูกคา้ หรอืผูม้าเยีย่มชมโครงการทีม่อียูเ่พื่อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง 

สําหรบัสื่อที่ใชสู้งสุด ได้แก่ ป้ายโฆษณา เน่ืองจากความต้องการที่อยู่อาศยันัน้ จะมลีกัษณะ “Geographic Demand” คอื

ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทีรู่จ้กัและคุ้นเคยกบัพื้นที่ทีโ่ครงการตัง้อยู่ ดงันัน้สื่อดงักล่าวจงึเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้

มากกว่า    

  กลยุทธ์ Above The Line (การตลาดผ่านสื่อที่เขา้ถึงกลุ่มผู้ฟังในวงกวา้ง) : การซื้อและทําโฆษณาผ่านสื่อหลกั 

ไดแ้ก่ สื่อออนไลน์ (www.kcproperty.co.th) โซเชยีลมเีดยี (Facebook, Youtube, Line) เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิคา้แก่

ผูบ้รโิภคในวงกวา้งภายในระยะเวลาสัน้ๆ อย่างรวดเรว็โดยใชโ้ฆษณาแนะนําสนิคา้หรอืบรกิาร ผ่านสื่อซึง่เป็นการสื่อสารกบั

ผูบ้รโิภค  

 กลยุทธ์ Below The Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) : เป็นการสื่อสารสองทาง 

กบัผูบ้รโิภคในรปูแบบของการจดักจิกรรมตลาดเพื่อเขา้ถงึผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพืน้ทีท่ีม่จีาํนวนและขนาดจาํกดั อาท ิ

การจดักิจกรรมพิเศษทางการตลาด, การส่งเสรมิการขาย, การออกบูธงานแสดงอสงัหารมิทรพัย์, การจดัโรดโชว์สร้าง

ความสมัพนัธก์บัลูกคา้  

 

 2.2.4 กลยุทธท์างด้านการจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 บรษิทัฯ จําหน่ายผลติภณัฑ์โดยผ่านช่องทางการจําหน่ายแบบช่องทางตรงและเป็นการขายโดยทมีงานขายของ     

บรษิัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมทีมงานขายอย่างต่อเน่ือเป็นประจํา และมีการกําหนดนโยบายและวางเป้า 

ยอดขายอย่ างชัด เจน  แต่ ละโครงการจะมีทีม งานขายป ระมาณ  1 -2  คน  และมีก ารกํ าห นด ค่าน ายห น้ า 

ในการขายที่อยู่อาศยัแต่ละหลงัในโครงการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแก่ทมีงานขายซึ่งทมีงานขายแต่ละคนจะถูกฝึกใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจ และเอาใจใส่ต่อลูกคา้แต่ละราย ตัง้แต่การใหข้อ้มลูพืน้ฐานเริม่แรกแก่ลูกคา้ทีโ่ทรศพัทเ์ขา้มาสอบถาม ขัน้ตอน

การจองซื้อและเซ็นสญัญา การเตรยีมตวัและช่วยเหลอืการจดัหาสนิเชื่อบ้านกบัสถาบนัการเงนิ การส่งมอบบ้านและการ

บรกิารหลงัการขาย โดยแต่ละขัน้ตอนจะมกีารบนัทกึไวใ้นระบบเพื่อทําการปรบัปรุงหรอืวเิคราะห์ถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อของกลุ่มลูกคา้เพื่อกําหนดกลยุทธ์ดา้นการขายต่อไป นอกจากน้ีบรษิทัฯ มกีารออกบูธแสดงสนิคา้และนําเสนอ

รายการส่งเสรมิการขายตามสถานที่ต่างๆ เป็นครัง้คราว ตลอดจนการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชยีลมเีดีย เพื่อ

กระตุน้ยอดขายหรอืเป็นการเชญิลูกคา้ใหเ้ขา้มาแวะชมโครงการเพื่อดาํเนินกจิกรรมการขายภายในโครงการต่อไป  

 

 2.2.5 กลยุทธด้์านการบริการหลงัการขาย 

 เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมัน่ในตัวผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯ และยงัเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจซื้อ บรษิัทฯ จงึมี

บรกิารหลงัการขายสําหรบัลูกคา้ผูซ้ื้อผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยมกีารรบัประกนัคุณภาพของบ้านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับ

จากวนัที่โอนกรรมสทิธิใ์ห้กบัลูกคา้ สําหรบัความบกพร่องทีเ่กิดจากการก่อสรา้ง วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ตกแต่ง และมี

การรบัประกนัโครงสรา้งหลกัของบา้นเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการสรา้งความไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ทุกท่าน  

 

 2.2.6 การแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรม 

สถานการณ์ตลาดท่ีอยู่อาศยักรงุเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563 และคร่ึงแรกปี 2563 

  ในไตรมาส 2 ปี 2563 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมีการชะลอตัวอย่างต่อเน่ืองจากไตรมาส 1 ปี 2563 จาก

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และการลอ็คดาวน์ทางเศรษฐกจิ จํากดัการเดนิทางเขา้-ออกประเทศ มี

ผลทําให้เศรษฐกจิหดตวั มกีารเลกิจา้งงานและลดค่าจา้งแรงงานเพิม่มากขึน้ มผีลทําให้กําลงัซื้อที่อยู่อาศยัหดตวัและถูก

ปฏเิสธสนิเชื่อเพิม่มากขึน้ 
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            ด้านอปุสงค ์การโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยัในไตรมาสน้ี มกีารชะลอตวัลงเลก็น้อย เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 

2562 เน่ืองจากการโอนกรรมสิทธิใ์นไตรมาส 2 ปี 2562 มีฐานตํ่าจากการประกาศใช้มาตรการ Macroprudential ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนแลว้ 

            ด้านอปุทาน โครงการเปิดขายใหม่ลดลงกว่าครึง่เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของ

ทัง้โครงการอาคารชุดและโครงการบา้นจดัสรร แต่โครงการอาคารชุดมอีตัราการชะลอตวัของการเปิดขายใหม่ลดลงมากกว่า

โครงการบา้นจดัสรร เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  

            ด้านราคาท่ีดินเปล่าก่อนการพฒันา ในไตรมาส 2 ของปีน้ียงัปรบัเพิม่ขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ระกอบการยงัมี

การซื้อทีด่นิสะสม โดยเฉพาะทีด่นิบรเิวณปลายสายของรถไฟฟ้าทีกํ่าลงัก่อสรา้ง ส่วนราคาทีอ่ยู่อาศยัในไตรมาสน้ีกม็กีาร

ปรบัราคาเพิม่ขึน้เลก็น้อย แต่มทีีน่่าสงัเกตคอื อตัราการขยายตวัของราคาหอ้งชุด มทีศิทางลดลงเมื่อเทยีบระหว่างไตรมาส 

(QoQ) ตดิต่อกนัมาแล้ว 2 ไตรมาส และราคาที่อยู่อาศยัแนวราบ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) มีการปรบัลดลงเมื่อเทียบ

ระหว่างไตรมาส (QoQ) ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสแรก แสดงให้เห็นว่า ในภาวการณ์ชะลอตวัของกําลงัซื้อ ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่ประกาศลดราคาขายเพื่อเร่งรดัการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ 

            สําหรบัภาพรวมในครึง่แรกปี 2563 (เดอืนมกราคม - มถิุนายน) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศยัในดา้นอุปสงค์การ

โอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยู่อาศยั และดา้นอุปทาน โครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่ มทีศิทางชะลอตวัลงเช่นเดยีวกนักบัไตรมาส 2 ปี 2563  

 

สถานการณ์ด้านอปุทานท่ีอยู่อาศยั  

โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ ในกรงุเทพฯ – ปริมณฑล 

   ในไตรมาส 2 ปี 2563 ผูป้ระกอบการไดเ้ปิดขายโครงการทีอ่ยู่อาศยัใหม่จาํนวน 49 โครงการ ลดลง รอ้ยละ -53.3 

มหีน่วยในผงัรวม 9,231 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -58.9 และมมีูลค่าโครงการรวม 154,427 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -50.9 เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ซึง่มกีารเปิดขายโครงการใหม่ 107 โครงการ 22,468 หน่วย มลูค่ารวม 119,982 ลา้นบาท  

(ตารางที ่1)  

 

ตารางท่ี1 : โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในกรงุเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563 

 

ประเภท 
โครงการ หน่วย มูลค่า (ลบ.) 

Q2/62 Q2/63 YoY Q2/62 Q2/63 YoY Q2/62 Q2/63 YoY 

บา้นจดัสรร 75 44 -41.3% 9,539 6,338 -33.6% 49,480 37,042 -25.1% 

อาคารชุด 30 5 -83.3% 12,929 2,893 -77.6% 70,502 21,915 -68.9% 

รวม 105 49 -53.3% 22,468 9,231 -58.9% 119,982 58,957 -50.9% 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้จากการสาํรวจ 

ทีม่า : ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

 บ้านจดัสรรท่ีเปิดขายใหม่ ในไตรมาส 2 ปี 2563 มจีาํนวน 44 โครงการ ลดลงรอ้ยละ -41.3 ม ีหน่วยในผงัรวม 

6,338 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -33.6 มูลค่า 37,042 หน่วย ลดลงร้อยละ -25.1 เมื่อเทยีบกบัไตร มาส 2 ปี 2562 ซึ่งมจีํานวน 

75 โครงการ 9,539 หน่วย มลูค่า 49,480 ลา้นบาท ซึง่จาํนวนหน่วยส่วนใหญร่อ้ย ละ 54.0 เป็นทาวน์เฮา้สแ์ละเปิดขายมาก

ทีสุ่ดในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท รองลงมารอ้ยละ 36.1 เป็น บ้านเดีย่ว เปิดขายในระดบัราคามากกว่า 10.00 ลา้น

บาทมากที่สุด สําหรบับ้านแฝดเปิดขายร้อยละ 9.2 และขายในระดบัราคา 3.01 - 5.00 ล้านบาทมากที่สุด ส่วนอาคาร

พาณิชยพ์กัอาศยัเปิดขายใหม่เพยีงรอ้ยละ 0.7 โดยเปิด ขายในระดบัราคามากกว่า 10.00 ลา้นบาทมากทีสุ่ด  
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  ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) มีการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่จํานวนรวม 126 

โครงการ ลดลงรอ้ยละ - 40.3 มหีน่วยในผงัรวม 26,301 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -37.1 และมมีลูค่าโครงการรวม 159,470 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ -23.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีจํานวน 211 โครงการ 41,837 หน่วย และมีมูลค่า 

207,560 ลา้นบาท โครงการบ้านจดัสรรเปิดขายใหม่ในช่วงครึง่แรกของปี 2563 มจีาํนวนรวม 97 โครงการ ลดลงรอ้ยละ –

34.5 มหีน่วยในผงัรวม 16,218 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -6.1 มูลค่ารวม 88,645 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ -4.4 เมื่อเทยีบกบัช่วง

ครึง่แรกปี 2562 ส่วนโครงการอาคารชุด มจีาํนวนรวม 29 โครงการ ลดลงรอ้ยละ –54.0 มหีน่วยใน ผงัรวม 10,083 หน่วย 

ลดลงรอ้ยละ -59.0 มูลค่ารวม 70,825 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ -38.3 เมื่อเทยีบกบัช่วงครึง่ แรกปี 2562 ทัง้น้ี การเปิดขาย

โครงการอาคารชุดที่ลดลงมากกว่าโครงการบ้านจัดสรร มีผลต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2562 หลังการประกาศมาตรการ 

Macroprudential ของธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงการล็อคดาวน์ทาง เศรษฐกิจและการระงบัการเดินทางเข้า-ออก

ประเทศเน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อกําลงั ซื้ออาคารชุดของชาวต่างชาตลิดลง โดยเฉพาะชาวจนี 

(ตารางที ่2) 

 

ตารางท่ี 2 : โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ กรงุเทพฯ - ปริมณฑล คร่ึงแรกปี 2563 

 

ประเภท 
โครงการ หน่วย มูลค่า (ลบ.) 

H1/62 H1/63 YoY H1/62 H1/63 YoY H1/62 H1/63 YoY 

บา้นจดัสรร 148 97 -34.5% 17,263 16,218 -6.1% 92,744 88,645 -4.4% 

อาคารชุด 63 29 -54.0% 24,574 10,083 -59.0% 114,816 70,825 -38.3% 

รวม 211 126 -40.3% 41,837 26,301 -37.1% 207,560 159,470 -23.2% 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้จากการสาํรวจ 

ทีม่า : ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

  ทําเลทีต่ัง้โครงการบ้านจดัสรรทีเ่ปิดขายใหม่ ในช่วงครึง่แรกปี 2563 มากที่สุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) บางใหญ่-

บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรน้อย ทําเลปลายทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง 2) เมอืงปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วสามโคก 3) ลําลูกกา-

คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ ซึ่งเป็นทําเลปลายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต 4) เมือง

สมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดยี์และ 5) หลกัสี-่ดอนเมอืง-สายไหม-บางเขน ซึ่งทัง้ 5 ทําเลดงักล่าว ส่วนใหญ่

เปิดขายทาวน์เฮ้าส ์ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด ยกเว้นทําเลลําลูกกาคลองหลวง-ธญับุร-ีหนองเสอื จะ

เปิดขายทาวน์เฮา้สใ์นระดบัราคา 1.01 – 2.00 ลา้นบาทมากทีสุ่ด (ดตูารางที ่3) 

 

ตารางท่ี 3: โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ กรงุเทพฯ - ปริมณฑล คร่ึงแรกปี 2563 
 

อนัดบัท่ี  

ทาํเล 

จาํนวน

หน่วยท่ีเปิด

ขายใหม ่

มูลค่า

โครงการ 

(ลบ.) 

ระดบัราคา

ท่ีเปิดขาย

มากท่ีสุด 

ประเภทท่ี

เปิดขาย

มากท่ีสุด 

1 บางใหญ-่บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรน้อย 2,552 8,520 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮาส ์

2 เมอืงปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้-สามโคก 2,055 6,741 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮาส ์

3 ลําลูกกา-คลองหลวง-ธญับรุ-ีหนองเสอื 1,940 5,749 2.01 - 2.00 ทาวน์เฮาส ์

4 เมอืงสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดยี ์ 1,925 7,493 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮาส ์

5 หลกัสี-่ดอนเมอืง-สายไหม-บางเขน 1,402 8,160 2.01 - 3.00 ทาวน์เฮาส ์
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ทีม่า : ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

แนวโน้มตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นปี 2564  

  จากรายงาน DDproperty Property Market Outlook 2564 รายงานแนวโน้มราคาทีอ่ยู่อาศยั (Price Trends) 

ราคาอสงัหาริมทรพัย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปลายปี 2562 ส่วนหน่ึงมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หน้ี

ครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูง และผลจากมาตรการ LTV ส่งผลให้ราคาอสงัหารมิทรพัย์ไม่สามารถปรบัตวัเพิม่ขึ้นได้มากนัก 

ก่อนจะได้รบัผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องหนัมาปรบัลดราคา

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจงูใจผูซ้ื้อ 

  จากรายงาน DDproperty Thailand Property Market Index ไตรมาส 3 ปี 2563 (Q3 2563) พบว่าดชันีราคี่อยู่

อาศยัในกรุงเทพฯ ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ Q4 2562 ซึง่อยู่ที ่207 จุด จากนัน้ลดลงมาอยู่ที ่204 จุด ใน Q1 2563 

และ 198 จุด ใน Q2 2563 ก่อนจะปรบัตวัขึน้เลก็น้อยหลงัจากประกาศคลายลอ็คดาวน์ โดยอยู่ที ่201 จุด หรอืเพิม่ขึน้ 2% 

ถอืเป็นการเพิม่ขึน้ครัง้แรกในรอบ 6 ไตรมาส (นับจากช่วง Q1 2562) แต่ยงัถอืว่าดชันีราคาลดลงถงึ 9% จากช่วงเดยีวกนั

จากปีทีแ่ลว้  

  ดชันีราคาที่เพิม่ขึน้ มาจากดชันีราคาบ้านเดี่ยวที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 3% จากไตรมาสก่อน และเพิม่ขึน้ถึง 7% จาก

รอบปีก่อนหน้า ส่วนดชันีราคาคอนโดมเินียมแมจ้ะเพิม่ขึน้ 1% จากไตรมาสก่อน แต่ถอืว่าลดลง 6% จากรอบปีก่อนหน้า 

สาํหรบัทาวน์เฮา้ส ์ดชันีราคาลดลง 1% จากไตรมาสก่อน แต่ราคายงัคงทรงตวัจากปีก่อนหน้า 

  ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์น 2564 คาดว่าผ่านจุดตํ่าสุดมาแลว้โดยเริม่เหน็สญัญาณบวกในช่วงทา้ยปี 2563 เมื่อดชันี

ราคาปรบัตวัเพิม่ขึน้ประกอบกบัเริม่มขี่าวดเีกีย่วกบัความคบืหน้าในการพฒันาวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 และตวัเลขเศรษฐกจิ

ไทยทีอ่อกมาดกีว่าทีค่าดไวใ้นช่วงทา้ยปี 2563อย่างไรกต็าม ยงัมคีวามทา้ทายอกีมากมายทีต่อ้งเผชญิ อาทกิารฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิ ภาวะหน้ีครวัเรอืน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทัว่โลก อุปทานคงคา้งทีย่งัอยู่ในระดบัสงูโดยเฉพาะ

คอนโดมเินียม และความเขม้งวดในการพจิารณาสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัของสถาบนัการเงนิ ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นตวัแปรสาํคญัทีท่าํ

ใหต้อ้งพฒันาโครงการอย่างระมดัระวงั ดงันัน้ โครงการเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล คาดว่าจะทรงตวัหรอืขยายตวั

เลก็น้อยเท่านัน้การกระตุ้นการตดัสนิใจซื้อที่อยู่อาศยัดว้ยแคมเปญลด แลก แจก แถม และโปรโมชนัต่าง ๆ ยงัคงมกีาร

แขง่ขนัทีร่อ้นแรง เพื่อเร่งยอดโอนกรรมสทิธทิีอ่ยูอ่าศยั สวนทางกบักําลงัซือ้ทีฟ้ื่นตวัอย่างจาํกดั 

 ภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัย์ในปี 2564 จะยงัเป็นตลาดของกลุ่มผูซ้ื้อเพื่ออยู่อาศยั และกลุ่มนักลงทุนทีม่คีวาม

พรอ้ม เน่ืองจากแนวโน้มราคาอสงัหารมิทรพัยจ์ะยงัคงทรงตวั และคาดว่าจะไม่มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 

2564 ก่อนจะมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงัเป็นตน้ไป แนวโน้มเศรษฐกจิทีม่โีอกาสฟ้ืนตวัมากยิง่ขึน้  

ระดบัราคาส่วนใหญจ่ะอยูใ่นช่วง 1-5 ลา้นบาท เพื่อเจาะกลุ่มตลาดกลางทีย่งัเป็นกลุ่มระดบัราคาทีผู่ซ้ือ้หลกัของตลาด ส่วน 

โครงการระดบัล่างเริม่มผีูป้ระกอบการหลายรายใหค้วามสนใจแต่คาดว่าจะมจีาํนวนไม่มากนัก จากสภาพตลาดทีผู่ซ้ื้อกลุ่ม

ดงักล่าวยงัคงมภีาวะหน้ีครวัเรอืนอยู่ในระดบัสงู และความเขม้งวดของการปล่อยสนิเชื่อ ของธนาคารต่าง ๆ 

อกีหน่ึง ปัจจยัสาํคญัทีภ่าครฐัหรอืผูเ้กีย่วขอ้งควรพจิารณา คอืการออกนโยบายหรอืมาตรการกระตุน้ภาคอสงัหารมิทรพัย ์

ซึง่จะช่วยกระตุน้กําลงัซื้อและสรา้งบรรยากาศใหต้ลาดซื้อ-ขายอสงัหารมิทรพัยก์ลบัมาดยีิง่ขึน้ 

  

ทาํเลท่ีน่าจบัตาปี 2564   

สมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่ได้อานิสงส์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย แบริ่ง – การเคหะ

สมุทรปราการ ทาํใหส้ามารถเชื่อมต่อใจกลางเมอืง และจงัหวดัปทุมธานีไดส้ะดวกรวมถงึรถไฟฟ้าสายใหม่อย่างสายสเีหลอืง 

ลาดพร้าว-สําโรง ที่คาดว่าจะเปิดในปี 2564 ส่งผลใหร้าคาทีอ่ยู่อาศยัตามแนวรถไฟฟ้า เพิม่ขึ้น อาท ิตําบลท้ายบ้านใหม่ 

อําเภอเมอืงสมุทรปราการ (บรเิวณสถานี BTS แพรกษา, BTS สายลวด,BTS เคหะฯ) ราคาเพิม่ขึน้ 21% โดยทาํเลทีม่รีาคา

คอนโดมเินียมเพิม่มากทีสุ่ดในรอบปี ล้วนอยู่ในอําเภอเมอืงสมุทรปราการที่แนวรถไฟฟ้าพาดผ่าน ได้แก่ ตําบลปากน้ํา 
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(บริเวณ BTS ปากน้ํา) เพิ่มขึ้น 11% ตําบลท้ายบ้านใหม่ เพิ่มขึ้น 8% และตําบลเทพารกัษ์ (บริเวณ BTS สําโรง,BTS 

ทพิวลั, BTS ศรเีทพา) เพิม่ขึน้ 6% ทางดา้นจาํนวนอุปทาน พบว่า ทําเลทีม่จีํานวนอุปทานเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดในรอบปี ไดแ้ก่ 

ตาํบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ เพิม่ขึน้ 58% ตําบลเทพารกัษ์ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ เพิม่ขึน้ 57% ตําบลบางแกว้ อําเภอ

บางพล ีเพิ่มขึ้น 44% ตําบลบางพลใีหญ่ อําเภอบางพล ีเพิ่มขึ้น 30% และตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมอืงสมุทรปราการ 

เพิม่ขึน้ 23% ซึง่บรษิทัฯ มโีครงการพฒันาในพืน้ทีด่งักล่าว 

 ปทุมธานี อีกหน่ึงจงัหวดัที่มีปัจจยัเอื้อต่อการอยู่อาศยัหลายด้านไม่ว่าจะโครงการพฒันาของภาคเอกชน อาท ิ

โครงการของภาคเอกชน อย่างหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ต่าง ๆ และโครงการพฒันาของภาครฐั อาท ิรถไฟฟ้า สายสเีขยีว 

หมอชติ-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยาย คูคต-วงแหวนรอบนอก ทําเลทีม่รีาคาทีอ่ยู่อาศยัเตบิโตมากทีสุ่ดในรอบปี อยู่

ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย คูคต-วงแหวนรอบนอก ไดแ้ก่ ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง เพิม่ขึน้ 18% และตําบล

คลองสีอํ่าเภอคลองหลวง เพิม่ขึน้16% โดยทาํเลทีม่รีาคาคอนโดมเินียมเพิม่มากทีสุ่ดในรอบปีอยู่ในทาํเลแนวรถไฟฟ้า ทาํเล

ใกล้สถานศกึษา ไดแ้ก่ ตําบลบางยีโ่ถ อําเภอธญับุร ี(ใกล้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคงธญับุร-ีดรมีเวลิด์) เพิม่ขึน้ 17% 

และตําบลหลกัหก อําเภอเมอืงปทุมธานี (ใกลม้หาวทิยาลยัรงัสติ) เพิม่ขึน้ 13% รวมถงึทําเลใกลร้ถไฟฟ้า ไดแ้ก่ ตําบลคคูต 

อําเภอลําลูกกา เพิม่ขึ้น14% และตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง เพิม่ขึ้น 3% ซึ่งบรษิัทฯ มโีครงการพฒันาในพื้นที่

ดงักล่าว 

         นอกจากน้ี ยงัมปัีจจยัลบจากสภาวะเศรษฐกิจ ทัง้กําลงัซื้อทีช่ะลอตวั ความสามารถในการชําระหน้ีของภาคธุรกิจ

และครวัเรอืนทีล่ดลง ปัญหาหน้ีครวัเรอืนที่พุ่งสูงขึน้ จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่ขยายตวัตํ่ากว่าที่ประเมนิไว้ และการ

ระบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19 รวมถงึสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ทีต่้องปรบักลยุทธ์รบัมอืกบัความทา้ทาย 

ทีย่งัคงมคีวามเสีย่งในการดาํเนินธุรกจิ     

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 การพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทเป็นผูพ้ฒันาและเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ี่ดนิโครงการ 

ประกอบด้วย ขัน้ตอน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การดําเนินการจดัซื้อที่ดนิเขยีนแบบโครงการ การยื่นขอ

ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง การถมดนิและการพฒันาสาธารณูปโภคเบื้องต้น การสรา้งสํานักงานขาย และ

บา้นตวัอย่างและบา้นเสรจ็ก่อนขาย (จาํนวนหน่ึง)  การเปิดตวัโครงการเพื่อจองขายและทาํสญัญาภายหลงัจากบา้นตวัอย่าง

เสรจ็พรอ้มเขา้ชม การก่อสรา้ง การตรวจสอบคุณภาพบา้น การดาํเนินการโอนกรรมสทิธิแ์ละส่งมอบบา้นแก่ลูกคา้ และการ

บรกิารหลงัการขาย การจดัซื้อทีด่นิและการเลอืกรปูแบบการพฒันาโครงการ การจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ บริษัทฯ 

มนีโยบายในการสรรหาทีด่นิเพื่อทําโครงการล่วงหน้าประมาณ 2 ปี แต่จะไม่หาซื้อที่ดนิไวเ้กนิความจําเป็น เพราะมภีาระ

ดอกเบี้ยเป็นต้นทุนที่ดนิ  โดยมุ่งเน้นทีด่นิทีม่ศีกัยภาพและสามารถนํามาพฒันาได้ ปัจจยัการพจิารณาเลอืกซื้อทีด่นิ เช่น 

ศกัยภาพในทาํเลทีต่ัง้ของทีด่นิ ราคาทีด่นิ ผงัเมอืง ขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ทศิทางแนวโน้มการเตบิโตของแหล่งทีอ่ยู่อาศยั 

เสน้ทางการพฒันา   

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ของบริษัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกความ

เหมาะสมของที่ดนิโดยเป็นผู้กําหนดลกัษณะและประเภทของโครงการและทําการศกึษา ประกอบกบัเส้นทาง ผงัส ีการ

คมนาคม ระบบขนส่งมวลชน ขอ้มลูดา้นการตลาด ตลอดจนขอ้บงัคบัทางกฎหมายต่างๆ เพื่อทําเป็นรายงานวเิคราะหท์ีด่นิ 

โดยมกีารกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การวเิคราะห์โครงการของคู่แขง่ ออกแบบร่างโครงการ ทัง้วางผงัโครงการและรปูแบบบา้น

ที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า จัดทําประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง จากผังโครงการที่กําหนด  

ประมาณการยอดขายโดยใช้ขอ้มูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อเพิม่ความแม่นยํา ในการคาดการณ์และ

กําหนดราคาขายให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดปัจจุบนั และจดัทําเป็นสรุปรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibilty Study Report) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตดัสนิใจลงทุนซื้อทีด่นิเพื่อทาํโครงการต่อไป  

  การจดัซื้อทีด่นิเพื่อพฒันาโครงการ บรษิทัฯ อาจจะซื้อจากเจา้ของทีด่นิโดยตรง หรอืตดิต่อผ่านนายหน้าทีม่คีวาม
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น่าเชื่อถอื หรอืตดิต่อซื้อทีด่นิขายทอดตลาดผ่านสถาบนัการเงนิในราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ราคา

ประเมนิของทางราชการ และทํารายงานราคาประเมนิจากผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

 

การจดัซื้อวสัดกุ่อสร้าง 

 บรษิัทฯ ให้ความสําคญัเกี่ยวกบัคุณภาพของผลติภณัฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อให้บ้านมคุีณภาพและมาตรฐานที่ด ี

และสมํ่าเสมอ การจดัซื้อของบรษิัทฯ มีข ัน้ตอนการในการจดัซื้อวสัดุก่อสร้างที่โปร่งใส เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการจดัหาวสัดุก่อสร้างหลกั ได้แก่ เหล็ก ไม้ และปูนคอนกรตี โดยบรษิัทฯ เอง และจ้างผูร้บัเหมา 

ก่อสรา้ง ในส่วนของแรงงาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าวสัดุหลกัทีใ่ชม้คีุณภาพด ีครบถว้นเท่าเทยีมกนัทัง้โครงการ สาํหรบัส่วนงาน

ระบบไฟฟ้า ประปา และสทีาบ้าน บรษิัทฯ จะใชว้ธิจี้างเหมาค่าแรงรวมค่าวสัดุเป็นรายหลงัเน่ืองจากระบบไฟฟ้า ประปา 

และสทีาบ้าน สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพไดง้า่ยเพราะมเีครื่องหมายการคา้ของผลติภณัฑ์ชดัเจนประทบักบัตวั

สนิคา้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจดัซื้อวสัดุก่อสรา้งจากผูผ้ลติโดยตรงในปรมิาณมาก ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์จาก

การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) นอกจากน้ียงัมแีผนรองรบัความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสรา้งอย่างรดักุมโดย

การทําสญัญาระยะยาวเพื่อบรหิารความเสี่ยงด้านต้นทุน และกําหนดผู้รบัผดิชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคา

สนิคา้ในแตล่ะหมวดทีส่าํคญัอย่างใกลช้ดิ 

 

การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสร้าง 

 การจดัหาผู้รบัเหมาก่อสร้างที่สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดเีป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบธุรกิจ บรษิัทฯ 

มขีอ้ระบุมาตรฐานผูร้บัเหมา โดยพจิารณาผูร้บัเหมาทีผ่่านมาตรฐานและคุณสมบตัเิบือ้งต้น ประกอบกบัความสามารถของ 

ผูร้บัเหมาในการดําเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณและมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ กําหนดในการพฒันาโครงการ

บา้นเดีย่ว บา้นแฝด และทาวน์โฮม บรษิทัฯ มผีูร้บัเหมารายย่อยดาํเนินการหลายราย ซึง่ทาํใหเ้กดิความยดืหยุ่นในการปรบั

แผนการก่อสร้างให้ตอบสนองสภาวะการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทัง้น้ีการก่อสร้างจะถูกควบคุมโดยทีมวศิวกรของ

บรษิทัฯ ทีค่วบคุมการก่อสรา้งของผูร้บัเหมาจนกว่าจะสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยผ่านการตรวจคุณภาพตามขอ้กําหนด และส่งมอบ

ใหผู้ซ้ื้อต่อไป  

เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

 บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชํานาญในการผสมผสานเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบคอนกรีตสําเร็จรูป 

(Precast) ที่ลดต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง เข้ากับข้อดีของก่อสร้างในแบบดัง้เดิม (Conventional Construction) 

ทีม่คีวามแขง็แรง อายุการใชง้านยาวนาน สามารถต่อเตมิบ้านไดใ้นอนาคต โดยบรษิัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนคุณภาพ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน และระยะเวลาการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งก่อให้เกดิความคุ้มค่าสูงสุดต่อผูบ้รโิภคเมื่อ

เทยีบกบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่อื่นๆ ในปัจจุบนั  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร ระเบียบปฎิบตัิและแนวทางในการจดัทํารายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

โดยภายใต้ประกาศดงักล่าว ไดกํ้าหนดให้บรษิทัฯ ทีม่กีารจดัสรรทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอืเพื่อประกอบการพาณิชย์ในขนาด

ทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอืเพื่อประกอบการพาณิชย์ในขนาดทีด่นิแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรอืเน้ือทีเ่กนิกว่า 100 ไร่ 

จะตอ้งมกีารจดัทํารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรทีด่นิตามกฎหมาย
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ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  และก่อนเริ่มการก่อสร้างจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 การพัฒนาโครงการที่มีขนาดที่ดินแปลงย่อยไม่ เกิน  500 แปลง หรือมีขนาดพื้นที่ ไม่ เกิน  100 ไร่ 

จงึไม่อยู่ภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมาย เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งโดยส่วนใหญ่โครงการต่างๆของบรษิทัฯ จะจดัอยู่ในกลุ่มน้ี 

เน่ืองจากบรษิทัฯเลง็เหน็ถงึผลเสยีของการพฒันาโครงการแนวราบทีม่ขีนาดใหญ่เกนิ 500 แปลงขึน้ไป หรอื เน้ือทีเ่กนิ 100 

ไร่ขึน้ไปจะส่งผลกระทบต่อบรเิวณขา้งเคยีง และการอยู่อาศยัในภาพรวมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ 

 แต่สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระบบการจัดสร้างสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ อาจมีผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมที่สําคญัคอื ระบบระบายน้ําของโครงการอาจมผีลกระทบทําให้เกดิน้ําเสยีต่อแหล่งน้ําสาธารณะได ้

หากระบบบําบดัไม่ดีพอ อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ไดจ้ดัให้มรีะบบการกําจดัน้ําเสยีในบ้านแต่ละหลงัที่บรษิัทสร้างขึ้นก่อน 

ทีจ่ะระบายน้ําทีไ่ดร้บัการบําบดัแลว้ลงบ่อพกัเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบว่าไดม้าตรฐานตามทีกํ่าหนดหรอืไม่ก่อนทีจ่ะระบาย 

ลงทางน้ําสาธารณะต่อไปเพื่อมใิหม้ผีลกระทบต่อแหล่งน้ําสาธารณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ (ขายแล้วแต่รอโอนกรรมสิทธ์ิ)  

 

ตารางแสดงจาํนวนยนิูตและมลูค่าทีจ่องซื้อแลว้รอโอนกรรมสทิธิ ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

ประเภทของผลิตภณัฑ ์

จาํนวนโครงการ 

(โครงการ) 

จาํนวนยูนิต 

(หน่วย) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

บา้นเดีย่ว/บา้นแฝด 3 5 24.91 

ทาวน์โฮม 1 1 0.87 

รวม 4 6 25.78 
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(1) รายละเอียดของการชาํระเงินของโครงการท่ีดาํเนินอยู่ในปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

 

ช่ือโครงการ 

มูลค่าท่ีขายแล้ว 

(ขายแล้ว) 

(1) 

เงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

สะสม (2) 

เงินท่ีชาํระแล้วสะสม  

(3) 

เงินท่ีค้างชาํระสะสม  

(2) – (3) 

คงเหลือจาํนวนท่ียงัไม่

ถึงกาํหนดชาํระ (1) – (2) 

ล้านบาท ร้อยละของ

มูลค่าท่ีขาย

แล้ว 

ล้านบาท ร้อยละของเงินท่ี

กาํหนดชาํระ

สะสม 

ล้านบาท ร้อยละของเงิน

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระสะสม 

ล้านบาท ร้อยละของ

มูลค่าท่ีขาย

แล้ว 

1. เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา - เทพารกัษ์ (โซน B,C) 9,500,000 1.6 16.84 1.6 16.84 - - 7.9 83.15 

2. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 8,008,468 0.06 0.75 0.06 0.75 - - 7.94 99.25 

3. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ 879,000 0.65 74.71 0.65 74.71   0.22 26.17 

4. เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา 7,402,000 0.01 0.14 0.01 0.14 - - 7.39 99.86 

 

(2) รายละเอียดค้างชาํระสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

ช่ือโครงการ 

เงินค้างชาํระสะสม ค้างชาํระ 1-3 เดือน ค้างชาํระ 3-6 เดือน ค้างชาํระ 6-9 เดือน 

จาํนวนราย บาท จาํนวนราย บาท จาํนวนราย บาท จาํนวนราย บาท 

1. เค.ซ.ีเนเชอรลัวลิล ์บางนา - เทพารกัษ์ (โซน B,C) 1 7,900,000 - - - - - - 

2. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 2 7,940,000 - - - - - - 

3. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ 1 227,327 - - - - - - 

4. เค.ซ.ีวงแหวนรามอนิทรา 2 7,390,000 - - - - - - 

 
หมายเหตุ  ตวัเลขแสดงมลูค่าการลงทุน การขาย หรอืการชําระเงนิ ตามตารางขา้งตน้ เป็นตวัเลข ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ภายหลงัวนัสิน้สุดตามงบการเงนิตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั    
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 3.1 ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน  

 การเลอืกที่ดินที่มศีกัยภาพเป็นปัจจยัสําคญัที่จะทําให้โครงการอสงัหารมิทรพัย์ให้ประสบความสําเร็จ ตัง้แต่ปี 

2555 เป็นตน้มา ตลาดอสงัหารมิทรพัย์มกีารขยายตวัของอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงถงึปีละ 20 - 30 % ส่งผลใหท้ีด่นิมรีาคา

ปรบัตวัสงูขึน้อย่างกา้วกระโดด และในเดอืนธนัวาคมปี 2559 กรมธนารกัษ์ไดท้าํการปรบัราคาประเมนิทีด่นิของทางราชการ

เพื่อบงัคบัใชใ้นปี 2560 - 2562 สงูขึน้โดยเฉลี่ยถงึ 27% ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากระบบคมนาคมขนส่ง ไดแ้ก่ การขยายตวั

ของโครงข่ายรถไฟฟ้าและทางด่วนที่กําลงัจะสร้างเสร็จและเปิดใช้ในหลายพื้นที่ทําให้ต้นทุนการทําธุรกิจสูงขึ้น ที่ดินที่

ตน้ทุนไม่สงูและมศีกัยภาพทีด่หีาไดย้ากขึน้ ส่งผลกระทบต่อการทาํธุรกจิและกําไรของบรษิทัฯ โดยตรง  

  ปัจจุบนั บรษิัทฯ มนีโยบายในการสรรหาที่ดนิ โดยมุ่งเน้นที่ดนิที่มศีกัยภาพและสามารถนําพฒันาโครงการได ้

โดยไม่มนีโยบายสะสมทีด่นิเปล่าเพิม่เตมิจากทีม่อียู่เดมิ หากไม่มแีผนการก่อสรา้งโครงการทีช่ดัเจน เน่ืองจากทาํใหบ้รษิทัฯ 

มีภาระต้นทุนทางการเงิน และภาระภาษีที่ดนิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสภาพคล่องของบรษิัทฯ โดยในอนาคตบริษัทฯ 

จะพจิารณาซื้อทีด่นิต่อเมื่อบรษิทัฯ ไดท้าํการศกึษาและมัน่ใจในศกัยภาพของทีด่นิในทาํเลนัน้ๆ ทาํใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะ  

ตอ้งซื้อทีด่นิราคาสงูกว่าเดมิทีบ่รษิทัฯ กําหนดหรอือาจไม่สามารถซื้อทีด่นิบางแปลงในบางพืน้ทีไ่ดห้ากทีด่นิมรีาคาสูงมาก 

เพราะราคาที่ดนิจะส่งผลกบัราคาขายบ้านของบรษิทัฯ บรษิัทฯ จงึซื้อทีด่นิในทําเลที่มศีกัยภาพสูงในการเตบิโตของราคา

ทีด่นิ ทาํใหลู้กคา้ของบรษิทัฯ จะไดป้ระโยชน์จากการเพิม่ขึน้ของราคาทีด่นิภายหลงัจากทีซ่ือ้บา้นเป็นการเพิม่โอกาสในการ

ขายบา้นของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ รบัซื้อทีด่นิ ทัง้จากนายหน้าทีนํ่าทีด่นิมาเสนอขายกบับรษิทัฯ และรบัซื้อทีด่นิจากเจา้ของ

โดยตรง  

 

3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

 ตลาดอสังหาริมทรพัย์ยังคงชะลอตัวอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัจากความผันผวนทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ จากการทีบ่รษิทัฯ อยู่ในกลุ่มธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ จงึไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและ 

จากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกจิบางส่วนหยุดชะงกัในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งส่งผลต่อ

รายไดแ้ละกําลงัซื้อของผูบ้รโิภคลดลงดว้ย อกีทัง้แนวโน้มผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ไดม้แีผนธุรกจิในแนวราบมากขึน้ จาก

การลงทุนในโครงการพืน้ฐานของภาครฐั ส่งผลใหม้กีารกระจายตวัของอสงัหารมิทรพัย์ในแนวรถไฟฟ้าทัง้ในโครงการส่วน

ตอ่ขยายและโครงการใหม่ๆ ทําใหเ้พิม่ทางเลอืกใหลู้กคา้มตีวัเปรยีบเทยีบและชะลอการตดัสนิใจ การเลอืกทําเลและสนิคา้

ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการหาที่ดินล่วงหน้าเพื่อวางแผนระยะยาวในการพัฒนาโครงการจึ้งสําคัญมาก และต้อง

ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพราะด้วยสภาวะเศรษฐกิจ บรษิัทฯ จึงมีแผนจดัตัง้และปรบักลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกจิในช่วงนัน้ๆ บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดโครงการ การซื้อทีด่นิใหม่ การก่อสรา้ง และการบรหิารกระแสเงนิ

สดของบรษิทัฯ โดยจะพฒันาโครงการใหส้อดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิในช่วงนัน้ๆ เช่น ในสภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า บรษิทัฯ 

จะวางแผนก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัอตัราการขาย เพื่อมใิหม้สีนิคา้คงเหลอืมากเกนิไป และจะชะลอการเปิดโครงการรวมถงึ

การซื้อทีด่นิใหม่เพื่อจะบรหิารกระแสเงนิสดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และลดความเสีย่งดา้นน้ีลง  

  บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามสถานการณ์ และมีการประเมินความเสี่ยง 

ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านซึ่งช่วยให้สามารถบริหาร 

ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัมคีวามไม่แน่นอน และวางแผนงานอย่างรอบคอบ 
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3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

 ในปี 2563 ตลาดอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการอยู่อาศยัของไทยกําลงัเผชญิความท้าทายหลายประการ ส่วนหน่ึงมา

จากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวั หน้ีครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสูง และผลจากมาตรการ LTV ส่งผลใหร้าคาอสงัหารมิทรพัย์ไม่

สามารถปรบัตวัเพิม่ขึน้ไดม้ากนักก่อนจะไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทําใหผู้้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ตอ้งหนัมาปรบัลดราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจงูใจผูซ้ื้อ   

  ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และหน้ีครวัเรอืนที่อยู่ในระดบัสูง ทําให้อุปสงค์ของผู้ซื้ออสงัหารมิทรพัย์ลดลง 

จากขอ้จาํกดัทางปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ ส่งผลใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์คีวามรุนแรง ผูป้ระกอบการหลายรายใช้

กลยุทธ์ดา้นราคาเพื่อขายสนิคา้ ทําให้กําไรลดลง หรอืการใชน้วตักรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลติเพื่อคงราคาขายเดมิ

เอาไว ้ผูป้ระกอบการบางรายขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ทีม่กีารเงนิทีแ่ขง็แรง เช่น ลูกคา้ระดบับนทีไ่ดผ้ลกระทบจากการ

ชะลอตวัของเศรษฐกจิและปัญหาหน้ีครวัเรอืนน้อยกว่า เป็นต้น ผูป้ระกอบการจงึต้องปรบักลยุทธ์ให้เหมาะสมและเตรยีม

ความ พ ร้อม เพื่ อ รับ สถ านการณ์ ก ารแข่ งขัน  ผู้ ป ระกอบ การที่ เป็ น มืออาชีพ  และมี แบ รน ด์ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ 

ไดร้บัการไวว้างใจจากลูกคา้เป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

 บรษิทัฯ อยู่ในธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ปีระสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ ของ

โครงการทุกด้าน  โดยมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่ อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

โดยยังคงจุดแข็งด้านราคาขายที่คุ้มค่ากับการลงทุนของลูกค้า เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทําให้บริษัทฯ 

ยังได้ รับ การตอบ รับที่ ดีจ าก ลูกค้าและมี ลูกค้าแนะนํ าบอกต่ อ โครงการของบริษัทฯ  ใน ปี  2563  บริษัท ฯ 

มีแผนการขยายโครงการไปยังตลาดเซ็กเมนท์ใหม่ในรูปแบบบ้านเดี่ยวราคา 8-16 ล้านบาทที่มีดีไซน์ทันสมัย 

และมสีาธารณูปโภค ดา้นสารสนเทศทีร่องรบัระบบบ้านอจัรยิะและการบรหิารพลงังานในบ้านทีจ่ะมบีทบาทสําคญัมากกบั

การอยู่อาศยัในอนาคตอนัใกล ้ทาํใหบ้รษิทัฯ ยงัคงมผีลการดาํเนินงานทีด่อีย่างต่อเน่ือง 

 

 3.4 ความเส่ียงด้านต้นทุนสินค้า 

 วสัดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่สําคญั เน่ืองจากปีที่ผ่านมา จากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 

ความต้องการซื้อมแีนวโน้มชะลอตวัต่อเน่ือง รวมถึงยงัมอุีปทานคงค้างอยู่จํานวนมาก ยอดจําหน่ายวสัดุก่อสร้างมยีอด

จําหน่ายตัวลดลง รวมทัง้การลดลงของราคาวสัดุในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดคอนกรตีและหมวดซีเมนต ์ 

 บรษิัทฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว และมมีาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอนัเกิดจากความผนั

ผวนของราคาวสัดุก่อสรา้งอย่างรดักุม โดยในส่วนของการจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง บรษิทัฯ จดัซื้อวสัดุก่อสรา้งบางรายการจาก

ผูผ้ลติโดยตรง โดยจดัใหม้กีารประกวดราคา เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพมกีารทดสอบคุณภาพวสัดุ เลอืกราคาที่เหมาะสม

ที่สุดและกําหนดราคาส่งมอบวสัดุก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้าง รวมทัง้การหา

พนัธมติรทางการคา้ที่มากขึ้นเพื่อรองรบัการขยายตวัของโครงการต่างๆ จดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยการสัง่สนิค้าใน

ปรมิาณที่มากพอที่จะต่อรองราคาได้ และออกแบบ ให้ใช้วสัดุที่เหมอืนกนัในเครอืเดยีวกนัเพื่อสรา้ง Economy of Scale 

และเพิ่มอํานาจการต่อรอง สําหรับกลุ่มที่ราคาผันผวนเช่น เหล็ก บริษัทฯ จะสัง่โดยกําหนดปริมาณการใช้รายปี 

และสัง่ซื้อในช่วงทีร่าคาลง โดยกําหนดปรมิาณและสัง่ล่วงหน้าเพื่อลดตน้ทุน และทยอยการส่งมอบใหพ้อดกีบัการก่อสรา้ง 

  

 3.5 ความเส่ียงจากการขาดแคลนผู้รบัเหมา  

 การขาดแคลนแรงงานเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ีการขาดแคลนผู้รบัเหมาจะทําให้การก่อสร้างของ

บรษิัทฯ เกิดความล่าช้า การบรหิารความเสีย่งด้านน้ี บรษิัทฯ ทําการคดัเลอืกผู้รบัเหมาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่

กําหนดจํานวนหน่ึงที่เพยีงพอต่อความเรว็ในการก่อสรา้งเพื่อส่งมอบงาน โดยตดิตามใหม้กีารว่าจา้งอย่างต่อเน่ืองเพื่อให ้

ผูร้บัเหมามคีวามมัน่คงในการดําเนินธุรกจิ และยนิดร่ีวมงานกบับรษิัทฯ นอกจากน้ีบรษิัทฯ ควบคุมความล่าชา้และความ
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ไม่ได้มาตรฐานของงาน โดยมีการกําหนดเบี้ยปรบัตามความเหมาะสม เพื่อให้กําหนดการการก่อสร้างและคุณภาพ 

เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ไดนํ้าแนวคดิการก่อสรา้งบา้นแบบสาํเรจ็รูป (Pre-cast) มาใชเ้พื่อบรรเทา

ความเสีย่งการขาดแคลนแรงงานอกีทางหน่ึง เน่ืองจากใชเ้วลาในการก่อสรา้งน้อยกว่าการก่อสรา้งแบบเดมิ และสามารถลด

การพึง่พาแรงงานทีม่ฝีีมอืลงไปไดด้ว้ย 

   

 3.6 ความเส่ียงจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัรายย่อยของธนาคารพาณิชย ์ 

 ภาวะหน้ีสินครัวเรือนสูงของกลุ่มลูกค้าระดับกลางและล่าง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของบริษัทฯ อันเกิด 

จากภาวะเศรษฐกจิ ทีช่ะลอตวัอย่างต่อเน่ือง ทาํใหปี้ 2563 ธนาคารพาณิชยเ์ขม้งวดในการปล่อนสนิเชื่อ ทีอ่ยู่อาศยัสาํหรบั

ลูกค้ากลุ่มน้ี บรษิัทฯ บริหารจดัการความเสี่ยงโดยมีมาตรการคัดกรองผู้ซื้อรายย่อย โดยใช้วิธีการ Pre - Approve มี

ข ัน้ตอนของการส่งเอกสารแสดงความจาํนงในการจองบา้นและขอกู้เงนิ เพื่อลดปัญหาความเสีย่งของทัง้ลูกคา้ และบรษิทัฯ 

อกีทัง้บรษิทัฯ ไดม้กีารเจรจาร่วมกบัธนาคารพาณิชย์เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการติดต่อขอสนิเชื่อธนาคาร

พาณิชย ์สนับสนุนใหลู้กคา้ไดร้บัสนิเชื่ออย่างรวดเรว็   

  สําหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และบ้านสร้างใหม่ในโครงการเดิม 

โดยปรบัปรุงดไีซน์บ้านใหต้รงความต้องการของลูกค้ากลุ่มระดบัราคา 8 - 16 ล้านบาท ที่มศีกัยภาพในการกู้สนิเชื่อบ้าน 

เพื่อรกัษารายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ ไวอ้ย่างต่อเน่ือง  

  

3.7 ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

 ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้การลงทุนสูง เริม่ตัง้แต่การลงทุนซื้อที่ดนิ การพฒันาที่ดนิ การ

ก่อสรา้งและการขาย ซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนจํานวนมากจนกว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัการชาํระเงนิส่วนใหญ่ของมลูค่าขายในวนัโอน

กรรมสทิธิ ์ซึง่จะเกดิขึน้หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ธุรกจิน้ีจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัการบรหิารสภาพคล่องและการเขา้ถงึ

แหล่งเงนิทุนทีจ่ะตอ้งใชด้าํเนินธุรกจิ 

 ท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใชค้วามระมดัระวงัในการพจิารณาพฒันาโครงการ ตัง้แต่

การลงทุนซื้อทีด่นิ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และใหค้วามเอาใจใส่ในการบรหิารตน้ทุนนอกจากเงนิทุนทีไ่ดร้บั

จากแหล่งเงนิทุนที่เป็นสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ ได้ใช้เงนิที่ได้รบัจากการขายบ้านเพื่อลงทุนในการก่อสรา้งต่อเน่ือง โดย

ควบคุมงาน ก่อสรา้งใหส้มัพนัธก์บัการขาย ซึง่เป็นวธิหีน่ึงในการลดการพึง่พาวงเงนิจากสถาบนัการเงนิ  

 จากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี 2563 (แบบ 56-1) ในส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน จะเห็น

ไดว้่า บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิอยู่ทีร่ะดบั 0.92 หมายถงึมสีภาพคล่องทางการเงนิไม่ค่อยดนัีก ซึ่งตาม

เกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ทีร่ะดบั 1 ขึน้ไปจงึจะถือว่าสภาพคล่องทางการเงนิอยู่ในเกณฑ์ด ีกรณีของบรษิัทฯ มสีาเหตุหลกัๆ 

มาจากการทีบ่รษิทัฯ ถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดจีากกองทุนโซลารสิตราสารหน้ี เรื่องการผดินัดชําระหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ เงนิ

ตน้จาํนวน 350 ลา้นบาท และดอกเบีย้ผดินัดในอตัรารอ้ยละ 8.50 ต่อปีของจาํนวนเงนิตามตัว๋แลกเงนิดงักล่าวนับแต่วนัผดิ

นัดเป็นต้นไป (วนัที ่11 เมษายน 2560) จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ

หรอืขาดเงนิทุนหมุนเวยีน สําหรบัใชใ้นกจิการและการดําเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกบัเงือ่นไขในการปล่อยสนิเชื่อของ

ธนาคารกลางมคีวามเคร่งครดัมากขึน้  

 ดงันัน้ การขาดสภาพคล่องทางการเงนิและการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน ถือเป็นความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทั รวมทัง้ถอืเป็นความเสีย่งต่อการลงทุนของผูถ้อืหลกัทรพัย ์

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น บรษิทัฯ ไดม้มีาตรการรองรบัความเสีย่งคอื 1. เพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนมาก

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สถาบนัการเงนิ กองทุน ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมทัง้แหล่งเงนิทุนอื่นๆ, 2. เพิ่มช่องทางในการทํา

การตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเพิม่การรบัรู้สนิค้าไปสู่ประชาชนหรอืผู้บรโิภคมากขึ้น, 3. 

ปรบัปรุงแบบบ้านเดมิใหท้นัสมยัเพื่อใหต้อบโจทยก์ลุ่มตลาดหลกัหรอืกลุ่มลูกคา้มากขึน้ เน้นทาํการขายในโครงการทีข่ายด ี
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รวมทัง้จา้งบรษิทัตวัแทนขายบา้น เพื่อช่วยในการเพิม่ยอดขาย, 4. ลดตน้ทุนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด โดยตดัค่าใชจ้่ายสิน้เปลอืงและ

ไม่จําเป็นออกให้มากที่สุด รวมทัง้เลือกใช้การชําระหน้ีแบบเครดิตมากว่าการจ่ายแบบเงินสดสําหรบัซัพพลายเออร์ที่

สามารถเจรจาได้ และ 5. ดําเนินการเจรจากบักลุ่มเจ้าหน้ี เพื่อปรบัโครงสร้างหน้ี ขอผ่อนผนัการชําระหน้ี รวมทัง้ขอลด

จาํนวนหน้ีคา้งชาํระ เป็นตน้  

 

3.8 ความเส่ียงจากการมีสินค้าคงเหลือ 

 โดยทัว่ไปบรษิทัฯ กําหนดยูนิตทีต่อ้งพฒันาในแต่ละโครงการใหส้อดคล้องกบัประมาณการยอดขาย ซึ่งไดม้าจาก

ส่วนงานขายและการตลาดทีไ่ด้ตดิตามภาวะการตลาดอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชดิ อย่างไรกด็ ีภาวะเศรษฐกจิไม่เอื้ออํานวย

อาจส่งผลกระทบให้ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ ทําให้อาจมจีํานวนยูนิตที่สร้างเสรจ็เหลอืขายในบางขณะ โดย

บรษิทัฯ ไดล้ดความเสีย่งจากการมสีนิคา้คงเหลอืดว้ยการบรหิารสนิคา้คงเหลอืใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ กล่าวคอืสาํหรบั

โครงการบ้านเดีย่วและทาวน์โฮม จะเน้นการพฒันาเป็นรายเฟส เพื่อช่วยใหก้ารบรหิารงานก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ ในกรณีที่ยอดขายไม่เป็นไปตามประมาณการ บรษิัทฯ สามารถปรบัแผนงานการก่อสรา้งได้อย่างทนัท่วงทหีรอืใน

กรณีที่พฤติกรรมของลูกค้ามกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญั บรษิัทฯ สามารถปรบัรูปแบบบ้านให้เหมาะสมกบัวถิีการ

ดาํเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไปได ้หรอืในกรณีทีค่วามสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกคา้ลดลง บรษิทัฯ จะสามารถปรบัลดขนาดบา้น

ใหม้รีาคาขายต่อหน่วยเหมาะสมกบักําลงัซื้อของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

 3.9 ความเส่ียงจากการดาํเนินคดีความ 

 การดําเนินคดคีวามหรอืการฟ้องรอ้งคดกีนัในศาล ทัง้กรณีที่บรษิทัฯ เป็นฝ่ายฟ้องรอ้ง (โจทก์) หรอืบรษิทัฯ ถูก

ฟ้องรอ้ง (จําเลย) ย่อมส่งผลกระทบหรอืเกิดความเสยีหายต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ ไม่มากก็น้อย รวมทัง้ส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ในดา้นลบของบรษิทัฯ ดว้ย 

จากงบการเงนิประจําปี 2563 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงนิ จะเหน็ไดว้่า บรษิทัฯ มกีารดําเนินความ

ฟ้องรอ้งกนั รวมจํานวน 12 คด ีซึ่งคดหีลกัๆ คอื คดผีดินัดชําระหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ของกองทุนโซลารสิตราสารหน้ี มี

จํานวนหน้ีทีต่้องชําระประมาณ 360 กว่าล้านบาท โดยมเีงนิต้นจํานวน 350 ล้านบาท บวกดอกเบี้ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ 

8.50 ต่อปี ซึง่คดอียู่ระหว่างกรมบงัคบัคดยีดึทีด่นิประกาศขายทอดตลาดจาํนวน 59 แปลง มมีลูค่าตามบญัชจีาํนวน 374.74 

ล้านบาท จงึอาจทําให้เกดิความเสีย่งต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ เน่ืองจากจํานวนหน้ีค่อนขา้งสูง 

และดอกเบีย้ยงัคงตอ้งคาํนวณต่อไปจนกว่าจะชาํระหน้ีแลว้เสรจ็  

 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 การประเมนิทรพัย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ บรษิทัฯ ได้ว่าจา้งผูป้ระเมนิทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

สาํนักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทําการประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบตลาด (Market Approach 

สําหรบัการประเมินราคาที่ดิน และใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาดและวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) 

สาํหรบัการประเมนิราคาทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี) 
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ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ พื้นท่ี (ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท)* 

ภาระ

ผกูพนั 
หมายเหตุ 

ทรพัยสิ์นใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทั เค.ซี.พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

1. เค.ซ.ีเลคววิ รามคาํแหง หมูบ่า้นจดัสรร 2-3-14.5 5.20 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 6.68 51.32 (A) ไม่ม ี  

4. เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 หมู่บา้นจดัสรร 47-2-86.9 19.41 48.817 (A) ไม่ม ี  

5. เค.ซ.ีคลสัเตอร ์นิมติใหม่ หมู่บา้นจดัสรร 27-0-36.2 62.46 90.513 (A) ไม่ม ี   

6. เค.ซ.ี คลสัเตอร ์รามอนิทรา – ซาฟาร ี(โครงการ 7 เฟส 4 )  หมู่บา้นจดัสรร 10-0-36.5 5.76 72.64 (G)** จาํนอง  

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

8. ทีด่นิในโครงการ เค.ซ.ีการเ์ดน้โฮม นิมติใหม่ (ส่วนที ่1 และ 2 ) ทีด่นิรอการพฒันา 84-1-46.7 203.16 293.809 (A) 

245.13 (S) 

จาํนอง  

9. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ี เนเชอรลัวลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ (โซน D) ทีด่นิรอการพฒันา 34-2-46 75.01 235.382 (A) จาํนอง  

10. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ี เนเชอรลัวลิล ์บางนา – เทพารกัษ์ (โซน C) หมู่บา้นจดัสรร 23-1-38 90.59 154.11 (A) ไม่ม ี  

11. ทีด่นิโครงการ เค.ซ.ี พารค์วลิล ์บางนา – เทพารกัษ์  

(โซน A, โซน C) 

หมูบ่า้นจดัสรร 15-1-50.8 5.86 52.47 (A) ไม่ม ี  

12. ทีด่นิโรจนะ จ.อยุธยา ทีด่นิรอการพฒันา 13-0-0 13.00 13.00 (Si) ไม่ม ี  

13. แพลทฟอรม์ ออคดิ พารค์   หมู่บา้นจดัสรร 4-0-80 83.55 121.687 (Si)*** 

107.518 (A)*** 

ไม่ม ี  
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หมายเหตุ : 1) มลูค่าทางบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

       2) ทรพัยส์นิขอ้ 1 - 13 แสดงสนิคา้คงเหลอื ซึง่ประกอบดว้ยตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่รวมถงึ ทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ อาคารสโมสร ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสรา้ง ค่าบรหิารงาน ต้นทุนการกูย้มื และ

ค่าใชจ่้ายอืน่ ดงันัน้จํานวน พืน้ที ่มลูค่าทางบญัช ีและ ราคาประเมนิ ทีแ่สดงไวเ้ป็นจํานวนคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

   2) *มลูค่าตามบญัชขีองโครงการร่วมทุน คาํนวณจากเงนิลงทุนทีบ่รษิทัฯ ใชส้รา้งสิง่ปลูกสรา้งและสาธารณูปโภคไม่รวมมลูค่าทีด่นิอนัเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัคูส่ญัญาร่วมทุน    

    3) ราคาประเมนิ (G) - ประเมนิโดยกรมธนารกัษ์ ; (A) - ประเมนิโดยบรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จํากดั ; (S) - ประเมนิโดยบรษิทั ศศภิกัดิ ์จํากดั  ; (Si) - ประเมนิโดยบรษิทั  

                 ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี้ คอนซลัแทนท ์จํากดั ; (W) - ประเมนิโดยบรษิทัเวลิด ์แวลูเอชัน่ จํากดั 

**ราคาประเมนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ***ราคาประเมนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   

 

 
 

 

ช่ือ/สถานท่ีตัง้ ลกัษณะโครงการ พื้นท่ี (ไร่) 

มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท)* 
ภาระผกูพนั หมายเหตุ 

ทรพัยสิ์นภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย (บจก.โมเดิรน์ สตรีท) 

1. ทีด่นิทะเลสาบโครงการ เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 ทีด่นิรอการพฒันา 18-2-55 - 37.27 (G)** ไม่ม ี  
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รายนามผู้ประเมินทรพัยสิ์น 

 

4.2 สญัญาเช่าระยะยาว - สญัญาเช่าอาคารสาํนักงาน เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญข่องบริษทัฯ 

 

 ช่ือสญัญา “หนังสอืเสนอพืน้ทีเ่ช่า” ลงวนัที ่18 เมษายน 2562 ระหว่าง บรษิทั ทุนดาํรงค ์จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า) บรษิทั 

เค.ซ.ีพรอ็พเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) (ผูเ้ช่า) โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชพ้ื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่สํานักงาน เพื่อประกอบธุรกิจ 

ตามระบุในหนังสอืรบัรองบรษิทัของผูเ้ช่า  

1) บริษัทฯ ตกลงเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน อาคาร เลอคองคอร์ด ชัน้ที่ 19 ห้องที่ 1901 ตัง้อยู่เลขที่ 202 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เน้ือทีร่วม 558 ตารางเมตร 

 2) กําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2565 อตัราค่าเช่าและ

ค่าบรกิารตารางเมตรละ 630 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน รวม 351,540 บาท (สามแสนหา้หมื่นหน่ึงพนัหา้รอ้ยสีส่บิบาท) 

ต่อเดือน โดยแบ่งเป็น ค่าเช่าพื้นที่ (40%) คิดเป็นเงิน 140,616 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นหกร้อยสิบหกบาท) ต่อเดือน 

และค่าบรกิาร (60%) คดิเป็นเงนิ 210,924 บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นเกา้รอ้ยยีส่บิสีบ่าท) ต่อเดอืนไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

  ช่ือสญัญา “หนังสอืเสนอพืน้ทีเ่ช่า” ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ระหว่าง บรษิทั ทุนดาํรงค ์จาํกดั (ผูใ้หเ้ช่า) 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) (ผูเ้ชา่) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใชพ้ืน้ทีเ่พื่อเป็นพืน้ทีส่าํนักงาน 

เพื่อประกอบธุรกจิ ตามระบุในหนังสอืรบัรองบรษิทัของผูเ้ช่า 

 1) บริษัทฯ ตกลงเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน อาคาร เลอคองคอร์ด ชัน้ที่ 19 ห้องที่ 1903 ตัง้อยู่เลขที่ 202 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร เน้ือทีร่วม 302 ตารางเมตร 

  2) กําหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 11 เดอืน นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัที ่ 31 สงิหาคม 2565 อตัราค่าเช่า

และค่าบรกิารตารางเมตรละ 630 บาทต่อตารางเมตรต่อเดอืน รวม 190,260 บาท (หน่ึงแสนเกา้หมื่นสองรอ้ยหกสบิบาท) 

ต่อเดือน โดยแบ่งเป็น ค่าเช่าพื้นที่ (40%) คิดเป็นเงิน 76,104 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหน่ึงร้อยสี่บาทถ้วน) ต่อเดือน 

และค่าบรกิาร (60%) คดิเป็นเงนิ 114,156 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นสี่พนัหน่ึงร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ต่อเดือนไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

  

 

  

 

 

 

 

บริษทั ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบติังานหรือผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ศศภิกัดิ ์จาํกดั นายทตัภณ  เกดิเกยีรตขิจร เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จาํกดั นายวเิศษ นุ้ยตมู , นางสาวอรพร  แสงเงนิ เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั ซมิส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์จาํกดั นายวรศกัดิ ์ โชตแิฉลม้สกุลชยั เพื่อสาธารณะ 

บรษิทั เวลิด ์แวลูเอชัน่ จาํกดั นายยุทธพร อ่อนละมลู เพื่อสาธารณะ 
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4.3 ทรพัยสิ์นหลกัท่ีใช้ในการดาํเนินงานอ่ืนๆ    

  วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งเพื่อ

ขายในโครงการต่างๆ รวม 14 โครงการ และทีด่นิรอการพฒันาในอนาคตและทรพัยส์นิอื่นๆ รวมมลูค่าตามบญัช ีรวมทัง้สิน้ 

744.94 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ทรพัยสิ์นหลกัท่ีใช้ในการดาํเนินงาน 

ทรพัยสิ์น กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรบัปรุง + งานระหว่างตกแต่ง KC 2.07 ไม่ม ี

เครื่องใชส้าํนักงานและเครื่องมอืเครื่องใช ้ KC 1.54 ไม่ม ี

คอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์ KC 0.94 ไม่ม ี

ยานพาหนะ KC 0.99 ม ี

รวม           5.54 

 

4.4 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษทัย่อย 

 บรษิัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกัโดยคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนที่

เหมาะสม ตามแต่ละประเภทของธุรกจินัน้ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยไดแ้ก่ บรษิทั โมเดริน์ สตรที 

จํากดั มทีุนจดทะเบยีน 30 ล้านบาทถ้วน (ชําระแล้ว) โดยบรษิัทฯ มอีตัราส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.993 บรษิัทย่อยมี

วตัถุประสงค์ประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เช่นกนั บรษิัทฯ มนีโยบายทีจ่ะใช้บรษิัทย่อยในการถือครองทีด่นิบางส่วนใน

กรณีที ่ทีด่นิทีจ่ะซื้อมพีืน้ทีม่ากเกนิความต้องการในขณะนัน้ แต่อาจใชเ้ป็นโครงการขยายในอนาคตได ้เป็นการเพิม่ความ

คล่องตวัให้กบัธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิัทฯ ในปี 2563 บรษิัทฯ มแีผนจะขยายธุรกิจของบรษิัทย่อย แต่ไม่มี

นโยบายทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯ มนีโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อย โดยการส่งตวัแทนของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ย่อยมกีรรมการ 3 คนดงัต่อไปน้ี  

  1)  นายธณภณ พรหมนุรกัษ ์

  2)  นายวรีณั มณีภาค 

  3)  นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มคีดคีวามดงัน้ี      

5.1 คดีหมายเลขดาํท่ี มย. 119/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี มย. 191/2561 ฟ้องในคดตีามตัว๋เงนิ (ตัว๋แลกเงนิ) 

กองทุนโซลารสิตราสารหน้ี ณ วนัทีฟ้่องรอ้ง วนัที ่16 มถิุนายน 2560 เงนิตน้จาํนวน 350 ล้านบาท รวมเงนิ

ตน้และดอกเบีย้ทัง้สิน้ 366 ลา้นบาท     

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศาลชัน้ต้นได้มคีําพพิากษาใหบ้รษิัทฯ จ่ายชําระเงนิต้นรวม 350 ล้าน

บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ต่อปี (นับจากวนัฟ้อง วนัที ่16 มถิุนายน 2560 จนกว่าจะชาํระเสรจ็) 

 เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์พพิากษาแกเ้ป็นว่า ใหบ้รษิทัฯ ชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ จาํนวน 

350.00 ลา้นบาท และดอกเบีย้ผดินัดในอตัรารอ้ยละ 8.50 ต่อปีของจาํนวนเงนิตามตัว๋แลกเงนิดงักล่าวนับแต่
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วนัผดินัดเป็นต้นไป (วนัที ่11 เมษายน 2560) จนกว่าจะชาํระเสรจ็สิน้ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมชัน้อุทธรณ์ให้

ตกเป็นพบั นอกจากทีแ่ก้ใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาศาลชัน้ต้น ต่อมาฝ่ายโจทก์และบรษิทัฯ ไดย้ื่นฎีกา และ

คดอียู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา (บรษิัทฯ ยื่นฎีกาในวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2563 และศาลฎีกามีคําสัง่

อนุญาตรบัฎีกาของบริษัทฯ ไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563) นอกจากน้ีโจทก์ได้บังคับคดียึด

ทรพัย์สนิทีด่นิของบรษิทัฯ ออกประกาศขายทอดตลาดเพื่อนําเงนิมาชาํระหน้ีใหแ้ก่โจทก์ และมผีูป้ระมูลซื้อ

ทีด่นิจากการขายทอดตลาดไดบ้างส่วนแลว้  

 ปัจจุบนั  อยู่ระหว่างบงัคบัคดเีจา้พนักงานบงัคบัคดรีอประกาศขายทอดตลาดครัง้ใหม ่ 

 ในคดน้ีี บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้ประมาณการหน้ีสนิ (เงนิตน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย) ไวใ้นงบการเงนิทุกงวด ตัง้แต่

งบการเงนิประจําปี 2558 เป็นต้นมา โดยในคดน้ีีไดต้ัง้ประมาณการหน้ีสนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รวม

เป็นเงนิจาํนวน 466,247,260.20 บาท ซึง่เป็นการตัง้ประมาณการหน้ีสนิครบทัง้จาํนวน แต่อย่างไรกต็าม ยงั

มดีอกเบีย้ทีต่อ้งชาํระ โดยเป็นดอกเบีย้คา้งจ่ายทีจ่ะตอ้งตัง้รายการไวใ้นงบการเงนิจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด 

5.2  คดีหมายเลขดาํท่ี 1927/2547 หมายเลขแดงท่ี 1531/2553 ในวนัที ่6 สงิหาคม 2561 บรษิทัแห่งหน่ึงเป็น

โจทก์ยื่นคํารอ้งให้บรษิัทฯ เขา้เป็นจําเลยร่วมในคดใีช้สทิธติิดตามเอาที่ดนิคืน จํานวน 9 โฉนด เน่ืองจาก

บรษิทัฯ ร่วมกนัทุจรติเบยีดบงัโอนกรรมสทิธิใ์นที่ดนิของโจทก์กบับุคคลหน่ึง ซึ่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

ในช่วงเวลาปีทีม่กีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิ และเป็นกรรมการบรษิทัของโจทกด์ว้ยเช่นกนั โดยมทีุนทรพัยท์ีฟ้่อง

จาํนวน 452 ล้านบาท เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 ศาลชัน้ต้นพพิากษายกฟ้อง เน่ืองจากคาํฟ้องไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย และฝ่ายโจทกไ์ดย้ื่นอุทธรณ์  

 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2563 บรษิัทฯ ได้ยื่นคําแก้อุทธรณ์ และศาลแพ่งได้มีคําสัง่รบัคําแก้อุทธรณ์ของ

บรษิทัฯ และไดส่้งสาํเนาใหแ้ก่โจทกแ์ลว้ โดยคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอุทธรณ์  

ปัจจุบนั ศาลแพ่งไดม้กํีาหนดนัดฟังคาํพพิากษาและ/หรอืคาํสัง่ศาลอุทธรณ์ในวนัที ่26 มกราคม 2564 

 ทัง้น้ี การตัง้ประมาณการหน้ีสินตามจํานวนหน้ีที่โจทก์เรียกร้องตามทุนทรพัย์จํานวน 452 ล้านบาทนัน้ 

บรษิัทฯ ไม่ไดม้กีารตัง้ประมาณการหน้ีสนิไว ้เน่ืองจากตามคําพพิากษาดงักล่าว เป็นการยกฟ้องโจทก์โดย

ไม่ไดม้กีารสบืพยานแต่อย่างใด เน่ืองจากคําฟ้องโจทก์ไม่ชอบตามกฎหมาย กรณีที่โจทก์อุทธรณ์นัน้ หาก

ศาลอุทธรณ์เหน็ดว้ยกบัอุทธรณ์ของโจทก์ จะมคีําพพิากษากลบัใหร้บัฟ้องโจทก์ไวพ้จิารณาและดําเนินการ

สบืพยานในศาลชัน้ต้นต่อไป และหากศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษารบัฟ้องโจทก์จรงิ บรษิัทฯ จะใชส้ทิธฎิีกา

ต่อไป กรณีน้ีจงึยงัไม่เป็นทีแ่น่นอนในจํานวนหน้ี และบรษิทัฯอาจจะไม่ต้องรบัผดิ บรษิทัฯจงึยงัไม่นําจํานวน

หน้ีตามทีฟ้่องรอ้งตัง้ประมาณการหน้ีสนิไว ้

5.3   คดีหมายเลขดาํท่ี ผบ.5037/2561 ในวนัที ่1 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯ ถูกเจา้หน้ีเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคล

อื่นรายหน่ึงฟ้องรอ้งเกี่ยวกบัความผดิฐานผดิสญัญาตัว๋แลกเงนิเรยีกค่าเสยีหายและจํานอง จํานวนมูลหน้ี 

20.44 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2562 ศาลมคีําพพิากษาตามสญัญาประนีประนอมยอมความ 

ใหช้ําระหน้ีเสรจ็สิน้ภายใน 24 งวด เริม่งวดแรกในวนัที ่1 สงิหาคม 2562 และคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 6 

ต่อปี  

ปัจจุบนั อยู่ระหว่างบรษิทัฯ ปฏบิตัติามสญัญาประนีประนอมยอมความ  
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 ทัง้น้ี บรษิทัฯ อยู่ระหว่างผ่อนชาํระหน้ีตามสญัญาประนีประนอมยอมความคงเหลอืหน้ีคา้งชําระ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 รวมเป็นเงนิจํานวน 992,166.86 บาท ซึ่งไดต้ัง้เป็นรายการเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่น

แลว้ในงบการเงนิทุกงวด ตัง้แต่งบการเงนิประจาํปี 2559 จนถงึปัจจุบนั 

5.4   คดีหมายเลขดาํท่ี พ.422/2563 บรษิทัฯ ถูกฟ้องเป็นจาํเลยที ่3 ในฐานความผดิทีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบใน

การผดินัดชําระหน้ีตัว๋แลกเงนิ โดยมจีํานวนทุนทรพัย์รวม 116.20 ล้านบาท อา้งว่า จาํเลยที ่1 เป็นบรษิทัผู้

ออกตัว๋แลกเงนิ และจําเลยที ่2 ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯ (จําเลยที ่3) และนําหุน้สามญัดงักล่าวไป

คํ้าประกนัชาํระหน้ีตัว๋แลกเงนิของจาํเลยที ่1   

 บรษิทัฯ ได้ยื่นคาํให้การต่อสูค้ดวี่าบรษิทัฯ ไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋แลกเงนิพพิาทตามคําฟ้อง โดยการคํ้า

ประกนั รบัประกนั การใชเ้งนิ หรอื อาวลัแต่อย่างใด  

       ปัจจุบนั ศาลชัน้ตน้มคีาํพพิากษายกฟ้องจาํเลยที ่3 (บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ีฯ้) 

5.5   คดีหมายเลขดาํท่ี พ.1148/2563  สบืเน่ืองจากคดทีี่ 5.4 บรษิัทฯ ได้ใช้สทิธฟ้ิองรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจาก

บุคคลทีฟ้่องบรษิทัฯ เน่ืองจากใชส้ทิธไิม่สุจรติในการฟ้องรอ้งบรษิทัฯ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่โจทก์ เป็น

การกระทําอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทีบ่รษิทัฯ ต้องตกอยู่ในฐานะจําเลยย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ของบรษิัท จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์เสยีหายและมูลค่าหุ้นในตลาดหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ จงึฟ้องเรยีกค่าเสยีหายเป็นเงนิจาํนวนรวม 100,000,000 บาท พรอ้มดอกเบีย้ (เป็นค่าเสยีหายและ

ค่าขาดประโยชน์ทางธุรกิจจํานวน 50,000,000 บาท , ค่าเสียหายต่อผลประกอบการประจําปีจํานวน 

20,000,000 บาท และค่าเสยีหายต่อสนิทรพัย ์และตอ้งกนัเงนิหน้ีสญูทางบญัช ี30,000,000 บาท 

ปัจจุบนั ศาลนัดพรอ้ม/ชี้สองสถานวนัที ่7 ธนัวาคม 2563 เวลา 9.00 น. และมกํีาหนดนัดพจิารณาสบืพยาน

โจทกใ์นวนัที ่11 และ 12 พฤษภาคม 2564 และสบืพยานจาํเลยในวนัที ่13 และ 14 พฤษภาคม 2564 

5.6 คดีหมายเลขดาํ พ.586/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี พ.1988/2561 กรณีอดตีกรรมการร่วมกนัทุจรติจากการ

ขายตัว๋แลกเงนิ (B/E) ใหก้บักองทุนโซลารสิ บรษิัทฯ ไดด้ําเนินคดกีบัอดตีกรรมการและบุคคลอื่น ๆ กรณี

ร่วมกนัทุจรติจากการขายตัว๋แลกเงนิ (B/E) ใหก้บักองทุนโซลารสิ จาํนวนทุนทรพัย์ 514,409,394.87 บาท 

คดไีด้มกีารสบืพยานโจทก์และพยานจําเลยเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว  และศาลชัน้ต้นมคีําพิพากษาว่าใหจ้ําเลย

รวมกันชําระเงนิแก่บรษิัทฯ จํานวนประมาณ 414 ล้านบาท บรษิัทฯ ได้อุทธรณ์ในส่วนคําพิพากษาของ

ค่าเสยีหายโดยตรงที่ศาลไม่กําหนดให ้ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มคีําพพิากษาแก้ไขเพิม่เติมในส่วนที่จาํเลยต้อง

ชาํระแก่บรษิทัฯ จาํนวนประมาณ 427 ล้านบาท ทัง้น้ี ในคดน้ีีบรษิทัฯ ประสงคจ์ะฎกีาในประเดน็ค่าเสยีหาย

ทีศ่าลอุทธรณ์ไม่กําหนดให ้จาํนวน 41,000,000 บาท  

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดย้ื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎกีาในประเดน็ค่าเสยีหายดงักล่าว 

5.7 คดีหมายเลขดาํท่ี พ.1557/2562 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินคดกีบัอดตีกรรมการทีร่่วมกนัทุจรติเบกิเงนิทดรองจ่าย

ของบรษิัทฯ โดยอดีตกรรมการในฐานะจําเลยยอมรบัผิดจึงได้ตกลงจะชําระเงนิให้แก่บริษัทฯ จํานวน 

1,000,000 บาท ตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาจาํเลยไม่ปฏบิตัติามคาํพพิากษา บรษิทัฯ จงึได้

ดาํเนินการขอศาลออกหมายบงัคบัคด ี 

ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการบงัคบัคด ี
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5.8   บริษทัฯ ได้ดาํเนินการร้องทุกขต่์ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหด้าํเนินคดอีาญากบัอดตีผูบ้รหิารของ

บรษิัทและผู้เกี่ยวขอ้ง กรณีร่วมกนักระทําความผดิทุจรติยกัยอกเงนิจากการขายตัว๋แลกเงนิและยนิยอมให้

บนัทกึบญัชไีม่ถูกตอ้ง โดยส่งหนังสอืแจง้รอ้งทุกขจ์าํนวน 2 ฉบบั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

วนัท่ีหนังสือ

ร้องทุกข ์

เร่ืองท่ีร้องทุกข ์ บุคคลท่ีถกูร้องให้ดาํเนินคดีอาญา 

วนัที ่5 

มนีาคม  

2561 

ให้ดําเนินคดีในกรณีที่มีอดีตกรรมการของบริษัทกระทําผิด

อาญาด้วยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินและเปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารเพื่อนําเช็คที่ไดจ้ากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ฝากเขา้

บัญชีเงินฝากธนาคารแล้วถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปให้

บุคคลอื่น ทัง้ทีบุ่คคลดงักล่าวไม่มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะไดร้บั

เงินดังกล่าว เป็นการกระทําโดยทุจริต ทําให้บริษัทฯได้รับ

ความเสยีหาย สญูเสยีเงนิฝากจาํนวน 394.43 ลา้นบาท 

1. นายสรรชยั อนิทรอกัษร 

2. นายกฤตภิทัร (ชื่อเดมิ ภทัรภพ)  

อทิธสิญัญากร                

3. นายเทพทวิา บตุรพรม   

วนัที ่11 

ตุลาคม  

2561 

ยื่นเรื่องรอ้งทุกข์ในเรื่องเดยีวกนักบัเรื่องที่บรษิัทฯ ได้ยื่นร้อง

ทุกข์ไปแล้วตามหนังสอืรอ้งทุกข์ลงวนัที่ 5 มนีาคม 2561 กบั

บุคคลอื่นเพิม่เติมโดยมขีอ้สงสยัว่าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลอืใน

การทาํการทุจรติเพิม่อกี 4 ราย 

1. นายธรีาสทิธิ ์แสงเงนิ                      

2. นายกติสิาร มุขด ี                       

3. นางสาวจรญูลกัษณ์ (ชื่อเดมิ

ขนิษฐา) คงคาเรยีน                 

4. นายวรีวฒัน์ สุขวราห ์

จากหนังสอืยืน่รอ้งทุกข ์2 ฉบบัขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดร้บัแจง้ผลการรบัเรื่องจากกองคดกีารเงนิการธนาคารและ

การฟอกเงนิ กรมสอบสวนคดพีเิศษ ว่าไดด้ําเนินการรบัเรื่องดงักล่าวขา้งต้นไวด้ําเนินการสอบสวนเป็นคดี

พเิศษที ่151/2561 แลว้ตามหนังสอืแจง้ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 

เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2563 กองคดกีารเงนิการธนาคารและการฟอกเงนิไดม้กีารส่งหนังสอืที ่ยธ.0805/161 

ฉบบัลงวนัที่ 24 มกราคม 2563 ตอบกลบัมายงับรษิทัฯ ว่าคดพีเิศษที่ 151/2561 อยู่ระหว่างการสอบสวน

ของพนักงานสอบสวนพเิศษ กรมสอบสวนคดพีเิศษ   

เมื่อวนัที ่10 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ ไดนํ้าส่งเอกสารและเขา้ใหก้ารเพิม่เตมิ  

พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนพเิศษ ไดม้กีารออกหมายเรยีกผูต้้องหาทัง้ 7 คน มารบัทราบขอ้กล่าวหา

เรยีบรอ้ยแล้ว ทัง้น้ี ในการออกหมายเรยีกผู้ต้องหาทัง้ 7 คนนัน้ ปรากฏว่ามผีู้ต้องหาจํานวน 5 คนได้รบั

หมายเรยีกและมาใหก้ารต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ส่วนผูต้้องหาอกี 2 คนยงัไม่มาพบ คาดว่ามพีฤตกิารณ์

หลบหนี อยู่ระหว่างการดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป  

ปัจจุบนั อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) ประชุมสรุปพฤตกิารณ์ของผูต้อ้งหา ซึ่ง

จะพจิารณาออกหมายจบัผูต้อ้งหาต่อไป 

5.9   บริษทัฯ ได้ดาํเนินการแจ้งความร้องทุกขต่์อกองบงัคบัการปราบปราม ตามบนัทกึคาํรอ้งต่อกองบงัคบั

การปราบปราม ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 ให้ดําเนินการคดอีาญาเพิ่มเติมกบัผู้บรหิารและอดตีผู้บรหิาร

ของบรษิทัฯ กบัพวก ดงัน้ี      
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คดีความท่ี 1  คดทีี่อดตีผู้บรหิารและผู้เกี่ยวขอ้งร่วมกนัทุจรติในการซื้อที่ดนิจํานวน 10 โฉนด และอีก 2 

โฉนด รวมเป็นเน้ือที่ดิน จํานวน 48 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยา ในราคา 190.00 ลา้นบาท  

คดีความท่ี 2  คดทีีอ่ดตีผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งร่วมกนัทุจรติในการสมคบกนัทําสญัญาเป็นนายหน้าชีช้่อง

และชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาซื้อขายทีด่นิ โฉนดเลขที ่281085, 281088 ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมอืง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ของบรษิัท โมเดริ์น สตรที จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ขาย

ให้กับบรษิัท เคเจ แอสเซท จํากัด ในราคาซื้อขาย จํานวนเงนิ 100.00 ล้านบาท โดยมีการทําสญัญาค่า

นายหน้าในอตัรารอ้ยละ 5 ของราคาขาย จํานวน 2 สญัญา ซึ่งบรษิัท โมเดริ์น สตรที จํากดั ไดร้บัชําระค่า

ซือ้ขายทีด่นิจาํนวนเงนิ 83.50 ลา้นบาท  

ต่อมาได้ถอนคํารอ้งทุกขใ์นคดน้ีีเหตุผลเพราะว่าจะต้องตดิตามพยานเอกสารที่สําคญับางประการ ที่ยงัไม่

ไดม้า แต่บรษิัทยงัคงสงวนสทิธิท์ี่จะดําเนินคดตีามกฎหมายไว้ในชัน้น้ี และหากเมื่อบรษิัทฯ ได้รบัพยาน

เอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว จะดําเนินคดตีามกฎหมายต่อไป ประกอบกบัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองให้มีการชะลอการดําเนินคดีไว้ก่อน จนกว่าจะ

สามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอเพื่อจะดาํเนินคดตี่อไป  

คดีความท่ี 3  คดีที่อดีตผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทุจริตมีมติรบัที่ดินตามหนังสือรบัรองการทํา

ประโยชน์ที่ดิน (น.ส.3 ข) เลขที่ 21, 61, 169, 609, 639, 691, 704 และ 706 ตําบลหนองล่อง อําเภอป่า

ซาง จงัหวดัลําพูน จํานวน 8 แปลง เน้ือที่รวม 120 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา มาตใีชช้ําระหน้ี ในจํานวนเงนิ 

61.50 ล้านบาท และวนัที ่14 มนีาคม 2559 บรษิทัฯ โดยอดตีผูบ้รหิารไดจ้ดทะเบยีนรบัโอนกรรมสทิธิแ์ละ

สิทธิครอบครองตามที่ดินดงักล่าว แต่ปรากฏว่าที่ดินไม่มีตําแหน่งที่ตัง้ที่ดินที่บริษัทฯ จะเข้าไปพัฒนา

โครงการได ้  

คดีความท่ี 4  คดทีี่อดตีผูบ้รหิารและผูเ้กี่ยวขอ้งร่วมกนัทุจรติในการขายที่ดนิ โฉนดเลขที ่1614 ตําบลบงึ

คาํพรอ้ย อําเภอลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ในราคา 26.00 ลา้นบาท ในวนัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิแปลงดงักล่าว

ออกไป อดีตผู้บรหิารของบรษิัทฯ ในฐานะกรรมการผู้มอํีานาจของบรษิัท โมเดิร์น สตรที จํากดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดท้าํการซื้อทีด่นิแปลงดงักล่าวคนืจากบุคคลภายนอกจาํนวน 26.00 ลา้นบาท 

คดคีวามที ่1,3 และ 4 กองบงัคบัการปราบปรามไดส่้งเรือ่งใหก้องบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิ

เกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิเป็นฝ่ายดําเนินการสอบสวนตามรายงานหนังสอืบนัทกึขอ้ความที ่ตช 

0026 (13) พเิศษ ลงวนัที ่19 กนัยายน 2562    

ปัจจุบนั คดคีวามที ่1,3 และ 4 อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวน 

กองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนคดคีวามที่ 2 นัน้ 

บรษิทัฯ ไดถ้อนคํารอ้งทุกขใ์นคดน้ีีเหตุผลเพราะว่าจะตอ้งตดิตามพยานเอกสารทีส่ําคญับางประการทีย่งัไม่

ได้มา แต่บรษิัทยงัคงสงวนสทิธิท์ี่จะดําเนินคดตีามกฎหมายไว้ในชัน้น้ี และหากเมื่อบรษิัทฯ ได้รบัพยาน

เอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว จะดําเนินคดตีามกฎหมายต่อไป ประกอบกบัในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติรับรองให้มีการชะลอการดําเนินคดีไว้ก่อน จนกว่าจะ

สามารถรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอเพื่อจะดาํเนินคดตี่อไป  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสาํคญัอ่ืน  
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์  : KC 

ประเภทธรุกิจ   : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย  

เลขทะเบียนบริษทั   :  0107536001133 

ท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญ ่  :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 

                           แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทุนจดทะเบียน    :  2,300,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยลา้นบาทถว้น) 

ทุนชาํระแล้ว    :  875,000,000 บาท (แปดรอ้ยเจด็สบิหา้ลา้นบาทถว้น) 

โทรศพัท์   :  +66 (0) 2276-5924 

โทรสาร     :  +66 (0) 2276-5924 

Homepage    :  www.kcproperty.co.th 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั   : บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั 

ประเภทธรุกิจ   : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทบา้นจดัสรรและทีด่นิพรอ้มขาย 

เลขทะเบียนบริษทั   :  0105547043485 

ท่ีตัง้สาํนักงานแห่งใหญ ่  :  202 อาคารเลอคองคอรด์ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่1901 

                           แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ทุนจดทะเบียน    :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 

ทุนชาํระแล้ว    :  30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) 

โทรศพัท์   :  +66 (0) 2276-5924 

โทรสาร     :  +66 (0) 2276-5924 

 

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 

http://www.kcproperty.co.th/
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 
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7.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

 7.1   หุ้นสามญั 

  ทุนจดทะเบยีนและทุนทีเ่รยีกชาํระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 2,300,000,000 บาท (สองพนัสามรอ้ยลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญั 

 จาํนวน 2,300,000,000 หุน้ (สองพนัสามรอ้ยลา้นหุน้) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

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

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

 7.2   ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

  รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ลําดบั ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 มดีงัน้ี 

ลาํดบั ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สดัส่วน 

1 นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญาการ 312,200,000 35.68 

2 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 38,228,200 4.37 

3 นางสาวสมพติร โสจนัทกึ 32,400,000 3.70 

4 นายสมบุญ แซ่จ๋าว 25,625,700 2.93 

5 นางสาวเพยีงใจ แซ่โงว้ 25,302,200 2.89                  

6 นายบุญสุข ปลืม้วรสวสัดิ ์ 23,000,000 2.63 

7 นางสาวกนกพชัศร ีพรชยัศร ี 20,000,000 2.29 

8 นางสาวจงกล สวิาภริมยร์ตัน์ 19,188,300 2.19 

9 นายโสภณ นมะณี 18,746,900 2.14 

10 นายธงชยั ลิม้ทองสทิธคุิณ 18,072,900 2.07 

 

 7.3   การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 ตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มภีาระหน้ีตัว๋แลกเงนิทีเ่สนอขายในวงจํากดัต่อ           

ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ณ สิน้งวดปี 2563 รวมจํานวน 377.65 ล้านบาท โดยในปี 2563 บรษิทัฯ 

ไดช้ําระหน้ีคนืไปแล้ว จํานวน 11.95 ล้านบาท และไม่ปรากฏรายการออกตัว๋แลกเงนิและเสนอขายในวงจํากดั

ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ 
 

 7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ

สาํรองตามกฎหมายในแตล่ะปี ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยใหค้าํนึงถงึปัจจยัตา่ง 

ๆ ต่อไปน้ีมาพจิารณามาประกอบ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของ

บรษิทั สภาพคล่องของบรษิทั การสํารองเงนิไวเ้พื่อการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกจิ การสํารองเงนิไวเ้พื่อ

จ่ายชําระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงาน

ของบริษัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบรษิัทฯ อย่างมีนัยสําคญั 
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ตามที่คณะกรรมการบรษิัท พจิารณาเห็นสมควรหรอืเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขา้งต้นจะต้อง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
 

 ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนลงทุน ภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทั รวมถงึความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคตของ

บรษิทัฯ และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิกําไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั

ฯ และ/หรือมีผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอํีานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืทราบใน

การประชุมครัง้ต่อไป 
 

 สําหรบัปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทฯ มีผล

ขาดทุนสุทธ ิจาํนวน 103.11 ลา้นบาท  
 

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรากําไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (0.10) (0.18) (0.11) 

การจ่ายเงนิปันผล (บาท:หุน้) - - - 

อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อกําไรสุทธ ิ(%) - - - 
หมายเหตุ : เป็นอตัราทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 และให้

นําเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เพือ่การอนุมตัติ่อไป 
 

8.  โครงสร้างการจดัการ 
 

 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ชุด คอื (1) คณะกรรมการบรษิทั, (2) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ, (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน, (4) คณะกรรมการบรหิาร และ (5) คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิที่มีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ที ่

กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่22 มนีาคม 2543 ทุกประการ 

โดยมอีงคป์ระกอบ คุณสมบตั ิและการแบ่งแยกหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน รายละเอยีดดงัน้ี 
 

 8.1   คณะกรรมการบริษทั 
 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย ทัง้น้ีในการดําเนิน

กจิการนัน้กรรมการต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจน

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่มคุีณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ดงัน้ี 
 

1. พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายอดุลย ์ เลาหพล  กรรมการอสิระ และรองประธานกรรมการบรษิทั 

3. นายชาย วฒันสุวรรณ  กรรมการอสิระ  

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

6. นายสนัต ิ ปิยะทตั  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

7. ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร  กรรมการ 

8. นางสาวแนน กววีศิาลตระกูล กรรมการ 

9. นางวชิดา นิตภิกัดิ ์  กรรมการ 

 โดยม ีนางสาวนงนภสั ชดิไชย ทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
 

 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 
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11. พจิารณาการแก้ไขเพมิเติม่หนังสอืคณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู้และการ

ควบหรอืเลกิบรษิทั โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

 

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 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. พลเอกทวิะพร ชะนะพะเนาว ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุลย ์ เลาหพล กรรมการตรวจสอบ 

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

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 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 ี
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(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

 ท่าน 

(ช)  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 

 (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตอํานาจ หน้าที่

และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

 คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

8. ตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอํ้านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และมอํีานาจในการวา่จา้งหรอืนํา

 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
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แผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม

และอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

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

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องพจิารณาจากกรรมการอสิระเท่านัน้ ทัง้น้ี กรรมการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

1. นายกานต ์ พลูเกษร ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2. นายชาย วฒันสุวรรณ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยม ีนางสาวนงนภสั ชดิไชย ทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 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 คณะกรรมการบริหาร 
 

 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะตอ้งเป็นกรรมการทีม่อํีานาจในการ

บรหิาร ซึ่งต้องไม่ใช่กรรมการอสิระ ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการสามารถเป็นกรรมการบรหิารได ้ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์  จนัทรทตั ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสนัต ิ ปิยะทตั กรรมการบรหิาร 

3. ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร กรรมการบรหิาร 

4. นางวชิดา นิตภิกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

โดยม ีนางสาวราตร ีสายเมฆ ทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) จดัทําวสิยัทศัน์  กลยุทธ์  ทศิทางในการดําเนินธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินธุรกจิ 

งบประมาณ  โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอํานาจอนุมตัขิองบรษิทัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่2 หน้า 9 

เหน็ชอบและอนุมตัแิละดําเนินการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั  รวมถงึตรวจสอบ

และตดิตามผลการดาํเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานทัว่ไปของบรษิัท  ผ่านกรรมการผู้จดัการ/

คณะทาํงานบรหิารของบรษิทั 

3) พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกําหนดนโยบายการลงทุน   การขยายกิจการ   

การประชาสมัพนัธ ์ กําหนดแผนการเงนิ  รายงานประจาํปี  งบประมาณรวมทัง้งบประมาณประจาํปี  การ

บรหิารทรพัยากรบุคคล  และการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นผูพ้จิารณาต่อไป 

4) มอํีานาจแต่งตัง้คณะทํางานเพื่อการดําเนินกิจการหรอืการบรหิารงานของบรษิทัและการกําหนดอํานาจ 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะทํางาน รวมถงึควบคุมกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินงานของคณะทาํงานที่

แต่งตัง้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีกํ่าหนด 

5) ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รบัการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบรษิทัและกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานมคุีณภาพและประสทิธภิาพ 

6) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการจัดทําขึ้น  ก่อนที่จะนําเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ

7) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่  และมอํีานาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงทนุ

หรอืร่วมลงทุนกบับุคคล  นิตบิุคคล  องค์กรทางธุรกจิอื่นใด  หรอืเขา้ร่วมประมูลงานต่างๆ  ตลอดจนเขา้

ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรรมการบริษัทเห็นสมควร  รวมถึงการทํานิติกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกับเรื่องดงักล่าวจนเสร็จการตามขอบเขตอํานาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) และ/หรือ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

8) พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิลงทุนที่สําคญัที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามอํานาจ

อนุมตั ิ(Delegation of Authority) และ/หรอื ตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

9) พิจารณาอนุมัติการเข้าทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

(เช่น การซื้อขาย, การใหห้รอืรบับรกิาร, การลงทุนหรอืร่วมทุนกบับุคคลอื่นเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติ

ของบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงนิตาม

ตารางอํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ตามที่

คณะกรรมการบรษิทักําหนด รวมถงึวงเงนิเกนิงบประมาณทีกํ่าหนดไวต้ามอํานาจดาํเนินการทางการเงนิ 

10) พจิารณาและอนุมตั ิการเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิสําหรบัสนับสนุนการทํา

ธุรกจิตามปกต ิเช่น การเปิดบญัชธีนาคาร, การปิดบญัชธีนาคาร, การกู้ยมืเงนิ, การขอวงเงนิสนิเชื่อ, การ

จํานํา, จํานอง, คํ้าประกนั, รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใดๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ในการดําเนินกจิการของบรษิทั  รวมถงึการทํานิตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ

ตามตารางอํานาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตาม
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ขอ้บงัคบัของบรษิทั  ในกรณีทีว่งเงนิเกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  ตอ้งนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัใินการประชุมครัง้ถดัไป และกรณีทีต่้องใชท้รพัยส์นิของบรษิัทเป็น

หลกัประกนัตอ้งนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 

11) พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงนิปันผล

ประจาํปี เพื่อเสนอคณะกรรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 

12) กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบ นโยบายการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  

การโยกยา้ย การเลกิจา้ง  โครงสรา้งค่าตอบแทนสําหรบัการกําหนดเงนิเดอืน  ค่าตอบแทน  โบนัส  และ

บําเหน็จรางวลัตามทีกํ่าหนดไวใ้นตารางอํานาจบรหิารทรพัยากรบุคคลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั 

13) พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ หรอืคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิารทีจ่าํเป็นต่อการ

ดําเนินงานของบรษิัทได้ตามความเหมาะสมและมอํีานาจกําหนดค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  สวสัดกิาร  

สิง่อํานวยความสะดวกและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของประธานทีป่รกึษาหรอืทีป่รกึษา หรอืคณะทีป่รกึษาดงักล่าว

ได ้โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละปี 

14) ทบทวนกฎบตัรและนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

15) ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

กําหนด 

16) มอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ 

บรหิาร  ทัง้น้ี การมอบอํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็น

การมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วง  ที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร  หรือผู้ร ับมอบอํานาจจากคณะ

กรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน)  อาจมี

ส่วนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ

บรษิทั  ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ไดอ้นุมตัไิว ้

 8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะตอ้งเป็นกรรมการทีม่อํีานาจในการ

บรหิาร ซึ่งต้องไม่ใช่กรรมการอสิระ ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการสามารถเป็นกรรมการบรหิารได ้ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายอดุลย ์ เลาหพล กรรมการบรหิารบรหิารความเสีย่ง 

3. นายกานต ์ พลูเกษร กรรมการบรหิารบรหิารความเสีย่ง 

4. นางสาวแนน กววีศิาลตระกูล กรรมการบรหิารบรหิารความเสีย่ง 

โดยม ีนางสาวรตันา ชยัรงัศร ีทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) พจิารณาอนุมตันิโยบาย  วตัถุประสงค์ และกรอบการบรหิารความเสีย่ง  สําหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิาน

ในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของพนักงาน  ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละ

เป้าหมายของบรษิทั  

2) กํากบัดูแลใหม้กีารระบุความเสีย่ง  โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กร  ทีอ่าจส่งผลกระทบ

ใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีกํ่าหนดไว ้ และมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของ

ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้  เพื่อจดัลําดบัความเสี่ยง กําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบริษัท (Risk 

Appetite)และเลอืกใชว้ธิกีารจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

3) พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทัใหม้ี

ความครอบคลุม และสอดคล้องกบักลยุทธ์และทศิทางของธุรกจิและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิทัง้น้ี ตอ้งครอบคลุมความเสีย่งอย่างน้อย 4 ประการ ดงัน้ี  

3.1)  ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

3.2)  ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3.3)  ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

3.4)  ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

4) พจิารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบตัิในการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความ

เสีย่งใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามผล และกํากบัดแูลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และใหค้วาม

เห็นชอบเกี่ยวกบัผลการประเมนิความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง รวมถึงแผนการ

ปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งทีเ่หลอือยู่เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและอยู่

ในระดบัทีย่อมรบัได ้

5) กํากับดูแลให้มผีู้รบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทฯมรีะบบการ

บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง 

6) พจิารณาโครงสร้างและแต่งตัง้คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่ประเมินและติดตามผลการ

จดัการความเสีย่ง 

7) พจิารณางบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกบับรษิัท เพื่อใช้เป็น

กฎเกณฑใ์นการปฏบิตัติามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

8) ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการปฏบิตัใินการบรหิาร

ความเสีย่งของบรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ ์และแนวทางการปฏบิตัดิงักล่าวมแีนวทางสอดคล้อง

กบักลยุทธ์และทศิทางธุรกจิของบรษิทัและสามารถกํากบัดูแลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

รวมทัง้ให้คําแนะนําและสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึง

ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

9) กํากบัดูแลให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพประสิทธผิลและทําการประเมนิผลการ

บรหิารความเสีย่ง  พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจาํทุกปี 

10) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประจําทุกปี  ถ้ามกีารปรบัปรุงแก้ไขจะต้องนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิ

11) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  ใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ

ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่อบริษัท หรือ เกิดการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ตอ้งรายงานคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบทนัท ี

12) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย   
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 8.6 คณะผู้บริหาร 
 

 คณะผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึ่งมคุีณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้รหิารมจีาํนวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสนัต ิ ปิยะทตั กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ 

3. นายอมรศกัดิ ์ วศิษิฎ์วุฒพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิาร 

4. นายวรีณั มณีภาค รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิ 

5. นายชยัวฒัน์ ปิยะทตั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้ง 

6. นายธนภณ พรหมนุรกัษ ์ รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสนับสนุนการ 

  ปฏบิตักิาร และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

7. นางสนัทนา อกัษรศริ ิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 
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  อาํนาจในการอนุมติัของผู้บริหาร (สาํหรบัปี 2563 ฉบบัล่าสุด ณ วนัที ่24 กรกฎาคม 2563) 
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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 5,000,000 บาท   อ อ - -     

    - วงเงนิตัง้แต่ 5,000,000 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 เพื่อจดัซื้อทีด่นิ    อ อ -       

    - จดัซื้อทีด่นิ ไม่เกนิ 50,000,000 บาท  อ อ -       

   - จดัซื้อทีด่นิ ตัง้แต่ 50,000,000 บาท ขึน้ไป 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 500,000 บาท     อ อ -     

    - วงเงนิ 500,000 แต่ไม่เกนิ 3,000,000บาท   อ อ - -     

    - วงเงนิตัง้แต่ 3,000,000 บาทขึน้ไป อ อ - - -     

3 หมวดกระบวนการธรุกิจหลกั  (Main Business Process) 

3.1 คดัเลอืกแปลงทีด่นิเพื่อจดัทํา Feasibility    อ อ - -   ขึน้อยู่กบัผูท้ําขอ้มลู 

3.2 พฒันา Product และ Project Development   อ อ - -   ขึน้อยู่กบัผูท้ําขอ้มลู 

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 Net Price       อ - -   

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

           - ส่วนลดมากกว่า 7% จาก Net Price   อ อ - - -   

  
4.5.2 อนุมตักิารใหข้องแถมแก่ลูกคา้ หรอื ของสมนาคุณ

แก่ผูแ้นะนําการขาย / ครัง้ 
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 - ของแถมรวม / ครัง้ มลูค่าไม่เกนิ 5,000 บาท     อ   

 
        - ของแถมรวม / ครัง้ มลูค่าตัง้แต่ 5,000 บาทขึน้ไป 

แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท 

 
  อ - 

 

 

 
- ของแถมรวม / ครัง้ มลูค่าตัง้แต่ 10,000 บาทขึน้

ไป แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท 

 
 อ - - 

 

 

 - ของแถมรวม / ครัง้ มลูค่า 500,000 บาทขึน้ไป  อ - - -   

4.6 จดัทํางบประมาณ CRM และ CSR   อ อ - -     

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 100,000 บาท     อ - -     

  

      - วงเงนิตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 

10,000,000 บาท   
อ - -     

  

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

5.6 การบรจิาคเพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์ / ครัง้               

        - วงเงนิไม่เกนิ 50,000 บาท     อ - -     
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      - วงเงนิตัง้แต่ 50,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 200,000 

บาท   
อ - -  

  

  - วงเงนิตัง้แต่ 200,000 บาท ขึน้ไป อ -      

5.7 การเลี้ยงรบัรอง / ครัง้        

  - วงเงนิไม่เกนิ 5,000 บาท    อ    

 
 - วงเงนิตัง้แต่ 5,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 10,000 

บาท 

 
 อ   

  

 
 - วงเงนิตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 50,000 

บาท 

 
อ    

  

5.8 ค่าของขวญั / ครัง้        

  - วงเงนิไม่เกนิ 2,000 บาท    อ    

 
 - วงเงนิตัง้แต่ 2,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 5,000 

บาท 

 
 อ   

  

 
 - วงเงนิตัง้แต่ 5,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 100,000 

บาท 

 
อ    

  

  - วงเงนิตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป อ อ      

6 หมวดการบริหารงานทัว่ไป (General Administration) 

6.1 ทรพัยากรบุคคล (Human Resource)               

       - นโยบายต่างๆ (Policy) อ อ -       
ขึน้อยู่กบัประเภท

นโยบาย 

       - โครงสรา้งองคก์รหลกั (Organization Chart) อ อ -         

 - โครงสรา้งองค์กรย่อย ภายในแต่ละหน่วยงาน  อ -     

       - กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั (Discipline)   อ -         

 
     - การอนุมตักิารจ่าย ปรบัเงนิเดอืน โบนัส และ

สวสัดกิาร (Benefit) 
 อ อ - -   

 
- การอนุมตัแิต่งตัง้ จดัโยกยา้ยตําแหน่ง เลื่อนตําแหน่ง 

ระดบั 
 อ - 

 
  

ตัง้แต่ระดบั DMD 

ขึน้ไป 

 
- การอนุมตัแิต่งตัง้ จดัโยกยา้ยตําแหน่ง เลื่อนตําแหน่ง 

ระดบั 
  อ 

 

อ -  
ตัง้แต่ระดบั 

Director ลงมา 

 
- แผนอตัรากําลงั / การอนุมตัขิออตัรากําลงัคน (Man 

Power) 
  อ 

 

อ -   

       - การสรรหา คดัเลอืก แต่งตัง้ (Recruitment)   อ อ - -     

       - ใบทาํงานล่วงเวลา (OT)     อ อ -     

       - ใบลาออกพนักงาน   อ อ อ -   
ขึน้อยู่กบัระดบั

ตําแหน่ง 
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       - 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) 

    
- 

      มหีนังสอืแต่งตัง้จาก

ผูม้อีํานาจอนุมตั ิ

  
     - คาํสัง่ / ระเบยีบ / ประกาศ / ขอ้บงัคบั  

ประชาสมัพนัธต์่าง ๆ (Procedure & Relations) 
    -       

มหีนังสอืแต่งตัง้จาก

ผูม้อีํานาจอนุมตั ิ

  
- เงนิกูต้ามระเบยีบสวสัดกิารพนักงาน (Employee 

Loan) 
              

       - วงเงนิตามกําหนดในสญัญาเงนิกู้   อ อ - -     

6.2 การบรหิารงานทัว่ไป (General Administration)               

       - การทํากจิกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR)   อ อ - -     

  
     - การทํากจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธภ์ายในบรษิทั   

(Relationship activity) 

    
อ - - 

    

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)               

       - งานขออนุญาตทัง้หมดของโครงการและบรษิทั     
อ อ - 

  มใีบมอบอํานาจ        

ใหผู้ม้อีํานาจอนุมตั ิ
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       - 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 - -     

7 หมวดธุรกรรมดา้นการลงทุน 

7.1 การลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร / ครัง้        

 - วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท   อ -    

 
- วงเงนิตัง้แต่ 500,000 บาท ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 

25,000,000 บาท 

 
อ -   

 
 

 - วงเงนิตัง้แต่ 25,000,000 บาท ขึน้ไป อ อ -     

7.2 การลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิการใหม่        

 - วงเงนิไม่เกนิ 20,000,000 บาท  อ -     

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

  

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
 

1. ดูแล บรหิาร ดําเนินงาน และปฏิบตัิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบรษิัท ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์             

ทศิทางการดําเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําปีที่ได้รบัอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและขอบเขตอํานาจซึง่คณะกรรมการบรษิทักําหนด 

2. กํากบัดูแลการดําเนินธุรกจิด้านการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคลและด้านการปฏบิตัิงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณประจําปีของบรษิทัที่

อนุมตัไิวโ้ดยคณะกรรมการบรษิทั 

3. กําหนด แผนการดําเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณประจําปีของบริษัท รวมทัง้โครงสร้างและอํานาจ

 การบริหารงาน 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

กรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางจาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 

หมายเหตุ  : นับจํานวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุมตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 หรอื วนัทีเ่ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เนือ่งจากกรรมการแต่ละท่านเขา้ดํารงตําแหน่งไม่พรอ้มกนั  

 : ลําดบัที ่7-9 เพิง่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 จงึสามารถเขา้ร่วมประชุมกรรมการไดเ้พยีงแค่ในเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 2563 เท่านัน้ 

 

 

รายนามคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

การประชมุประจาํปี 2563 (ครัง้) 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

1. พลเอกทวิะพร  ชะนะพะเนาว ์
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบรษิทั 

13/14 
7/7 - - - 

2. นายอดุลย ์      เลาหพล 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และรองประธาน

กรรมการบรษิทั 

12/14 6/7 

- - 1/2 

3. นายชาย         วฒันสุวรรณ 
กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ 

12/14 7/7 
1/2 - - 

4. นายกานต ์      พลูเกษร 
กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

12/14 
- 

2/2 
- 2/2 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์ จนัทรทตั 
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรหิาร 

13/14 
- 

2/2 
1/2 - 

6. นายสนัต ิ       ปิยะทตั กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 11/14 - - 1/2 - 

7. ศ.ดร.จมุพต     สายสุนทร 
กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง 
1/2 - - 2/2 2/2 

8. นางสาวแนน   กววีศิาลตระกูล กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 - - - 1/2 

9. นางวชิดา       นิตภิกัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 2/2 - - 2/2 - 
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 8.6 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

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

ความสามารถโดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้จีาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยปัจจุบนัมกีรรมการจาํนวนทัง้หมด 9 คน เป็น

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 คน กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอสิระจาํนวน 4 

คน) ทัง้น้ี กรรมการแต่ละคนมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ผงัโครงสร้างการจดัการ 
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 8.7 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
  

 บรษิัทฯ มนีโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ โดยใหนํ้าส่งสาํเนาแบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์(59-2) ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั

เพื่อรวบรวม ทาํสรุป และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ 

รายนามคณะกรรมการ 
จาํนวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

1. พลเอกทวิะพร      ชะนะพะเนาว ์ - -  

2. นายอดุลย ์          เลาหพล - -  

3. นายชาย             วฒันสุวรรณ - -  

4. นายกานต ์          พลูเกษร  - - 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์    จนัทรทตั - -  

6. นายสนัต ิ            ปิยะทตั 16,200,000 16,200,000  

7. ศ.ดร.จมุพต         สายสุนทร - -  

8. นางสาวแนน        กววีศิาลตระกูล - -  

9. นางวชิดา            นิตภิกัดิ ์ - -  
 

 

 รายงานการถือหลกัทรพัยข์องผู้บริหาร 

รายนามคณะกรรมการ 
จาํนวนหุ้น 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

1. นายสนัต ิ            ปิยะทตั 16,200,000 16,200,000  

2. นางสาวอาทภิา     ธนจริาวฒัน์ - -  

3. นายอมรศกัดิ ์       วศิษิฎ์วฒุพิงศ ์ 90,000 90,000 มารดาถอืหุน้ 

4. นายวรีณั             มณีภาค - -  

5. นายชยัวฒัน์         ปิยะทตั - -  

6. นางสนัทนา          อกัษรศริ ิ 9,000,000 9,000,000 คู่สมรสถอืหุน้ 

7. นายธนภณ           พรหมนุรกัษ ์ - -  
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 8.8 เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวนงนภสั ชดิไชย เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่9 พฤศจกิายน2563 

เพื่อทําหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัตามทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551 โดยคณะกรรมการบรษิทัไดส่้งเสรมิ

และสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการ

ปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานุการบรษิทัโดยมปีระวตั ิดงัน้ี 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวนงนภสั ชดิไชย 

 ตําแหน่ง : เลขานุการบรษิทั 

 อายุ (ปี) : 31 ปี  

 สญัชาต ิ : ไทย  

 คุณวุฒทิางการศกึษา : นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       : รฐัศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 : มธัยมศกึษา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 

ประวตักิารอบรม  : 2562สSmart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

: 2561 หลกัสูตรกฎหมายหลกัทรพัย์และกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจํากดั บรษิัท ฝึกอบรมและ

สมันาธรรมนิต ิจาํกดั 

           : 2561 หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

             : 2561 หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานุการบรษิทั สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) : ไม่ม ี

 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี

 ประสบการณ์การทาํงาน : 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

2563 เลขานุการบรษิทั  บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

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

2559 นิตกิรฝึกหดั แผนกคดแีพ่ง  สาํนักงานอยัการสงูสุด 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

  เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลบงัคบัวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความ

ระมดัระวงัและความซื่อสตัย์ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ 

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. เลขานุการบริษัทจดัส่งสําเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 

  7 วนัทาํการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

2.3. ตอ้งจดัใหม้รีะบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งและครบถว้น และสามารถ 

  ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัทีม่กีารจดัทาํเอกสารหรอืขอ้มลูดงักล่าว 

3) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนด 
 

  โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ลขานุการบรษิทัได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่าง

ต่อเน่ืองทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีง่านเลขานุการบรษิทั  
 

 8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน

การกํากบัการทํางานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคํานึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ โดยมี

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณากําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรบักรรมการผู้บรหิารระดบัสูงก่อน

นําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

  บรษิทัฯ จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรปูแบบค่าตอบแทนรายเดอืน โดยกรรมการทีด่าํรงตําแหน่งหลายตําแหน่ง

จะได้รบัค่าตอบแทนในตําแหน่งสูงสุดเพียงตําแหน่งเดยีว และกรรมการตรวจสอบจะได้รบัค่าตอบแทนในตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบเท่านัน้ จะไม่ไดค่้าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัอกี 
 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
 

รายนามคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 

บริษทั ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร บริหาร

ความเส่ียง 

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 - - - 420,000 - 

6. นายสนัต ิ    ปิยะทตั 300,000 - - - - 

*7. ศ.ดร.จุมพต        สายสุนทร - - - - 70,000 

*8. นางสาวแนน       กววีศิาลตระกูล 50,000 - - - - 

*9. นางวชิดา           นิตภิกัดิ ์ 50,000 - - - - 

 หมายเหตุ : เนือ่งจากลําดบัที ่7-9 เพิง่เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 จงึสามารถรบัค่าตอบแทนกรรมการได้

เพยีงแค่ของเดอืนพฤศจกิายนและธนัวาคม 2563 เท่านัน้ 
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• ค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร 

  ในปี 2561-2563 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนและโบนัสใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

ประเภท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

เงนิเดอืน 12 14,640,764 7 15,974,100 7 17,001,590 

เงนิโบนัส 7 1,063,300 6 353,750 - - 

รวม 12 15,704,064 7 16,327,850 7 17,001,590 
 

• ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

  ในปี 2561-2563 บรษิทัฯ ไดส้มทบเงนิเขา้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ดงัน้ี 

ประเภท 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

จาํนวน 

(ราย) 

ค่าตอบแทน 

( บาท) 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 4 132,499 7 282,900 7 401,532 

รวม 4 132,499 7 282,900 7 401,532 
  

 

 8.10 บุคลากร 

  บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานของบรษิทัฯ เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาอย่างยิง่ จงึใหค้วามสําคญัต่อการบรหิารและการพฒันา

บุคคลากร เพื่อใหค้งไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนัจะพืน้ฐานของศกัยภาพการแขง่ขนัของ

บรษิทัฯ  

• จาํนวนพนักงานทัง้หมด 
 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561-2563 บรษิทัฯ มพีนักงานจาํนวนทัง้หมด 74 คน, 82 คน และ 81 คน ตามลําดบั โดย

เป็นพนักงานประจาํทัง้หมด 
 

แผนก/ฝ่าย 
จาํนวนพนักงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

การตลาดและการขาย 8 11 14 

ก่อสรา้ง 9 10 13 

บญัชแีละการเงนิ 11 13 12 

สนับสนุนปฏบิตักิาร 46 48 45 

รวมทัง้หมด 74 82 84 
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• ค่าตอบแทนพนักงาน 
 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คํานึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ความ 

 สามารถ ผลการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคน และยงัให้สอดคล้องกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดยีวกนั อีกทัง้

 ยงัตอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัการขยายตวัของธุรกจิ และการเตบิโตของบรษิทั 
 

  บรษิัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน

 สาํรองเลีย้งชพี เบีย้ประกนักลุ่ม และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงานปี 2561-2563 ดงัน้ี 
 

 

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิเดอืน 24,946,910.00 30,977,538.00 36,589,955.00 

เงนิโบนัส 1,083,915.00 1,579,811.00 - 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 1,280,171.00 7,273,848.21 9,212,754.45 

รวม 27,310,996.00 39,831,197.21 45,802,709.45 
  

 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอืน่ๆ ไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี เงนิประกนัสงัคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศพัท ์สวสัดกิารพนักงาน เป็นตน้ 
 

• กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้กองทุนสํารองตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ สบทบเงิน

จาํนวนรอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงานเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี ซึง่พนักงานจะตอ้งจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุน ได้ใน

อตัรารอ้ยละ 3% ของเงนิเดอืนพนักงาน (โดยคาํนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย) 
 

• ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานกบัผูบ้รหิารหรอืพนักงานบรษิทั ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธ ิหรอืผดิ

สญัญาการจา้งแรงงานแต่อย่างใด 
  

• นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ 
 

  บรษิทัฯ ตระหนักและได้ให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรของบรษิัทฯ ในทุกๆ ระดบัให้มปีระสทิธภิาพและ

 มปีระสทิธผิลสูงสุด บรษิัทฯ จงึมนีโยบายที่จะพฒันาพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ซึ่ง

 จะส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัและผลกัดนัใหอ้งค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึส่งเสรมิ

 ให้พนักงานโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี

 รายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. การพฒันาอาชพีของพนักงาน ไดกํ้าหนดเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพีเพื่อใหพ้นักงานรบัรูว้่าตนสามารถ

เลื่อนตําแหน่ง หรอืสามารถโอนยา้ยหรอืสบัเปลี่ยนหมุนเวยีนงานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ บนพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้กําหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่ง/ปรบัระดบัตําแหน่งไว้อย่าง

ชดัเจน 
 

2. การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นการ

พฒันาความรูค้วามสามารถ การพฒันาทศันคต ิและการพฒันาทกัษะการปฏบิตังิาน ซึง่ใชก้ารฝึกอบรมภายใน
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และภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตําแหน่งเพื่อพฒันา

ความรูแ้ละศกัยภาพในการทาํงานของพนักงาน  
 

ลาํดบั หลกัสูตร/การอบรม หน่วยงาน/ฝ่าย 

1 หลกัสตูรการจดัทาํบญัชทีรพัยส์นิ หกัค่าสกึหรอ ค่าเสื่อมฯ ใหถ้กูตอ้ง บญัช ี

2 หลกัสตูรเจาะลกึมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัสนิทรพัย ์ บญัช ี

3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย กํากบัดแูลกจิการ 

 

9.  การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

 9.1   นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ 

  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิง่กบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและมุ่งมัน่อย่างยิง่ทีจ่ะยกระดบัของการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดอีย่างต่อเน่ือง ให้เป็นองค์กรที่มปีระสทิธภิาพในการดําเนินธุรกิจ มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง 

สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ซึง่ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายดา้นการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัฯ ไดถ้อื

ปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตั ิใหถู้กต้องตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน รวมทัง้กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เป้าหมายของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

  คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีไดกํ้าหนดเป้าหมายของนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ไีวด้งัน้ี มุ่งเน้นใหก้ารดําเนินกจิการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง มคีวาม

โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ใหค้วามสําคญัต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยงและการ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ อนัจะส่งผลใหก้จิการมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืและเป็นการเพิม่มูลค่าสงูสุดใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

  คณะกรรมการบรษิทั จะทําการทบทวนและแก้ไขปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการตามความเหมาะสม ทัง้น้ี

เพื่อปรบัปรุงนโยบายให้มคีวามเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรวมทัง้ให้มคีวาม

สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงานการกํากบัดแูลต่างๆ ทีไ่ดม้กีารกําหนดขึน้เพิม่เตมิ ซึง่ถอืเป็น

การยกระดบัแนวทางการกํากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจากการที่

บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่มีาใชใ้นการบรหิารงาน และการดําเนินงานของบรษิทัฯ อย่าง

ต่อเน่ือง และไดพ้ฒันาการกํากบัดแูลกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมกบับรษิทัฯ 

  การกํากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัฯ ยดึถอืเป็นเกณฑ์ฯ ในการดําเนินธุรกจิคอื ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD), องค์กรเพื่อความร่วมมอืและพฒันาธุรกิจทางเศรษฐกิจ (OECD), 

ASEAN CG Scorecard โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ 

  หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

  หมวดที ่2 การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม 

  หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

  หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

  หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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  หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัและสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนผูถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธิ

ของตนเอง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดกํ้าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีส่่งเสรมิและอํานวยความสะดวก

ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ทัง้ในแง่การเปิดเผยขอ้มลู วธิทีําบญัช ีการใชข้อ้มลู

ภายในและผลประโยชน์ทีข่ดัแยง้ ผูบ้รหิารจะต้องมจีรยิธรรมและการตดัสนิใจใดๆ จะต้องทําดว้ยความซื่อสตัยย์ุตธิรรม 

และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหุน้ 

  นโยบายของบรษิทัฯ กําหนดว่า ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ต็าม ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะไดร้บัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เรื่องที่ตดัสนิใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน และทนัเวลา เพื่อใช้ประกอบการในการ

ตดัสนิใจ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการลงมตโิดยหนังสอืบอกกล่าวการประชุม

ผูถ้อืหุน้ผ่านทาง Website ของบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบรษิทั

ฯ และตพีมิพห์นังสอืบอกกล่าวการประชุมในหนังสอืพมิพ์รายวนัฉบบัภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลาตดิต่อกนั

อย่างน้อย 3 วนัก่อนการประชุม บริษัทฯ จะไม่ทํากระทําการใดๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษา

สารสนเทศของบรษิทัฯ 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ จะอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงอย่างเตม็ที ่

โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทน หรอืกรรมการอสิระท่านใด

ท่านหน่ึงเป็นผูร้บัมอบอํานาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตใินวนัทีป่ระชุมแทนตน รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็ หรอืตัง้คาํถามไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ประธานทีป่ระชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิให้

ผูถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็ และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกาสให้

ผูถ้อืหุน้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม สําหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้

  ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในดา้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เพื่อความยัง่ยนืในเรื่องต่อไปน้ี 

 ก่อนการจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 กําหนดใหม้วีาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 แต่ยงัไม่มี

กําหนดวนัจดัประชุมและวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุม (Record Date : RD) เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงมแีนวโน้มทีส่งูอยู่  

- แจง้กําหนดการพรอ้มวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET 

Portal) ล่วงหน้าก่อนวนัจดัประชุม 

- เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งสําหรบัการประชุมและหนังสอื

มอบฉันทะ “แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.” ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.kcproperty.co.th) ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั และบนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ี

เวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

- บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัฯ ศูนย์รบัฝากทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุม ในรปูแบบเอกสารทีม่ขีอ้มลูเช่นเดยีวกนักบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์บรษิทั

ฯ ให้กบัผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนังสอืเชญิประชุม ได้ระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของ

http://www.kcproperty.co.th/
http://www.kcproperty.co.th/
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คณะกรรมการบรษิทั และการลงมตใินแต่วาระ กฎเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุม เป็นต้น พรอ้มทัง้แผ่น

ซดีรีายงานประจําปีของบรษิทัฯ หนังสอืมอบฉนัทะขอ้มูลเกี่ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ และเอกสารประกอบการ

ประชุมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดอย่างครบถว้นและเพยีงพอ เพื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัฯ ไดป้ระกาศหนังสอืนัดประชุมลงในหนังสอืพมิพร์ายวนั ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และลงประกาศตดิต่อกนั

เป็นเวลา 3 วนั ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

- สําหรบันักลงทุนสถาบนั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเอกสาร

หนังสอืมอบฉันทะตามที่ขอให้กบันักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail ให้พร้อมก่อนวนั

ประชุม 

- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีนก่อนวนัเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้

กรรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุแทน ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นใดหรอืจะเป็นกรรมการ

อสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน 

 วนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและ

ลงทะเบยีน เพื่อเขา้ร่วมการประชุม 

- บรษิัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบยีน การนับคะแนนเสยีง และการแสดงผลคะแนนเพื่อความ

ถูกตอ้ง แม่นยาํ สะดวก รวดเรว็ ในการลงทะเบยีนและการนับคะแนนเสยีง 

- บรษิทัฯ แจง้วธิกีารลงคะแนน และการนับคะแนนก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 

- บรษิทัฯ เปิดใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนก่อนเวลาเริม่ประชุม และเมื่อเกนิกําหนดเวลาลงทะเบยีนแลว้ ผูถ้อืหุน้ที่

ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมยงัสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมได ้โดยไม่เสยีสทิธแิต่อย่างใด โดยสามารถออก

เสยีงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณา และยงัไม่มกีารลงมต ิ

- บรษิทัฯ ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้

ลงคะแนนทลีะราย 

- เพื่อความโปร่งใส บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้อาสาทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง 

- สาํหรบัการประชุมประธานกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามไดต้ลอดการประชุม 

- เมื่อถงึเวลาเริม่การประชุม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน ผูบ้รหิารระดบัสูง 

เลขานุการบรษิทั และฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุม 

- บรษิัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูลสําคญั โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ

ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี 2563 อกีทัง้ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืแสดงความคดิเหน็และซกัถามในทีป่ระชุม ซึ่ง

รายละเอยีดไดม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ โดยแจง้ผ่านระบบ

ขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Link) พรอ้มเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ดว้ย 

- บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครบถว้น เช่น รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร มตทิีป่ระชุม 

คาํถามจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นตน้ 
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- บรษิทัฯ ไดส่้งสําเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมและนําส่ง

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามกฎหมายกําหนด และรายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ดว้ย 

  หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

  บรษิทัฯ ตระหนักถงึหน้าทีใ่นการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ มหีน้าทีป่กป้องผลประโยชน์

และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ซึ่งรวมถงึสทิธใินการไดร้บัเงนิปันผล และรบัทราบขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและเพยีงพอจากบรษิทัฯ ใน

เวลาอนัสมควรอย่างสมํ่าเสมอ บรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูอย่างโปร่งใส และแสดงความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร

ผ่านการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดทศิทางการลงคะแนนได ้สามารถเลอืกกรรมการเป็น

รายคน มกีารเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนในการออกเสยีง ใน

กรณีที่มีวาระการประชุมที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะได้รบัการเปิดเผยต่อที่ประชุม และกรรมการหรือ

ผูบ้รหิารเหล่านัน้จะไม่มส่ีวนร่วมในการลงมตแิต่อย่างใด 

  บรษิทัฯ ใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกรายทัง้รายใหญ ่รายย่อย ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิเป็นตน้ เปิดโอกาสให้

แสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลสําคญัต่างๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูถ้ือหุน้ในการปฏิบตัิ

ตามขอ้กําหนดตา่งๆ นอกจากน้ี จดัใหม้หีน่วยงานรบัผดิชอบในการรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ผ่านช่องทางตดิต่อ

ทีส่ะดวก เพื่อรบัความเหน็ของผูถ้อืหุน้ และมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ใหเ้ท่าเทยีมกนัซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

• คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายอํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอ

ชื่อบุคคลเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET Link) และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ โดยในปี 2563 แจง้ระหว่างวนัที ่1-30 มถิุนายน 2563 ซึง่

ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระ หรอืบุคคลเพื่อเลอืกตัง้กรรมการในช่วงเวลาดงักล่าว  

• คณะกรรมการบรษิทั จะไม่เพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที่

ผูถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

• คณะกรรมการบรษิทัเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื

บุคคลอื่นใดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการประชุมฯ โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ 

ค.) ตามทีแ่บบกระทรวงพาณิชยกํ์าหนดไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมทุกครัง้ 

• คณะกรรมการบรษิทั สนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงสําหรบัการลงคะแนนทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสใน

การตรวจสอบ 

• รายการระหว่างกนับรษิัทฯ ได้ดําเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกจิ

การคา้ (Fair and at arms’ length) โดยผ่านความเหน็ชอบความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• บริษัทฯ จัดให้สํานักเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางอีเมล 

nongnapat_ch@kcproperty.co.th และเบอรโ์ทร 02-2765924 

• คณะกรรมการบรษิทั ไดกํ้าหนดนโยบายการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

แจง้นโยบายดงักล่าวให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรบัทราบและถอืปฏบิตัพิรอ้มกําหนดให้

กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวแจง้ให้

บรษิทัฯ ทราบอย่างน้อย 1 วนั ล่วงหน้าก่อนทําการซื้อขายหลกัทรพัย์ โดยเลขานุการบรษิัทจะนํารายงานให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบรายไตรมาสรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน” 

mailto:nongnapat_ch@kcproperty.co.th
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• ในปี 2562 ไม่มกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทําการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใชข้อ้มลูภายในและบรษิทัฯ ไม่มี

กรณีการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การทํารายการระหว่างกนัหรอืซื้อขายหลกัทรพัย์ทีกํ่าหนดโดยพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยฯ์, สาํนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ในปี 2563 ทีผ่่านมามกีารจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ โดยเป็นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที ่

6 พฤศจกิายน 2563 มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 3 ท่าน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วภิาวด ีกรุงเทพมหานคร 

โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมประมาณ 7 วนั ซึ่งบรษิัทฯ จะจดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้ทุกรายทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิดสมุด

ทะเบยีนผูถ้อื ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และทาํการลงประกาศเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในหนังสอืพมิพร์ายวนั 

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 วนั อย่างน้อย 1 ฉบบั ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัรายละเอยีดการ

ประชุม เช่น วนั เวลา สถานที ่วาระการประชุม รายงานประจาํปีของบรษิทัฯ แบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะ และเอกสาร

อื่นๆ ประกอบการประชมุ รวมทัง้ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะ

มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นใด หรอืจะเป็น

กรรมการอสิระตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้ประชุมแทน โดยประธานกรรมการบรษิทัทําหน้าที่เป็นประธานทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ซึง่ไดแ้จง้รายละเอยีดขององคป์ระชุม อธบิายวธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน และเปิดเผยผลการ

นับคะแนนแต่วาระอย่างชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม แสดงความคดิเหน็ โดยใหเ้วลา

อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ สําหรบัการตอบคําถามของกรรมการและผู้บรหิารมคีวามชดัเจนตรงประเด็น ทัง้น้ี การ

ดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด สําหรบัการตอบคําถามของกรรมการและ

ผูบ้รหิารมคีวามชดัเจนตรงประเดน็ ทัง้น้ี การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถว้นและถูกต้องตามทีก่ฎหมายกําหนด 

สําหรบัการอํานวยความสะดวกใหก้บัผู้ถอืหุน้ โดยมกีารเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเวลาประชุม และต่อเน่ืองไปจนกว่าจะ

เสรจ็สิน้การประชุม มกีารบนัทกึการประชุมอย่างถูกต้องครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้ไดจ้ดัเกบ็

รายงานการประชุมอย่างเป็นระเบยีบเพื่องานและสะดวกต่อการตรวจสอบ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โค้ด 

(Barcode) มาใช ้เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ือหุน้ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง ซึ่งช่วยลด

ระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ โดยบรษิทัฯ จะแสดงจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและผลการลงคะแนน

เสยีงของผูถ้อืหุน้ในวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบผลทนัท ี

  บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ ยกเวน้ในกรณีที่

มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งเดนิทางไปต่างประเทศ 

  บรษิทัฯ ไดนํ้าส่งรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัที ่

20 พฤศจกิายน 2563 นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.kcproperty.co.th 

  หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัของกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดว้ยตระหนักดวี่า การสนับสนุนของกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะ

ช่วยสรา้งความยัง่ยนืและความสามารถในการทาํกําไรของบรษิทัฯ 

  บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและคํานึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกของ

บรษิทัฯ รวมถงึการคุม้ครอง และรกัษาสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อย่างยุตธิรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยยดึ

มัน่การดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์โปร่งใส ควบคู่ไปกบัการมบีทบาทและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่คณะกรรมการ

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


รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่2 หน้า 34  

บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวทางดาํเนินการทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติ่อผูส่้วนไดเ้สยี และบรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ

ทีม่คีวามอสิระ พจิารณาและตรวจสอบขอ้มลูตรามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้

  โดยสามารถสรุปความสาํคญัตอ่สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งัน้ี 

•   ผู้ถือหุ้น 

  บรษิทัฯ มุ่งทีจ่ะดาํเนินการเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยการจดัการเพื่อสรา้ง ความ

เติบโตและสามารถทํากําไรอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการบริหารจดัการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในเวลาอัน

 สมควรและพยายามอย่างทีด่สุีดทีจ่ะปกป้องทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทั 

•   พนักงาน 

 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่สําคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและ

ประสบการณ์มาร่วมงาน และดูแลใหพ้นักงานไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การประกนัสุขภาพ

และกองทุนสํารองเลี้ยงชพี นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสเรยีนรู ้และเพิม่เตมิ

ทกัษะความรูใ้หม่ๆ เพื่อความกา้วหน้าในการหน้าทีก่ารงาน 

•   ผู้บริหาร 

  บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าฝ่ายบรหิารเป็นส่วนสาํคญัในการผลกัดนัองคก์รไปสู่ความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิด้ ว ย

เหตุน้ีจงึได้มกีารจดัทําโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บรหิารอย่างเหมาะสม ในธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ระดบั

เดยีวกนัและบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในประเทศไทย นอกจากน้ีฝ่ายบรหิารยงัมอีสิระในการทาํงานในหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอกีดว้ย 

•   คู่สญัญา 

 บรษิทัฯ ดําเนินธุรกิจกบัหุน้ส่วน คู่แข่ง เจ้าหน้ี คู่ค้าและอื่นๆ ขอ้กําหนดและเงื่อนไขการซื้อขายทีไ่ด้ทําเป็น

สญัญาอย่างยุตธิรรมและมจีรยิธรรม บรษิทัฯ มนีโยบายหลกีเลีย่งการกระทําใดกต็ามทีอ่าจจะส่งผลใหเ้กดิความไม่

ซื่อสตัยสุ์จรติ หรอืทีอ่าจละเมดิสทิธขิองคู่สญัญาของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายกําหนดหรอืไดต้กลงร่วมกนั 

•   ลูกค้า 

บรษิทัฯ ณ ตระหนักดวี่าลูกคา้ความสําคญัต่อความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมุ่งทีจ่ะ

สร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการให้บรกิารทีม่คุีณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ

ลูกคา้อย่างยุตธิรรมและอย่างมอือาชพี บรษิทัฯ จงึทุ่มเททัง้ฝีมอืและประสบการณ์และใหค้วามเอาใจใส่แก่ลูกคา้เป็น

อย่างด ี

•   ความรบัผิดชอบต่อชุมนุม สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

  บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความใส่ใจกับ                 

ประเดน็ต่างๆ ทีก่ระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง เช่น งานวนัตรวจสุขภาพ งานวนัครอบครวั การจดัการแขง่ขนักฬีาภายในโครงการ การ

จดักจิกรรมลดโลกรอ้น โดยแจกถุงผา้ และใหลู้กบา้นมส่ีวนร่วมในการปลูกตน้ไม ้และงานตามเทศกาลต่างๆ ใหก้บั

ชุมชนในโครงการของบรษิทัฯ  
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 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

  บรษิทัฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ

อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบยีบการเปิดเผยขอ้มูลของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรษิัทฯ จงึได้

กําหนดนโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯ ขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสําคญัตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีอ่าจจะส่งผล

กระทบต่อส่วนไดเ้สยีของผูถ้อืหุน้ หรอืการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืราคาหุน้ ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ย

วธิทีีโ่ปร่งใสผ่านช่องทางทีเ่ป็นธรรมและเชื่อถอืได ้โดยมเีป้าหมายหลกัคอื เพื่อใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ เป็นไปบนพืน้ฐานของการไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพยีงพอ 

  บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลรายงานประจําปีผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจําปี บรษิัทฯ ส่งเสรมิการใช้เว็บไซต์ของบรษิทัฯ ให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารเพื่อเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายธีราสิทธิ ์แสงเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท 

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

(1) บรษิัทฯ จะเปิดเผยตามเกณฑ์ที่กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล

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

 บรษิทัฯ ดว้ย 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ได้รบัความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผล 

 การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวผ่านรายงานประจาํปี และ Website ของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการ 

เงนิทีป่รากฏในรายงานประจาํปี 

(4) บรษิัทฯ มกีารกําหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจํานวนครัง้ของการ

 ประชุม และจํานวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้าที่ 

 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

(5) บรษิทัฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงทีส่ะทอ้นภาระหน้าทีแ่ละความ รบัผดิชอบใน

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 
 

  หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

   คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการชีแ้นะทศิทางการดาํเนินงานการตดิตามดูแล

การทํางานของฝ่ายจดัการ บริษัทฯ เน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยเสมอภาค 

รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส โดยบรษิัทฯ มนีโยบายให้ประธานกรรมการของบรษิัทฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระตาม

ความหมายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิารเพื่อใหม้กีาร

ถ่วงดุลอํานาจซึง่กนัและกนั รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิารคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการซึ่ง

มคุีณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อกํากบัดแูลใหก้ารดาํเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ และขอ้บงัคบับรษิัท โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

และคณะผูบ้รหิารอย่างชดัเจนปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ มกีารดาํเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่มกีารกระทํา

ทีข่ดัต่อกฎระเบยีบทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง โดยบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

http://www.kcproperty.co.th/
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  1.    โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

   1.1   คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มคุีณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทางอายุ เพศ ทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ มจีาํนวนรวม 9 

ท่าน แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบรหิาร 1 ท่าน กรรมการทีไ่ม่ไดม้าจากฝ่ายบรหิาร 8 ท่าน ซึง่มกีรรมการ

ที่มคุีณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑ์ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดรวม 4 ท่าน สอดคล้องกบ

เกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. ทีกํ่าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งมกีรรมการอสิระมากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย

อุตสาหกรรม ทัง้ดา้นธุรกจิบญัชแีละการเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ 

1.2 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งไดค้ราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระจะมกีารนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ เพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิรายละเอยีดการกําหนดวาระของกรรมการ ดงัทีแ่สดงไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ 

1.3 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงการ

ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 

 2.   คณะกรรมการชดุย่อย 

2.1 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.2   ประธานคณะกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ดํารงตําแหน่งประธานในคณะกรรมการชุด

ย่อย เพื่อใหก้ารทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 

2.3   คณะกรรมการบรษิัทมกีารกระจายอํานาจในการบรหิารงานที่ประสทิธภิาพและมคีวามโปร่งใสในการ

บรหิารจดัการ โดยจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มี

คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการพจิารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการผูจ้ดัการ 

2.4   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่

2.5   คณะกรรมการชุดย่อยมกีารประชุมร่วมกนัเป็นประจํา โดยรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม การดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ และจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละรายเขา้ประชุม ดงัทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้

โครงสรา้งการจดัการ 

 3.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูนํ้า

ซึง่เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

3.1   คณะกรรมการบรษิทัฯ มภีารกจิและความรบัผดิชอบตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย รวมทัง้หนังสอืบรคิณห์

สนธ ิขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

รวมทัง้อํานาจตามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ 
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3.2   กําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ เป็นประจําปีทุกปี 

รวมทัง้จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นประจําเพื่อกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดําเนินธุรกิจ

เป็นไปตามแผนธุรกจิทีกํ่าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3.3   กําหนดนโยบายการทํารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างชดัเจน เพื่อผลประโยชน์ของ

บรษิัทฯ และผู้ถือหุน้โดยรวมเป็นสําคญั ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ได้

กําหนดขัน้ตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น 

3.4   กําหนดนโยบายทางการเงนิใหม้รีะบบควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย 
 

• นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัิ

ตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ นอกจากนัน้ หลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดท้าํการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามทีส่าํนักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และและตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการ

กํากบัดแูละกจิการไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

  บรษิทัฯ ไดกํ้าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ ใน

การดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเท่านัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระทําที่

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดใหผู้้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการทีพ่จิารณา

ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการ

พจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอํีานาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการทีม่ี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ที่สํานักคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด 

รวมทัง้จะมกีารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

•   ระบบการควบคมุภายใน 

   บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิ

ความมปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงาน บรษิทัฯ จงึไดกํ้าหนดภาระหน้าทีอํ่านาจการดาํเนินการของผูป้ฏบิตังิาน

และผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์

และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และมกีารว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทําหน้าที่ตดิตาม ตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัที่

สาํคญัของบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกํ่าหนดและมปีระสทิธภิาพ 
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•   รายงานของคณะกรรมการ 

    คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีส่อบทานรายงานการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชุม

ร่วมกันและนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ร ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจาํปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชรีบัรอง และตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบญัชบีรษิทั รวมทัง้จะดําเนินเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่

สาํคญั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใชก้ารเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสมํ่าเสมอ 

 4.  การประชุม 

  4.1  การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ เ รื่ อ ง

สบืเน่ืองจากการประชุมครัง้ก่อน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั ิ

   บรษิัทฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสมํ่าเสมอสําหรบัรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 3 

เดือนต่อครัง้ และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านให้

ความสําคญั โดยจะเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมทีกํ่าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมเีวลาในการพจิารณาศกึษาวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย แ ล ะ

เป็นอสิระ มกีารบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานประชุมทีผ่่านการรบัรองจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อให้กรรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้นอกจากน้ี ผู้บรหิารระดบัสูงยงัเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ เพื่อใชก้ารประกอบการพจิารณาวาระต่างๆ อกีดว้ย 

  ประธานกรรมการ เป็นผู้พจิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่าน

 มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม 

   ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 4.2  การประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อื

หุน้ครัง้ก่อน, พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี, พจิารณาจดัสรรกําไรและการจ่าย/งดจ่ายเงนิปันผล, พจิารณา

เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบวาระ, พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการ

ชุดย่อย และพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและค่าสอบบญัช ี 

 5.  ค่าตอบแทน 

  บริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อทําหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบของ

คณะกรรมการแต่ละชุดต่อกรรมการบรษิทั โดยไดกํ้าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและ

โปร่งใส ใช้หลักเกณฑ์และนโยบายที่กําหนด และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
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กรรมการแต่ละท่าน ซึง่เป็นผลตอบแทนทีจ่งูใจระยะยาวทีส่อดคล้องกบัผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทั

ฯ จะนําเสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

  ทัง้น้ี บรษิทัฯ กําหนดใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามรูปแบบทีส่ํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

 6.   การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารใหม้กีารร่วมสมัมนาและฝึกอบรม เพื่อให้

พฒันาความรูใ้นทุกๆ ดา้น เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเพิม่ศกัยภาพในดา้นการกํากบัดแูล

กจิการอย่างต่อเน่ือง 

 บรษิัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ 

รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบักรรมการบรษิทัฯ โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงาน

กบักรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อเขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

 คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัฯ จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สําหรบัรายละเอยีดและขอบเขตอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดย่อย ดงัทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายกําหนด โดยจะเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามนโยบายของบรษิทัฯ 

•  กรรมการบริษทั 

  บริษัทฯ มีกระบวนการคดัเลือกและสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะทําหน้าทีพ่จิารณาสรรหาผู้ทีม่คีวามรู้ ความสามารถที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ มคุีณสมบตัิ

ตามทีบ่รษิทัฯ ต้องการ โดยพจิารณาจากทกัษะและประสบการณ์ทีจ่าํเป็นต่อองคก์ร อกีทัง้พจิารณาคุณสมบตัแิละ

ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ระยะสัน้และระยะยาวดว้ย โดยไม่

จาํกดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา พรอ้มอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ทัง้น้ี บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมคุีณสมบตัคิรบตามพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ข้อบงัคบัของบรษิัทฯ 

กําหนดว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องมจีํานวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการ

ทัง้หมดต้องมถีิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจกัร โดยให้คณะกรรมการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ และอาจจะเลอืกรอง

ประธานกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารต่อไปน้ี 
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1) ผูถ้อืหุน้หน่ึงคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงแก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

ออกเสยีงชีข้าด 

 ทัง้น้ี สําหรบัการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการต้อง

ลาออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้

ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ง และกรรมการทีจ่ะต้องออกใน

วาระน้ีอาจจะเลอืกเขา้มาเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้นอกจากพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้กรรมการจะพน้

จากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจํากดั ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นมีมีติให้ออก หรือศาลมีคําสัง่ให้ออก โดยในกรณีดงักล่าวคณะกรรมการอาจะเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน

ดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ

คณะกรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัห้ามมใิหก้รรมการประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบรษิัทฯ หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิชอบในห้าง

หุ้นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบรษิัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัเวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้และ

กรรมการต้องแจ้งให้บรษิัททราบโดยไม่ชกัชา้หากมส่ีวนได้ส่วนเสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่

บรษิทัทาํขึน้หรอืถอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

• กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทัจะคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบตัิ

ตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถงึประกาศขอ้บงัคบั 

และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง และจาํนวนของคณะกรรมการอสิระจะตอ้งมอีย่างน้อย 3 คนหรอือย่างน้อย 1 ใน 3 

แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ  
 

1. กรรมการอสิระรวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจะตอ้งถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึง ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั  

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่

ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อย

ลําดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
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ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจ

ควบคุมของบรษิทั  

3. กรรมการอสิระจะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูม้อํีานาจควบคุม

หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร 

เจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอื

ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยีทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นๆ ในการบรหิารจดัการและ

ธุรกจิทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจ

ควบคุมบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็น 

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

5. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนัีย ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนั

ไดร้บัการแต่งตัง้  

6. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา

กฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนัีย ผู้มอํีานาจ

ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้

ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

8. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัีย

กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

  บริษัทฯ ได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงาน 

 ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่2 หน้า 42  

  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

 บรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

  ในกรณีทีไ่ดแ้ต่งตัง้บุคคลใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการอสิระและเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์าง ธุรกิจ

หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีกํ่าหนดตามขอ้ 4 หรอื ขอ้ 6 คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจพจิารณาผ่อนผนั

ใหไ้ด ้หากเหน็ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ และ

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ 

ดงัน้ี  

 ก)  ลักษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบตัิไม่

 เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด  

ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคล ดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ  

• ผู้บริหาร 

 สาํหรบัการคดัเลอืกกรรมการผูอํ้านวยการ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูกํ้าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรร

หาและแต่งตัง้ สําหรบัการคดัเลือกรองกรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป 

กรรมการผู้อํานวยการเป็นผู้กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บรหิารของบรษิทัฯ โดยยดึ

เกณฑคุ์ณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ การศกึษาและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายงานเป็นสาํคญั  
 

 9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย  

 บรษิทัฯ มรีะเบยีบปฏบิตัเิรื่องอํานาจการดาํเนินการ ซึง่กําหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ

ของบรษิทัย่อย รวมถงึกําหนดอํานาจลงนาม ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และผูบ้รหิารของ

บรษิัทย่อย เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทย่อยให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกบับริษัทหลกั รวมทัง้กํากับดูแลให้

นโยบายทีส่าํคญัของบรษิทัย่อยมกีารดําเนินการทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทั ส่วนหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทั การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ หรอื

การทาํรายการสาํคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยใหค้รบถว้น มกีารดาํเนินการทาํนองเดยีวกบับรษิทัหลกั โดยมขีอ้บงัคบัในเรื่อง

การทาํรายการเกีย่วโยงกนัและการเปิดเผยขอ้มลูทีส่อดคล้องกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทั รวมถงึกํากบัดแูลใหม้กีารจดัเกบ็

ขอ้มูล การบนัทกึบญัชใีหถู้กต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได ้และรวบรวมขอ้มูลเพื่อการจดัทํางบการเงนิรวมให้ทนั

ภายในกําหนด 

  บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยจะพจิารณาว่ากจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

จะตอ้งสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชน์จากการลงทุนนัน้ ในการกํากบัดแูล

การดาํเนินงานบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ มนีโยบายดงัน้ี  

1) บรษิทัฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารของ 

บรษิทัฯ ทีม่คุีณวุฒแิละประสบการณ์เหมาะสมกบักจิการนัน้เขา้เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม

ตามสดัส่วนการถอืครองหุน้ เพื่อทําหน้าทีใ่นการบรหิารงาน ตามกรอบอํานาจทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบให ้

โดยจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินการทัง้รายไตรมาส และรายปี “ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ เพื่อใหส้ามารถ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ในบริษัทย่อยได้ หรือในกรณีเรื่องสําคญัจะต้องได้รบัความ
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เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน เช่น การอนุมตักิารเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย และบรษิทั

ร่วม เป็นตน้ เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน ถา้ปล่อยใหเ้ป็นชา้ออกไปจะกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัย่อย และบรษิทั

ร่วม ผูแ้ทนบรษิทัสามารถดําเนินการไดต้ามสมควร เพื่อป้องกนัเหตุนัน้ แต่ต้องแจง้และรายงานเหตุดงักล่าว

ให้ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทราบ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ภายหลังการ

ดาํเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  

2) การประชุมผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลอื่น เช่น ผู้บรหิาร เป็นผู้รบั

มอบฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผูถ้อืหุน้ โดยผูร้บัมอบฉันทะจากบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการออกเสยีงในที่

ประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสําคญั ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบแลว้ 

เช่น การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการ

ผู้จดัการ การเพิ่มทุนหรอืลดทุน การให้ความเหน็ชอบงบประมาณและบญัชงีบดุล การให้ความเห็นชอบ

โครงสรา้งการบรหิารงาน เป็นตน้  

3) ในกรณีทีบ่รษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม มกํีาลงัพนักงานไม่เพยีงพอ หรอืจําเป็นต้องใชบุ้คลากรพเิศษทีบ่รษิทัฯ 

มบีุคคลเหล่านัน้เป็นพนักงานอยู่ บรษิทัฯ จะสนับสนุนจดัส่งพนักงานเขา้ ช่วยใหค้าํปรกึษา และปฏบิตังิานใน

บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ชัว่คราวเท่าทีจ่ําเป็น แต่ยงัคงมสีถานภาพเป็นพนักงานของบรษิทัฯ อยู่ โดยไม่มี

การขาดจากการเป็นพนักงานของบรษิทัฯ  

4) คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธผิล เพื่อรกัษาประโยชน์ในทรพัย์สนิการลงทุนของบรษิทัฯ 

ในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และให้การประกอบการของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนทางธุรกจิทีกํ่าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามกฎหมาย และเกดิผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 

โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ รายงาน และประเมนิผลการควบคุมภายในของบรษิทั

ย่อย และบรษิทัร่วม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป  

5) เพื่อใหก้ารดาํเนินการของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เป็นไปโดยโปร่งใสและมกีารกํากบัดแูลกจิการที่

ด ีบรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ใชผู้ส้อบบญัชจีากสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนั

เพื่อแสดงความบรสุิทธิใ์จ และเปิดโอกาสใหผู้ส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบรายการทําธุรกรรมต่างๆ รวมทัง้

แสวงหาหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

และบรษิทัร่วม นอกจากนัน้บรษิทัฯ จดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี

ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) กรรมการบรหิารผู้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และบรษิทัร่วม จะได้รบัค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมในฐานะ

กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เท่านัน้ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 

9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  บรษิัทฯ มนีโยบายไม่ให้กรรมการและผู้บรหิารใชข้อ้มูลภายในที่มสีาระสําคญัของบรษิทัฯ และยงัไม่ได้เปิดเผย

 ต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีหลักในการ

 ดาํเนินงานดงัน้ี  

1) หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ นําขอ้มลูจาํเพาะซึง่เป็นขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช้

เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืส่งขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ และผู้มหีน้าที่นําขอ้มูล

จาํเพาะดงักล่าวไปใช ้
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2) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหผู้อ้ื่นไดย้นิลอบฟัง ดกัฟังหรอืบนัทกึเสยีง ขอ้มลูจาํเพาะซึง่

เป็นขอ้มูลภายในของบรษิทัอกีทัง้ไม่ควรสนทนาในทีส่าธารณะผ่านเครื่องมอืสื่อสารหรอืสนทนากบัสมาชกิใน

ครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิอนันําไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ้ื่นได ้

ดาํเนินการแจง้ผูบ้รหิารในฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเองคู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

3) ดาํเนินการส่งหนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบว่า ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสําคญัซึ่งมี

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ ควรหลกีเลี่ยงหรอืงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง

ระยะเวลา 1 เดอืน และหา้มไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญัต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงนิหรือข้อมูล

ภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับวางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ

ตามลําดบั 

4) กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นสาระสําคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของราคาหลกัทรพัย ์และมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัภายใน 45 วนั นับจากวนัสิน้ไตรมาส และ 60 วนั 

นับจากวนัสิน้งวดบญัช ี 

   ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทราบเป็นลาย 

  ลกัษณ์อกัษร และใหป้ฏบิตัติามโดยเคร่งครดั หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

 นอกจากน้ีในการซื้อขายหลกัทรพัย์ กรรมการ ผู้บรหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจน

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 

2551) ของบุคคลดงักล่าว ใหจ้ดัทําและเผยแพร่รายงานการถือหลกัทรพัย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอื

หลกัทรพัย์ทุกครัง้ทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน

หลกัทรพัย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทัง้น้ีกรรมการและผู้บริหาร

รับทราบบทบาท ภาระ หน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 40(5) ซึ่งกําหนดให้ทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี กรณีของบรษิทัฯ ทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อื

หุน้ ประจาํปี 2563 ซึง่จดัประชุมเมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 ไดม้มีตแิต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จํากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2563 ของกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายนามดงัต่อไปน้ี 

1) นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7764 หรอื 

2) นางสุวมิล กฤตยาเกยีรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2982 หรอื 

3) นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5599 

  โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสาํหรบังบการเงนิประจาํปี 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ค่าใช้จ่ายสาํหรบังบการเงินประจาํปี 2563 (หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)  

 บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 1,800,000 

 บรษิทั โมเดริน์ สตรที จาํกดั 200,000 

รวมเป็นเงินจาํนวนทัง้ส้ิน 2,000,000 

    หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เช่น ค่าพาหนะเดนิทาง เป็นตน้ 
  

 ทัง้น้ี บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

หมายเหตุ 

 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบ

บญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าที ่สอบทาน/ ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชี

รายเดมิทําหน้าทีค่รบรอบ 5 ปีบญัชตีดิตอ่กนั บรษิทัฯ จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้เมือ่พน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบญัชตีดิต่อกนั  

 1. นายนพฤกษ์   พษิณุวงศ ์เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 รอบปีบญัช ีตัง้แต่รอบบญัชปีี 2560-2563 

  9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการและตดิตามผลการ

ปฏบิตักิารตามแผนการดาํเนินงานอย่างเคร่งครดัและสมํ่าเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัไิม่เป็นไป

ตามนโยบาย 

10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯ ไดย้ดึหลกัและการดาํเนินการตามนโยบายทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ ซึ่งเป็นผูซ้ื้อผลติภณัฑแ์ละไดร้บั

บรกิารโดยตรงจากบรษิทัฯ รวมไปถงึผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑด์งักล่าว ใหส้ามารถมัน่ใจไดว้่านอกจากจะไดร้บัสนิคา้ บรกิาร

ที่มรีาคาที่ยุติธรรม มคุีณภาพที่ดทีี่สุดแล้ว บรษิทัฯ ยงัตระหนักถึงความปลอดภยัที่อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

รวมถึงการกระทําที่เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิข์องผู้บริโภค โดยมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิทีเ่น้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีส่งเสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ี

สุจรติและเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารกํากบัดูแลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

อย่างเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ ผูบ้รโิภค และคู่คา้ มกีารเปิดเผยขอ้มลูความโปร่งใสและตรวจสอบได ้หลกีเลีย่ง

การดําเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มมีาตรการการกํากบัดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในป้องกนั

การหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสทิธคิวามเสมอภาคของผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ีตลอดจนชุมชนสงัคมและสิง่แวดล้อม คํานึงถึงความเสมอภาค ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็น

ธรรม ไดร้บัความสําคญัและผลประโยชน์ทีเ่ท่าเทยีมกนั ซึ่งความเสื่อมเสยีของชื่อเสยีงของบรษิทัหรอืขดัต่อขอ้กฎหมาย 

หลกีเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ในเชงิธุรกจิ สําหรบัพนักงานนัน้ ทางบรษิทัฯ ไดใ้หก้ารดูแล
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พนักงานเป็นอย่างดทีัง้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร รวมถงึคุณภาพชวีติในการทํางานดว้ยการรณรงค์ให้พนักงานช่วย

พฒันา และรกัษาสภาพแวดลอ้มภายในสถานทีท่าํงานอย่างต่อเน่ือง  

  10.2 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

  บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคุีณธรรมและโปร่งใส โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มนีโยบายการกําหนดความรบัผดิชอบ

แนวปฏบิตั ิและขอ้กําหนดในการดําเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการดําเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและ

ปฏบิตัอิย่างรอบคอบ  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการ

ดาํเนินธุรกจิและพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

  บรษิัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัมี

นโยบายการกําหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้กําหนดในการดาํเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตัใินการดําเนินการของบรษิทัฯ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตัติาม

อย่างเคร่งครดั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

• คาํนิยามนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

  คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญามอบให ้ให้

คาํมัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของ

รฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคล 

 ดงักล่าวกระทําหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรอืแนะนําธุรกิจให้กบั

บรษิทัโดยเฉพาะหรอืเพื่อใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที่

กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

   ทุจรติ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยหน้าที่หรอืด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บรหิารและ

พนักงาน ทัง้ของบรษิทัฯ ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรอืคู่สญัญาของบรษิทั อาท ิการทําหลกัฐานการเงนิเป็นเทจ็ 

การนําทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไปใชส่้วนตวั การเบยีดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระทําในลกัษณะทีม่กีารขดักนั

ของผลประโยชน์ ฯลฯ  

การจ่ายเงินคอร์รปัชัน่ หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึงการจ่ายเงินทรพัย์สินหรอื

ผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบรษิทัฯ เอง หรอืผ่านลูกคา้/คู่คา้ หรอืบุคคลทีส่าม  

• นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และให้มกีารสอบ

ทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่น้ีอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และ

ขอ้กําหนดในการดําเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนด

ของกฎหมาย  
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• หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  
 

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ระบบที่

สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปัชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและให้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่ และความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ

และบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่า

เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3) กรรมการผูจ้ดัการ คณะจดัการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการกําหนดใหม้รีะบบและให้

การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งทุก

ฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดของกฎหมาย  

4) คณะกรรมการตรวจสอน มหีน้าที่ และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่า

เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอํานาจดําเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมาย 

ขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอ

ต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
 

• แนวทางการปฏิบติั  
 

1) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานบรษิทัทุกระดบั ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัและ

จรรยาบรรณบรษิทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

2) พนักงานบรษิทัฯ ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิัทฯ ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีกํ่าหนดให้

ทําหน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่

กําหนดไว ้ 

3) บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอร์รปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บรษิัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ตามทีบ่รษิทัฯ กําหนดไวใ้น Whistleblower Policy  

4) ผูท้ีก่ระทําคอร์รปัชัน่ เป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณบรษิทัฯ ซึ่งจะต้องไดร้บัการพจิารณาทางวนัิย

ตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผดิ

กฎหมาย  

5) บรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเขา้ใจกนับุคคลอื่นทีต่้อง

ปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี  

6) บรษิทัฯ มุ่งมัน่ที่จะสร้างและรกัษาวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ว่าคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ัง้

การทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน  
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• ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 
 

1) นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอื

การคดัเลอืกตวับุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนักงาน 

และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารทําความเขา้ใจ กบัพนักงาน

เพื่อใช้ในกจิกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผดิชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในคู่มือ

จรรยาบรรณ และขอ้กําหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมของบรษิทั นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

กลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบยีบและคู่มอืปฏบิตังิานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื่นใดที่

บรษิทัจะกําหนดขึน้ต่อไปในธุรกจิของบรษิทัฯ  

3) เพื่อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสี่ยงสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการบรษิทั 

ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

• ของกํานัล การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่ายการให ้มอบ หรอืรบั ของกํานัล การเลีย้งรบัรองให้

เป็นไปตามทีกํ่าหนดในจรรยาบรรณของบรษิทั 

• เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุนการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน

สนับสนุนไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐัหา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการดําเนิน

ธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบรษิัทฯ และการติดต่องานกบัภาครฐัจะต้อง เป็นไป

อย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
  

  10.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั โดยการยดึมัน่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย รวมทัง้หลกัสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยเ์กดิมาพรอ้มกบัความเสมอภาค เสรภีาพทีเ่ท่าเทยีม

กนัทัง้ศกัดิแ์ละสทิธ ิโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่น กําเนิด เชื้อชาติ สญัชาติ ผวิ เพศ ศาสนา อายุ ภาษา 

สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม และความเชื่อทางสงัคม 

การศกึษาอบรมหรอืความคดิเหน็ การเมอืงโดยไม่กดีกนัไม่เลอืกปฏบิตัแิก่ผูห้น่ึงผูใ้ด รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารตระหนัก 

และสํานึกในสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อสงัคมและบุคคลอื่น โดยมนีโยบายและแนวทางในการปฏบิตัิ

ดงัน้ี  

• สนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืง โดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตามกฎหมาย 

• รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของ

พนักงานไปสู่สาธารณะจะกระทาํไดต้่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูนัน้ๆ เวน้แต่ไดก้ระทาํ

ตามระเบยีบบรษิทัหรอืตามกฎหมาย 

• ไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน และการทุจรติ อาท ิการใชแ้รงงานเด็ก การ

คุกคามทางเพศ 
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• พนักงานจะต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรอืการกระทําต่อ

ผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจติใจ โดยบริษัทควรมกีาร

กําหนดบทลงโทษหากมกีารกระทาํดงักล่าวเกดิขึน้ 

• การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกําหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ พนักงาน การ

จดัใหม้สีวสัดกิารพนักงาน การส่งเสรมิดา้นการศกึษาอบรมอย่างต่อเน่ืองทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว การ

ดแูลเอาใจใส่ดา้นดา้นสุขภาพร่างกาย สุขอนามยั ความปลอดภยัของทรพัย์สนิและจากการทํางาน การจดั

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมและปลอดภยั รวมถึง สอดส่องดูแลกรณีมกีารกระทําที่ไม่เป็น

ธรรมทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ  

• การกําหนดเงือ่นไขในสญัญาจา้งพนักงานทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

• ปฏิบตัิต่อพนักงาน ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏิบตัิ ให้เกียรติและเคารพความ

คดิเหน็ซึง่กนัและกนั 

• การกําหนดขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัพนักงานของบรษิทั ในการประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีก่ารงาน ไม่กล่าว

รา้ยผูอ้ื่นหรอืองคก์รโดยปราศจากมลูความจรงิ 
 

 

 การดาํเนินการในปี 2563 

 ส่งเสรมิความรูใ้หก้บัพนักงานไดร้บัรูข้า่วสาร และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารตา่งๆ 

เช่น ประกาศ, อเีมล,์ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

 เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ เพื่อนําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงพฒันาต่อไป  
 

  10.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานเป็นบุคลากรทีม่คุีณค่า และเป็นหวัใจในการขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่เป้าหมายทีจ่ะนําพาให้

บรษิทัฯ มคีวามเขม้แขง็สามารถเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอนัส่งผลถงึสภาพในการทาํงานทีด่ ีมคีวามเป็นมอือาชพี ตัง้แต่กระบวนการสรรหา การ

พฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้เป็นคนมคุีณภาพ มจีติวญิญาณความเป็นเจา้ของ มคีวาม

มุ่งมัน่ทุ่มเท มทีศันคต ิและจติสํานึกทีด่ใีนการเป็นผูใ้ห ้ทัง้ต่อองค์กร ครอบครวั และสงัคม โดยบรษิทัฯ จะใชห้ลกัธรร

มาภิบาลที่ดใีนการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั พร้อมทัง้กระตุ้นให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการ

ผลกัดนั และเปลีย่นแปลงองคก์รอย่างสรา้งสรรค ์ตระหนักในสทิธแิละหน้าที ่และมคีุณธรรมยดึมัน่ในความถูกตอ้งทีง่าม 

   ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อผูใ้ชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม คอืการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย และหลกัจรยิธรรม

ซึง่มส่ีวนสาํคญัยิง่ทีจ่ะสรา้งความยุตธิรรม ความมัน่คงและความสงบสุขในสงัคม อนัรวมถงึความมัน่คง ยั ่ง ยื น  แ ล ะ

ความเจรญิเติบโตของกิจการ โดยบรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงาน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสทิธ ิขัน้พื้นฐาน

ตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบกจิการพรอ้มทัง้ใหค้วามคุม้ครองในสภาพการทาํงาน สุ ขภาพ  และ

ความปลอดภยั ของลูกจา้ง โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

• บรษิทัปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ดว้ยความเป็นธรรม และเคารพสทิธติามหลกัมนุษยชน ไม่

ออกกฎเกณฑห์รอืเงือ่นไขใดๆ อนัเป็นการกดีกนัทางเพศ อายุ เชือ้ชาต ิและศาสนา 

• การคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้ํารงตําแหน่งใดๆ ในบรษิทัฯ จะต้องเป็นไปดว้ยความยุตธิรรม โดยคํานึงถงึ

คุณสมบัติและความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่2 หน้า 50  

ขอ้กําหนดอื่นๆ ทีจ่าํเป็นกบังานเป็นสาํคญั และไม่กดีกนับุคคลทุพพลภาพในการว่าจา้งเขา้ทาํงาน นอกจากน้ี 

หากบรษิทัไดว้่าจา้งบุคคลทุพพลภาพเขา้ทํางาน บรษิทัฯ จะจดัหาอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและสวสัดกิาร

ทีเ่หมาะสมตามสมควร โดยผูท้ีผ่่านคดัเลอืกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมรีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิ 90 

วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นัน้มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดหรือมีความรู้ 

ความสามารถ ความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถพฒันาให้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งงานนัน้ๆ ต่อไปได้

หรอืไม ่

• การกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมกบั

สภาพและลกัษณะงาน ผลการปฏบิตังิานและความสามารถของบรษิทัในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ การกําหนด

ผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดบัหน้าที่ความรบัผดิชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยคํานึงถึง

หลกัการจงูใจพนักงานใหพ้นักงานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ มกีารประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานโดยหวัหน้างาน และแบ่งผลตอบแทนส่วนหน่ึงใหพ้นักงานตามผลประกอบการของบรษิทัฯ 

• บรษิทัฯ จดัใหม้นีโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองพนักงาน และการส่งเสรมิใหม้สีภาพแวดล้อม

การทาํงานทีด่ ี

• บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการทํางาน

และพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าในการทํางานต่อไป โดยมกีารจดัเก็บขอ้มูลเพื่อปรบัปรุงโครงการให้มีความ

ทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา นอกจากน้ีจดัให้มกีารประเมนิพนักงานอย่างสมํ่าเสมอโดยเครื่องมือที่มี

ความโปร่งใสและเชื่อถอืได ้

• พนักงานมชี่องทางสื่อสารเพื่อเสนอแนะ หรอืร้องทุกข์ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่การงาน ซึ่งขอ้เสนอ

ต่างๆ ไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั มกีารกําหนดวธิแีกไ้ขทีเ่ป็นประโยชน์กบัทุกฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดใีนการทาํงานร่วมกนั 

    ในปี 2563บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารในการส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรดา้นต่าง ดงัน้ี  

• สวสัดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสวสัดิการเงนิ

ช่วยเหลอื และอื่นๆ 

• กจิกรรมงานเลีย้งปีใหม่  

 10.5 ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บรษิทัฯ ดําเนินการพฒันาธุรกจิดว้ยตระหนักถงึความสําคญัของสงัคม สิง่แวดล้อม สําหรบัลูกคา้ในทกุโครงการ 

เน้นความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ ีและใกลช้ดิธรรมชาต ิทุกโครงการจงึมกีารจดัพืน้ทีส่เีขยีวส่วนกลาง เพือ่ทุกครอบครวัไดใ้ช้

ในการทาํกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั และจดัสวนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยั 

 บรษิทัฯ ไดม้คีวามมุ่งมัน่ ในการพฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึได ้

รวมถงึการพฒันาสนิคา้และบรกิาร เพื่อประโยชน์ในการช่วยแก้ไขและลดปัญหาสิง่แวดล้อมอีกดว้ย รวมทัง้ การจดัตัง้

หน่วยงานเพื่อตดิต่อรบัฟังขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็จากลูกคา้ เพื่อรบัทราบปัญหาความต้องการของลูกคา้และนํามา

ปรบัปรุงแก้ไข เพื่อใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ และความพงึพอใจสูงสุด บรษิทัฯ ไดม้กีารกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิ

ดงัน้ี 

• ดาํเนินการสรา้งโครงการทีอ่ยู่อาศยัและบรกิารทีด่แีละปลอดภยั เพื่อใหลู้กคา้มคีวามเชื่อมัน่ และไวว้างใจใน

คุณภาพ 
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• สรรหาและคดัเลอืกวสัดุทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึมกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ

วสัดุทัง้ก่อนและหลงัการใชง้าน 

• จดัเก็บขอ้มูลลูกบ้านอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลลูกบ้านให้กบัผู้อื่น นอกจากจะได้รบัความยนิยอมจาก

ลูกบา้นก่อน 

• สนับสนุนและกระตุ้นให้ลูกค้าและพันธมิตรเห็นถึงความสําคัญของการใช้สินค้าและบริการ ที่คํานึงถึง

สิง่แวดลอ้มและสงัคม เพื่อเกดิการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

• พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและ

สาธารณะทัว่ไป เพื่อประโยชน์ต่อองคก์รและสงัคม 

• ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึความสาํคญัของสุขภาพกาย สุขภาพจติใจทีด่ขีองลูกคา้และสาธารณชนทัว่ไป  
 

 10.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ รบกวนธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมใหน้้อยทีสุ่ด บรษิทัฯ จงึไดอ้อกแบบและผลติสนิค้าโดยคํานึงถงึสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การออกแบบสนิคา้ การ

เลอืกใชว้สัดุทีม่คุีณภาพและเอื้อต่อการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การวางผงัแปลง การนํา

เทคโนโลยแีละระบบมาใชเ้พื่อการถ่ายเทอากาศภายในบ้านมรีะบบควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง การ

สรา้งสวนรอบบา้น การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

  ทัง้ น้ี บริษัทฯ ได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และปฏบิตัลิดผลกระทบตามรายงาน

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครดั ดําเนินการและควบคุมได้ปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยงัได้มนีโยบายด้านพลงังาน โดยให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการช่วยลดการใชไ้ฟฟ้า เช่น ปิดหน้า

จอคอมพวิเตอร ์ลดการใชก้ระดาษ เพื่อเป็นการช่วยลดการใชพ้ลงังานและเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยดแูลสิง่แวดล้อม เพื่อ

คุณภาพชวีติทีย่ ัง่ยนื  

 10.7 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัในการพฒันาธุรกจิใหม้ัน่คงกา้วหน้าควบคู่กบัความมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคม และชุมชน

อย่างต่อเน่ือง โดยดําเนินธุรกจิควบคู่กบัการสรา้งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืใหก้บัสงัคม ชุมชนทีบ่รษิทัฯ ได้

เขา้ไปพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย นอกจากนัน้

ยงัมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครดั โดยมีระบบกํากับดูแลที่มีความโปร่งใส เปิดเผย 

ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม เพื่อนําไปสู่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ยงั

ตระหนักถงึภารกจิสําคญัในการสร้างสรรค์สงัคมด้วยการสนับสนุนโครงการ อนัเป็นประโยชน์ทัง้ด้านสิง่แวดล้อม การ

พฒันาศกัยภาพของเยาวชน และการช่วยเหลอืสาธารณประโยชน์ โดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญัในการส่งมอบสิง่ดีๆ  

คนืสู่สงัคม และในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสงัคม ซึ่งมีหน้าที่รบัผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ด้วยการ

สร้างการจา้งงานและสร้างความหลากหลายในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิ การทําใหเ้กดิความเขม้แขง็ของหน่วยงานต่างๆ 

ของชุมชน การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมคอืการร่วมมอืและมส่ีวนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสงัคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการดําเนินงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟ้ืนฟูสงัคม 
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วฒันธรรม ธรรมชาต ิใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ทัง้ทีเ่ป็นชุมชนและสงัคมทีต่ัง้อยู่ตดิกนัหรอืใกลเ้คยีงบรษิทัฯ หรอืหน่วยงาน

ของบรษิัทฯ เสมอืนเป็นชุมชนเดยีวกนั รวมถึงชุมชนและสงัคมที่ตัง้อยู่ห่างไกลออกไป ทัง้น้ี บรษิัทฯ ได้มกีารจดัทํา

นโยบายการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

• มุ่งมัน่พฒันาให้ธุรกจิเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่กบัการดูแลเอาใจใส่สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของ

ชุมชนและใหค้วามช่วยเหลอืสงัคมดว้ยความตัง้ใจ 

• ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมโดยใชจุ้ดแขง็และประสบการณ์ความเชีย่วชาญในธุรกิจมาใช้ในการทํางานดา้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ดาํเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ทัง้ชุมชนใกล้บรษิทัฯ และชุมชนใน

พืน้ทีห่่างไกลทีส่าธารณูปโภคเขา้ไปไม่ถงึ (Society) 

• มุ่งเน้นการนําพลงังานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่า โดยอิง

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่ชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด  

   แผนงานการดาํเนินงานรบัผิดชอบต่อสงัคม  

   บรษิทัฯ ไดม้แีนวนโยบายในเรื่องของการดาํเนินงานรบัผดิชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

• โครงการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ บรษิทัฯ / สงัคมใกล้บรษิทัฯ / สงัคมห่างไกลบรษิทัฯ จะมกีารร่วมกนั

พฒันาอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เช่น โครงการบรจิาคเงนิและมอบสิง่ของใหแ้ก่โรงเรยีน เป็นตน้ 

• โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรอืสงัคมรอบๆ หรอืใกล้เคยีงบรษิัทฯ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ 

กจิการบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะเร่งรบีดาํเนินการทนัทีท่ีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ๆ  

 การดําเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยเฉพาะความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้เป็นเรื่องที่สามารถเริม่ต้นกระทําได้จาก

การมจีติสํานึกและคํานึงถงึความรบัผดิชอบเป็นขัน้พืน้ฐานของผูบ้รหิารและพนักงานในบรษิทัฯ ทีจ่ะไม่ทาํในสิง่ใดๆ ซึ่ง

ส่งผลกระทบในแง่ลบหรอืเป็นอนัตรายต่อผู้อื่นหรอืผู้มส่ีวนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งทุกๆ หน่วยในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ

สิง่แวดล้อม ในขณะเดยีวกนักไ็ม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมายระเบยีบเงื่อนไข และวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีม่อียู่ 

และการดําเนินกจิการต้องเป็นไปอย่างมคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมธีรรมา     ภบิาล ซึ่งจะเป็น

เครื่องกํากับความซื่อสตัย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

เครื่องมอืเกือ้หนุนอย่างมสีตแิละตัง้มัน่อยู่ในความไม่ประมาทและบรษิทัฯ ยงัมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้มัน่ในการมส่ีวนร่วมในการ

พฒันาชุมชนหรอืสงัคมทีอ่ยู่ในพืน้ที่ใกล้หรอืห่างไกลบรษิทัฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกบัแนวนโยบายในการพฒันาชุมชน

หรอืสงัคม  

 10.8 การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ่งไดจ้ากการดําเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อมและผูม้ี

ส่วนได้เสีย บริษัทฯ สนับสนุนการคดิค้นนวตักรรม หรือแนวทางการดําเนินการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเสมอ โดยบริษัทฯ ได้จดัทําระบบ RFID (Radio Frequency Identification) คือ จดัทํา

ระบบการเขา้ – ออกโครงการ แบบ RFID (อตัโนมตั)ิ  
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   คณุสมบติัระบบ RFID 

1) กําหนดใหส้มาชกิภายในหมู่บา้นทีม่รีถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ทุกคนั ใชบ้ตัร RFID ผ่านเขา้ - ออก โครงการฯ 

โดยต้องตดิต่อสํานักงานโครงการฯ เพื่อลงทะเบยีนการใชบ้ตัร ชําระค่าบรกิารสาธารณะ รบับตัร RFID กบั

เจา้หน้าทีง่านสาธารณูปโภค 

2) ระบบจะทําการบนัทกึรถทุกคนัที่ผ่านเขา้ - ออก ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ซึ่งจะทําให้สามารถควบคุมและ

ตรวจสอบการเขา้ - ออก ของยานพาหนะไดทุ้กคนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

3) สาํหรบับุคคลภายนอก ตอ้งตดิต่อเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั, แจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ภายในโครงการฯ

, บนัทกึ/แลกบตัร กบัเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขอ้มูลการเขา้ - ออก หากเกิดเหตุอนัไม่พงึประสงค์ เจ้าหน้าที่จะ

สามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัและใหข้อ้มลูกบัเจา้หน้าทีต่ํารวจไดท้นัท ี 

    การจดัทาํรายงานและการดาํเนินงาน 

   รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจาํปี 2563 ครอบคลุมกจิกรรมของบรษิทัฯ ตลอดทัง้ปี 2563 โดยเน้นส่วนที่

มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีส่าํคญั ไดแ้ก่ พนักงาน ลูกคา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม โดยรปูแบบของรายงานที่

นําเสนอเป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เน้ือหาและขอ้มลูต่างๆ ทีนํ่าเสนอ

ในรายงานไดผ้่านการทบทวนและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  

   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  

   การพฒันาทางดา้นความรบัผดิชอบทางสงัคม หรอื Corporate Social Responsibility (CSR) ไม่ใช่เพยีงเพื่อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืภาครฐัต่างๆ ทีส่นับสนุนใหภ้าคเอกชนหนัมาสนใจใน

เรื่องของการตอบแทนสงัคมในรปูแบบต่างๆ มากขึน้ หรอืเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อนักลงทุน ทางบรษิทัฯ ไดด้าํเนิน

กิจกรรมและแผนงานตอบแทนสังคมทัง้ที่เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินธุรกิจปกติ (In-process) และกิจกรรมเพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (After-process) ซึ่งเป็นการดําเนินนโยบาย CSR ทีไ่ม่เพยีงแต่เป็นการช่วยเหลอื

ทางด้านการเงิน แต่ยงัสนับสนุนความรบัผิดชอบต่อสงัคมไปพร้อมๆ กับการพฒันาแนวทางการดําเนินงานของ  

บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปในทางทีเ่สรมิสรา้งคุณภาพใหแ้ก่สงัคม โดยทางบรษิทัฯ มุ่งเน้นในการสรา้งคนทีด่สีู่สงัคมผ่านการให้

การศึกษา เพื่อเป็นการสร้างทรพัยากรบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ด้วยการ

แบ่งปันองคค์วามรูท้ีบ่รษิทัฯ สัง่สมมาเป็นระยะเวลานานใหแ้ก่ทัง้คนในองคก์ร และตอบแทนคนืสู่สงัคม เพื่อสรา้งสงัคม

แห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คุีณภาพ  

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญัอย่างยิง่ต่อการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีซึ่งเป็นไปตามหลกัการของการกํากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีกล่าวคอื การปฏบิตังิานในหน้าทีต่่างๆ ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีารถ่วงดุลอํานาจ ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ได ้อนันําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 โดยผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท แอค-พลสั คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็นผู้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบรษิัทฯ ซึ่งได้ทําการประเมนิและสอบทานภาพรวมความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม, การประเมนิและบรหิารความเสีย่ง, มาตรการควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล 

และการตดิตามและประเมนิผล  
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 ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ ได้จดัให้มบีุคลากรที่เพยีงพอต่อการดําเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุม

ภายในเรื่องการตดิตามควบคุมดแูลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ จากการทีก่รรมการหรอื

ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอํีานาจ รวมถงึการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่าง

เพยีงพอ นอกจากน้ี คณะกรรมการไดส่้งเสรมิและสนับสนุนใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน

อย่างต่อเน่ือง โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

11.1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่และให้ความสําคัญในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและความมี 

จรยิธรรม การสรา้งความตระหนัก และบรรยากาศของการควบคุมภายในองคก์ร เพื่อสื่อสารใหพ้นักงานเกดิจติสํานึกทีด่ี

ในการปฏบิตัติามความรบัผดิชอบ การจดัโครงสรา้งขององคก์รทีส่นับสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายบรหิาร และเพื่อใหก้าร

ควบคุมภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจน กําหนดนโยบายและ

ขัน้ตอนปฏิบตัิ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน และสามารถวดัผลได้ 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยมกีารกําหนดดชันีชีว้ดัการปฏบิตังิาน ของพนักงานและเป้าหมายในการดําเนิน

ธุรกิจที่เป็นธรรมกับพนักงานในทุกฝ่ายทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน งานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกนั

คณะกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน โดยอยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั  
 

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมโีครงสรา้งองคก์รทีช่ดัเจนทีช่่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

มีนโยบายในการสรรหา พัฒนาและรกัษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะสนับสนุน

เป้าหมายขององคก์รได ้โดยการใหแ้รงจงูใจทีเ่หมาะสม 
 

  ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) และอยู่ระหว่างการจดัเตรยีมความพร้อมเพื่อ

ยื่นขอการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
 

11.2 การประเมินและบริหารความเส่ียง 
 

  บรษิทัฯ ให้ความสําคญัในการบรหิารความเสี่ยง โดยกําหนดกระบวนการประเมนิความเสี่ยงให้สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ โดยวธิกีารระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทัง้ปัจจุบนัและ

อนาคต ประเมนิว่ามมีาตรการทีจ่ะควบคุมตดิตามดูแลความเสีย่งทีเ่หมาะสม หากมเีหตุการณ์ทีใ่หไ้ม่บรรลุวตัถปุระสงค ์

มกีารกําหนดแนวทางทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการควบคุมทัง้ระดบัผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ โดยพจิารณาจากระดบัที่

จะมนัียสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างรอบด้าน โดยมกีารประเมนิปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ผลกระทบจากภายนอกและภายในบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาถงึโอกาสทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งดา้น

การทุจรติ บรษิทัฯ จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏบิตัขิององค์กร สื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบเมื่อพบ

เหตุการณ์ทุจรติและวธิปีฏบิตัติามทีกํ่าหนดไว ้ฝ่ายบรหิารสามารถเขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แก่ธุรกจิหรอืความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่าง

เพยีงพอและเหมาะสม ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัให ้มกีารประชุมของฝ่ายจดัการสาํหรบัการประเมนิความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 

เพื่อวเิคราะห์และกําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลกีเลี่ยงหรอืลดความเสี่ยงที่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายหรอืเสื่อมเสยี

ชื่อเสยีงของบรษิทัฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ี ได้มกีารมอบหมายพนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

นําไปปฏบิตัแิละจดัใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 
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11.3 มาตรการควบคมุ 
 

   บรษิทัฯ มกีารควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารไดใ้นระดบัทีด่ ีโดยมกีารกําหนดอํานาจและระดบัการอนุมตัิ

รายการไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานและอํานาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิาร

ในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีร่ะบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการรายงานของทุกหน่วยงาน  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนและพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจาํปี เพื่อทําใหบ้รษิทัฯ 

มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานที่เพียงพอ ทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตาม กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และระเบยีบกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั และการต่อต้านการทุจรติ ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรบัทราบประเดน็สําคญัและปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 

โดยไดเ้สนอแนะใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการแก้ไข และใหม้กีารรายงาน ผลการแก้ไข มาตรการป้องกนัใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัทราบ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคลากรทีเ่พยีงพอต่อการดําเนินการตาม

ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  ในกรณีที่บรษิัทฯ มกีารทําธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั บรษิัทฯ ให้มกีาร

ดําเนินการตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยการทาํธุรกรรมใหถ้อืเสมอืนเป็นบุคคลภายนอก คํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เป็นสําคญั ฝ่าย

บรหิารจะนําเรื่องแจง้ หรอืนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมตัิ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อไป โดยจะปฏบิตัติามขัน้ตอนและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 

11.4 สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

  บรษิัทฯ ได้จดัให้มขีอ้มูลที่มสีาระสําคญั และขอ้มูลประกอบอย่างเพยีงพอเพื่อใช้ในประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการบรษิัทฯ โดยจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั ภายในระยะเวลาขัน้ตํ่า

ตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยมเีลขานุการบรษิทัมหีน้าทีใ่หค้าํแนะนําดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกจิกรรมของ

คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็น

ศูนย์กลางในการจดัทํา และจดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ไวอ้ย่างเป็นระบบ 

เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการได ้

    บรษิัทฯ มีระบบการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่าง 

เพยีงพอ จดัทําขอ้มูลทีม่คุีณภาพและเกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมภายใน เพื่อช่วยทําใหก้ารควบคุมการดําเนินงาน ไดผ้ล 

และใหเ้ขา้ใจตรงกนัตามความรบัผดิชอบแต่ละระดบั มกีารจดัเกบ็เอกสารทางบญัชทีีม่คีวามสําคญัโดยจําแนกออกเป็น

หมวดหมู่อย่างเหมาะสม โดยไม่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชวี่ามขีอ้บกพร่องในเรื่องน้ี  
 

    บรษิัทฯ มกีระบวนการสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถงึ

ขอ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการปฏบิตังิานหรอืการสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่้องการกระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กร ได้

จดัใหม้ชี่องทางสื่อสารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เช่น ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีน Call Center / เจา้หน้าที ่นักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อให้

ทราบขอ้บกพร่องและปัญหาทีเ่กดิขึน้ และเพื่อใหห้น่วยงานภายนอกไดร้บัขอ้มลูทีต่อ้งการ สามารถแจง้ขอ้มลูแก่บรษิทัฯ 

ได ้ 
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11.5 การติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจาํปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ทบทวนประเด็นต่างๆ ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้เชญิผู้สอบบญัชมีา

นําเสนองบการเงนิและประเดน็ต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารตดิตามผลการดําเนินงาน

อย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในดาํเนินการ 

    บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ การประเมนิผลทัง้ในระหว่างการปฏบิตังิานและ

เป็นรายครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในยงัมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากองค์กรมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

ตดิตามประเมนิผลใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายบรหิารเปรยีบเทยีบขอ้มลูผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมายที่

กําหนดไว ้ 

12. รายการระหว่างกนั 

 12.1  ลกัษณะของรายการระหว่างกนัและนโยบายในการทาํรายการระหว่างกนั 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดการทาํรายการระหว่างกนักบักจิการและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯไวใ้น

งบการเงนิประจาํปี 2563 ซึง่รายการส่วนใหญ่เป็นการทาํรายการระหว่างบรษิทัฯ กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ซึง่เกีย่วขอ้งกนั

โดยการถอืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ หรอืมกีรรมการบางส่วนร่วมกนั) และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั หากรายการทีเ่กดิขึน้ทีม่ใิช่เป็นรายการ

ธุรกจิปกต ิผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ จะไม่มส่ีวนอนุมตัใินรายการดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่แีละเป็นจรยิธรรมของกรรมการ และหากมกีารประเมนิราคากจ็ะใชบ้รษิทัประเมนิทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสํานักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูป้ระเมนิเพื่อใหค้วามเหน็ชอบหรอืความเหมาะสม 

 ทัง้น้ี เมื่อมรีายการเกดิขึน้ทางบรษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยสารสนเทศสู่สาธารณะผ่านระบบ Set Link ภายในระยะเวลา

ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด โดยในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายการธรุกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง

กนั ซึง่รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯ และบุคคลหรอืกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนัและเป็นไปตามธุรกจิปกต ิ 

12.2 บุคคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

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 มผีูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัดงักล่าว 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์

6. บรษิทั พรสวรรคเ์รยีลเอสเตท จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑไ์มอ้ดั จาํกดั มผีูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัดงักล่าว 

8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จาํกดั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัท

ดงักล่าว 

9. นายกฤตภิทัร อทิธสิญัญากร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัฯ  

10. นายสนัต ิปิยะทตั กรรมการบรษิทั 
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 12.3 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 ในปี 2562 และปี 2563 บรษิทัฯ มกีารเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       

ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี  

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (พนับาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 

1. บรษิทั โมเดริน์ สตรที จํากดั 
เงนิกูย้มืระยะสัน้  81,940 93,687 สภาพคล่องทางการเงนิ  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 3,171 - อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

2. บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โกลด ์จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 131 131 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

3. บรษิทั กรนีพาร์คแลนด ์จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 21 21 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

4. บรษิทั กรนีแลนด ์ลฟีวิง่เพลส จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 1,601 982 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

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

6. บรษิทั พรสวรรค์เรยีลเอสเตท จํากดั 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น  - - 

ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 
เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ 10 10 

7. บรษิทั รวมชยัผลติภณัฑ์ไมอ้ดั จํากดั เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ตามสญัญาร่วมทุนฯ - - ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

8. บรษิทั สามวาคา้วสัดุก่อสรา้ง จํากดั สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเกีย่วกบัรายรบัรายจ่าย ตามสญัญาร่วมทุนฯ 1,644 1,644 ตามนโยบายราคาในราคาทีต่กลงกนั 

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

10. นายสนัต ิปิยะทตั เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 5,000 สภาพคลอ่งทางการเงนิ 

หมายเหตุ  : สญัญาร่วมทุนฯ หมายถงึ สญัญาร่วมทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

: รายการระหว่างกนัของปี 2560 และปี 2561 สามารถเขา้ดูไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย > ขอ้มลูรายบรษิทั/หลกัทรพัย ์KC > หวัขอ้แบบฟอรม์ 56-1 หรอืเขา้ดูทีล่ิ้งค ์

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=KC&ssoPageId=4&language=th&country=TH 

           

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=KC&ssoPageId=4&language=th&country=TH
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12.4 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

 บรษิทัฯ ทาํรายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงั โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็น

สาํคญั การทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกจิปกต ิหรอื

เป็นรายการที่มีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของ

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้จะถูกกําหนดใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด และดาํเนินการ

เช่นเดยีวกบัที่ปฏิบตักิบัผูค้้าทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั สําหรบัการกู้ยมืเงนิกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งนัน้ 

บรษิทัฯ ดาํเนินการไปเพื่อเสรมิสภาพคล่องตามความจาํเป็นเท่านัน้ 

12.5 มาตรการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคัญ โดยผ่านขัน้ตอนการ

พิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขัน้ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ร่วมพจิารณาถงึผลกระทบ

และใหม้กีารกําหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงือ่นไขการคา้ปกตเิสมอืนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

 การกําหนดมาตรการ/ขัน้ตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี กรรมการ ผู้บรหิาร 

หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการ

พจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้

 การเขา้ทาํรายการระหว่างกนั บรษิทัยดึหลกัการ ดงัน้ี 

- เป็นรายการทีผ่่านกระบวนการอนุมตัทิีโ่ปร่งใสโดยกรรมการและผูบ้รหิารดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั

และซื่อสตัยสุ์จรติ โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ไดม้ส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการทีก่ระทาํโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั เสมอืนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่าํใหม้ัน่ใจไดว้่าการทาํรายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

 12.5.1 มาตรการ/ขัน้ตอนในการทาํรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

 บรษิทัฯไดกํ้าหนดขัน้ตอนเกีย่วกบัการทาํรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงัน้ี 

(1) การพจิารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิทัฯจะใชเ้กณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป และบุคคลทัว่ไป 

รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการดําเนินงานตามปกตขิองบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการ 

ซึง่ตอ้งเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ  

(2) กรณีทีไ่ม่มรีาคาดงักล่าว บรษิทัฯจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้

เงือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 

(3) บรษิทัฯอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มมาทาํการ

เปรยีบเทยีบราคาสําหรบัรายการระหว่างกนัที่สําคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อ

ประโยชน์สงูสุดของกลุ่มบรษิทัฯ  

(4) การทํารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัทีบ่รษิัทฯ หรอืกรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงของ

บรษิทัฯมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้ง ทีไ่ม่ใช่การดําเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจาก
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การทํารายการกบัลูกคา้ทัว่ไป หรอืบุคคลภายนอกจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ซึง่จะตอ้งไม่มกีรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงที่

มผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัริายการนัน้  และต้องไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้กําหนดพเิศษผดิ

ไปจากปกต ิตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กําหนด 

(5) หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

(6) บรษิทัฯ ต้องเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื รายการทีเ่กี่ยวโยง

กัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์กําหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และรายงานประจําปี หรือแบบ

รายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมกีารเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัทฯ  ตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานการบญัช ี

(7) ใหม้กีารสอบทานการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้กีารสุ่มสอบทานการ

ทาํรายการจรงิ ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้

 12.5.2 การอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวกําหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัในเรื่องใด (ถ้าม)ี บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการ

นัน้ๆ ทัง้น้ี ในการเขา้ทาํรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้

โดยทัว่ไป  และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

(1) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

  การทํารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้

ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการ[หรือ

คณะกรรมการบรหิาร]เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัขิอ้ตกลงการทําธุรกรรมในหลกัการก่อนทีจ่ะเขา้ทํา

ธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิ�ูชนจะพงึกระทาํกบั

คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็น

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ฝ่ายจดัการจะจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าว 

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

  รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป คอืเงื่อนไขการค้าที่มรีาคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่

ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

• เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้บั หรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 

• เป็นราคาและเงือ่นไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดยีวกนัใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 
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(2) การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

 การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้องพิจารณาและให้

ความเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ทํารายการนัน้ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ ทัง้น้ี ให้

ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั

หรอืรายการระหว่างกนั การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ําคญัของบรษิัท (ถ้าม)ี และหลกัเกณฑ์อื่นที่

เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ และบรษิทั

จะดําเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ได้รบัการ

ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิทัจะ

แต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน หรือ

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับบริษัท เป็นผู้ให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื 

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมคีวามจาํเป็น

และมคีวามสมเหตุสมผลโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั  

 บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัทีส่ําคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ 

 12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

   รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้น้ี บรษิทัจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิม่เตมิ 

   บรษิทัอาจมกีารทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดราคาและเงือ่นไขการคา้ตามปกตขิอง

ธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีกํ่าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่ขดัแยง้หรอืเกี่ยวขอ้งกนั เช่น การใหบ้รกิารทางการแพทย์

แก่บรษิทัคู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย ์การใหส้วสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น โดย

รายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปตามการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้

ถอืหุน้เป็นสาํคญั 

     ทัง้น้ี การทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ในอนาคตจะมคีวามจาํเป็น และ/หรอืมคีวาม

สมเหตุสมผลของการทาํรายการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และกําหนดใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึง่เป็นไปอย่างยุตธิรรมและเป็นไปตามปกตธิุรกจิ

การคา้ (Fair and at arm’s length basis) ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจาํเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากน้ี 
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หากมีการทํารายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่

สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการดงักล่าวได ้

 12.7 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาข้อตกลงท่ีสาํคญั 

บรษิทัฯ ขอรายงานการทาํนิตกิรรมสญัญาทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ภายในปี 2563 ดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ ไดข้ายทีด่นิเน้ือทีด่นิประมาณ 6 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา ทีต่ัง้อยู่อําเภอประเวศ กรุงเทพมหานคร 

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกในราคา 113,000,000 โดยบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิค่าทีด่นิครบถว้น และโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ผูซ้ือ้

เสรจ็สิน้แลว้ 

(2) บรษิทัฯ ไดซ้ื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นบ้านจดัสรร ในโครงการ แพลทฟอร์ม ออคดิพาร์ค ตัง้อยู่ทีซ่อย

ออคดิ วลิล่า ถนนบางนาตราด กม.24 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ จํานวน 28 

แปลงในราคารวมทัง้สิ้น 82,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ ได้ชําระเงนิค่าทีด่นิครบถ้วน และได้รบัโอนกรรมสทิธิ ์

จากผูข้ายเสรจ็สิน้แลว้ 

(3) บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาจา้งใหบ้รษิทัผูร้บัเหมา ดําเนินการก่อสรา้งบ้านในโครงการของบรษิทัฯ คอื โครงการ    

เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 จาํนวน 12 หลงัในวงเงนิจาํนวน 12,235,569.60 บาท  

(4) บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาจา้งใหบ้รษิทัผูร้บัเหมา ดําเนินการก่อสรา้งบ้านในโครงการของบรษิทัฯ คอื โครงการ     

เค.ซ.ีเนเชอรลัดว์ลิล ์บางนา-เทพารกัษ์ จาํนวน 10 หลงัในวงเงนิจาํนวน 44,242,000 บาท  

(5) บรษิทัฯ ไดท้ําสญัญาจา้งใหบ้รษิทัผูร้บัเหมา ดําเนินการก่อสรา้งบ้านในโครงการของบรษิทัฯ คอื โครงการ 

เค.ซ.ีสุวนิทวงศ ์2 จาํนวน 10 หลงัในวงเงนิจาํนวน 10,364,430 บาท  

 12.8 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในอนาคต หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ เกิดขึ้นกบับุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัฯ จะจดัใหผ้่านทีป่ระชมุ

คณะกรรมการที่มกีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกนัให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และมี

นโยบายการกําหนดราคาทีเ่หมาะสม ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั

ที่อาจเกิดขึ้น บรษิัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอสิระหรอืผู้ช่วยผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการ

บรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล

การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

  บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ไดร้บัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเข้าทํารายการระหว่างกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ปัจจุบนับรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าทีส่อบทานรายการระหว่างกนั รวมถงึระบบควบคุมภายในของ

บรษิทัฯ เพื่อความโปร่งใสและเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บันักลงทุน 
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K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 
บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคญั 

13.1   สรปุรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ตี้ จํากดั (มหาชน) และ

บรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) และของเฉพาะบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย                

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ สําหรบัปี 

สิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่

สาํคญั 

 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ

กจิการของบรษิทั เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาํเนินงานรวม และผลการดาํเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีกํ่าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บั

เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 33.7 และ 33.8 เรื่อง คดีความฟ้องร้องเกี่ยวกับการร้องทุกข์

กล่าวโทษกับกลุ่มบุคคลที่ทําให้บรษิัทเสยีหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2560 ต่ออธบิดกีรมสอบสวนคดี

พเิศษ และต่อกองบงัคบัการปราบปราม 
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เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิท

ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้น้ี 

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

 

1) การแสดงมูลค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย (งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) 

• ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3 และข้อ 10 บริษัทมีต้นทุนโครงการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 263.98 ลา้นบาท ซึง่เป็นจาํนวนทีม่นัียสาํคญัในงบ

การเงนิ ไดถู้กแสดงมูลค่าตามวธิรีาคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ซึ่งแต่ละโครงการ

เป็นโครงการพฒันาบ้านขายขนาดใหญ่ ทีม่กีารจดขอจดัสรรผ่านมาหลายปี โดยบรษิทัทยอยพฒันาและขายใน

แต่ละโซนและแปลงขาย อาจได้รบัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงสภาพโครงการที่มกีาร

พฒันาผ่านมาหลายปีและมกีารชะลอการพฒันา และการขายจากปัญหาภายในของบรษิัท ส่งผลให้การแสดง

มลูค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขายตามวธิรีาคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่ราคา

ใดจะตํ่ากว่า ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทีส่ําคญัของฝ่ายบรหิารในการวดัมลูค่า ซึ่งดุลยพนิิจทีส่าํคญัของ

ฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย ความแม่นยาํของการตัง้ราคาขายทีค่าดว่าจะขายได ้การทบทวนต้นทุนประมาณการ

การพฒันาโครงการต่างๆ ซึ่งขอ้สมมติฐานที่ฝ่ายบรหิารใชใ้นเรื่องดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการแสดงมูลค่า

ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย และค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย (ถา้ม)ี ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัความเชื่อมัน่ เกีย่วกบัการแสดงมลูค่าของตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขายโดย 

• ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัแผนการขายและนโยบายการตัง้ราคาของฝ่ายบรหิาร และนโยบายส่งเสรมิการขาย

ทีจ่ะผลกัดนัการขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีฝ่่ายบรหิารไดค้าดการณ์ไว ้

• ประเมนิดุลยพนิิจทีส่าํคญัของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัราคาทีค่าดว่าจะขายในอนาคต 

• ตรวจสอบราคาขายของยูนิตทีข่ายไดแ้ล้วทีเ่กดิขึน้ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิรวมถงึการส่งเสรมิการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานต้นทุนประมาณการในส่วนต่างๆ ถงึรายละเอยีดขอ้มลูทีผู่บ้รหิารนํามาจดัทําต้นทุนประมาณการ

ในแต่ละโครงการ เช่น ตน้ทุนพฒันาส่วนกลางทีจ่ะต้องทาํจนจบโครงการ ต้นทุนค่าก่อสรา้งบา้นตามแบบ

ขายในแต่ละหลงัของวสัดุ ค่าแรง ทัง้ปรมิาณและราคาว่ามกีารจดัทําเหมาะสมในสภาพโครงการปัจจุบนั

หรือไม่ รวมถึงต้นทุนและค่าดําเนินการอื่นๆ และสอบทานประมาณการดังกล่าวได้จดัทําโดยวิศวกร 

รวมถงึการทาํความเขา้ใจในสมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประมาณการของวศิวกร 
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• เปรียบเทียบราคาต้นทุนการพัฒนาแต่ละโครงการ แต่ละแปลง (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) กับราคาของผู้

ประเมนิอสิระ และทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารประเมนิราคาของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• เข้าสํารวจสภาพโครงการทุกโครงการที่คงเหลืออยู่ทุกโครงการ เปรยีบเทียบสภาพจรงิกับหนังสือยื่น

จดัสรรทีด่นิกบัหน่วยงานราชการ และเปรยีบเทยีบกบัขอ้ตกลงในการซื้อขายของลูกคา้ 

 

2) การแสดงมูลค่าของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย ท่ีดินรอการพฒันา อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการ

ลงทุน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.4, 4.7, 4.8, 11, 13 และขอ้14 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 บรษิัทมีสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย จํานวน 278.17 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา จํานวน 

126.89 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จํานวน 75.63 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจาํนวนทีม่นัียสําคญัในงบ

การเงนิ และมบีางโครงการรอพฒันาเป็นระยะเวลานาน โดยมูลค่าตามบญัชแีสดงด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ซึ่งผูบ้รหิารจะพจิารณาการดอ้ยค่าเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์จะเกดิการดอ้ยค่า โดยพจิารณา

จากมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์ว่าตํ่ากว่าราคาตามบญัชหีรอืไม่ โดยผูบ้รหิารจะจดัใหม้กีารประเมนิ

มลูค่ายุตธิรรม ซึ่งการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมเป็นรายการทีต่้องคํานวณภายใต้ขอ้สมมติฐาน การเปรยีบเทยีบ

ราคาตลาด และการใชดุ้ลยพนิิจของทัง้ฝ่ายบรหิารและผูป้ระเมนิอสิระ 

 

ขา้พเจา้ไดร้บัความเชื่อมัน่ เกี่ยวกบัการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ทีด่นิรอการพฒันา

และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนโดย 

• พจิารณาขอ้บ่งชี้ที่จะเกิดการด้อยค่าของสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที่ถือไว้เพื่อขาย ที่ดนิรอการพฒันาและ

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

• ประเมนิความเหมาะสมของแนวทางการวดัมลูค่าของผูบ้รหิาร 

• ประเมนิความรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระ 

• ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารทีผู่ป้ระเมนิอสิระใชใ้นการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย ์

• ประเมนิความเหมาะสมของขอ้สมมตฐิานต่าง ๆ ทีผู่บ้รหิารและผูป้ระเมนิอสิระใชใ้นการวดัมลูค่าสนิทรพัย ์

• เขา้สาํรวจสภาพของสนิทรพัยว์่าสามารถทาํประโยชน์ทางเศรษฐกจิไดจ้รงิหรอืไม่ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้) ข้าพเจ้าคาดว่า

ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

 

ความเหน็ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 5 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและ

พจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า 

หรอืปรากฏว่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจําปีของกลุ่มบรษิัท หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแล เพื่อใหม้กีารดําเนินการแก้ไขขอ้มลูทีแ่สดง

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอย่างเหมาะสม 

 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพิจารณาว่า

จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั

เป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บรษิทัและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการ

ใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดดําเนินงาน

หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 

 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ

หรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล

คือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการ

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละ

รายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
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• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่ง

เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้

ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การบนัทกึรายการหรอืแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธผิลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 

บญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิาร จาก

หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจ

เป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนัียสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง

หรอืไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่

เกีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็

ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ ทีท่าํใหม้กีารนําเสนอ

ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกิจการหรอื

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผิดชอบต่อการ

กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผู้

เดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว้ ประเดน็ที่มนัียสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องที่มนัียสําคญัในระบบ

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่ผู้มหีน้าที่ในการกํากบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้า
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เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจ้าใชเ้พื่อ

ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นัียสาํคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้

อธบิายเรื่องเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่อง

ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า

เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 

 
13.1.1 สรปุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ตารางสรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงนิสด และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่าํคญั 
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ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั 

บริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

      (หน่วย : ล้านบาท)  

  

  

รายละเอียด 

   

 ณ 31 ธนัวาคม   

ปี2563 % ปี2562 % ปี2561 % 

    (ปรบัปรงุใหม่)  

  สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19.34 2.31 27.39 2.99 27.64 2.35 

  ลูกหน้ีบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 263.98 31.50 234.05 25.54 309.09 26.28 

  สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 3.14 0.37 2.59 0.28 5.88 0.50 

  สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 278.18 33.19 278.18 30.35 - - 

       รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 564.64 67.37 542.21 59.16 342.61 29.13 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    -   

  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 34.97 4.17 47.97 5.23 46.04 3.91 

  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - 

  ทีด่นิรอการพฒันา 126.89 15.14 226.49 24.71 600.26 51.04 

  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 75.63 9.02 75.63 8.25 158.84 13.50 

  ส่วนปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ 5.21 0.62 5.55 0.61 8.63 0.73 

  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น 0.35 0.04 0.76 0.08 0.74 0.06 

  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 10.37 1.24 - - - - 

  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.62 0.19 2.11 0.23 6.88 0.58 

  สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 18.39 2.19 15.73 1.72 12.17 1.03 

       รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 273.43 32.63 374.24 40.84 833.56 70.87 

รวมสินทรพัย ์ 838.07 100.00 916.45 100.00 1,176.17 100.00 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 9 

ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั (ต่อ) 

  

  

  

รายละเอียด 

  

 ณ 31 ธนัวาคม   

ปี2563 % ปี2562 % ปี2561 % 

    (ปรบัปรงุใหม่)  

หน้ีสินหมุนเวียน       

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 55.84 6.66 48.33 5.27 69.87 5.94 

  เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 4.50 0.54 7.39 0.81 3.28 0.28 

  หน้ีสนิผดินัดชาํระ 466.25 55.63 436.50 47.63 532.15 45.24 

  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี       

        หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 23.17 2.76 34.08 3.72 - - 

        หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 6.55 0.78 1.45 0.16 2.20 0.19 

  เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - - 

  เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 27.60 3.29 39.55 4.32 53.88 4.58 

  หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง  - - - 17.19 1.46 

  เงนิกูย้มืกรรมการ 5.00 0.60 - - - - 

  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.20 0.02 2.49 0.27 1.26 0.11 

  หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 25.67 3.06 25.94 2.83 21.66 1.84 

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 614.78 73.36 595.73 65.00 701.49 59.64 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

  หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี - - - - - - 

  หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 4.42 0.53 0.21 0.02 1.66 0.14 

  ประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนักงาน 9.66 1.15 8.15 0.89 4.28 0.36 

  หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11.21 1.34 10.95 1.19 10.66 0.91 

  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25.29 3.02 19.31 2.11 16.60 1.41 

รวมหน้ีสิน 640.07 76.37 615.04 67.11 718.09 61.05 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

      ทุนจดทะเบยีน 2,300.00  1,100.00  1,100.00  

      ทุนทีอ่อกและชาํระแล้ว 875.00 104.41 875.00 95.48 875.00 74.39 

  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 11.34 95.02 10.37 95.02 8.08 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม       

         จดัสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 102.29 12.21 102.29 11.16 102.29 8.70 

         ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (874.31) (104.32) (770.90) (84.12) (614.23) (52.22) 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 198.00 23.63 301.41 32.89 458.08 38.95 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 838.07 100.00 916.45 100.00 1,176.17 100.00 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 10 

ตารางสรปุงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

บริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
        

          (หน่วย : ล้านบาท)  

รายละเอียด 
ปี2563 

% 
ปี2562 

% 
ปี2561 

% 
 

 (ปรบัปรงุใหม่) 

รายไดจ้ากการขาย 148.85 91.79 218.50 80.39 175.66 82.46 

ตน้ทุนขาย (110.51) (68.15) (161.82) (59.54) (127.43) (59.82) 

กาํไรขัน้ต้น 38.34 23.64 56.68 20.85 48.23 22.64 

กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิรอการพฒันา 5.50 3.39 1.27 0.47 - - 

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 0.90 0.56 40.74 14.99 12.21 5.73 

รายไดจ้ากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคําสัง่ศาล - - - - 16.66 7.82 

รายไดอ้ื่น 6.91 4.26 11.28 4.15 8.49 3.99 

รวมรายไดอ้ื่น 13.31 8.21 53.29 19.61 37.36 17.54 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 51.65 31.85 109.97 40.46 85.59 40.18 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่าย (25.19) (15.53) (42.09) (15.49) (24.14) (11.33) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (96.20) (59.32) (95.59) (35.17) (94.34) (44.29) 

ค่าใชจ่้ายอื่น      - 

  (โอนกลบั)และขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง - - 16.55 6.1 (0.61) (0.29) 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - - (90.73) (33.38) - - 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา - - (0.75) (0.28) - - 

  หน้ีสงสยัจะสญู 0.80 0.49 (0.08) (0.03) (1.63) (0.77) 

  รวมค่าใชจ่้ายอื่น 0.80 0.49 (75.01) (27.60) (2.24) (1.05) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (68.94) (42.51) (102.72) (37.79) (35.13) (16.49) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (33.29) (20.53) (46.64) (17.16) (50.61) (23.76) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (102.23) (63.04) (149.36) (54.95) (85.74) (40.25) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (0.87) (0.54) (6.35) (2.34) (2.69) (1.26) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (103.10) (63.58) (155.71) (57.29) (88.43) (41.51) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน : 
     - 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั      - 

  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมารการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั      - 

  สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธจิากภาษ ี (0.30) (0.19) (0.96) (0.35) 0.77 0.36 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-สุทธิจากภาษี (0.30) (0.19) (0.96) (0.35) 0.77 0.36 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (103.40) (63.76) (156.67) (57.64) (87.66) (41.15) 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน-ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.12)  (0.18)  (0.10)  

        



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 11 

ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั 

สาํหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

    (หน่วย : ล้านบาท)   

รายละเอียด 
 ปี2563   ปี2562  เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

     บาท   %  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
    

  กําไร(ขาดทุน)สําหรบังวด (103.10) (155.71) 52.6 (33.79) 

  ปรบัรายการทีก่ระทบกําไร(ขาดทุน) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)     

  
 

การปรบัปรุงค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 0.87 6.35   

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 8.52 4.36 4.2 95.41 

   หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.80) 0.08 (0.88) (1,100.00) 

   ค่าเผือ่มลูค่าสนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) (3.44) (27.42)   

   (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ (0.04) (0.02) (0.020) 100.00 

   กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิรอการพฒันา (5.50) (1.27) (4.23) 333.07 

   กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (0.90) (40.74) 39.8 (97.79) 

   ขาดทุนจากการเลกิใชส้นิทรพัย์ - 0.02 (0.016) (100.00) 

   ขาดทุนจากค่าเผื่อดอ้ยค่าสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย - 90.73 (90.730) (100.00) 

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนักงาน 2.54 2.91 (0.370) (12.71) 

   (โอนกลบั)ขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง - (16.56) 16.6 (100.00) 

   รายไดอ้ื่นๆ จากการโอนกลบัประมาณค่าใชจ่้าย (2.94) (6.95) 4.0 (57.70) 

   ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียม 33.30 46.63 (13.33) (28.59) 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงาน (71.49) (97.59) 26.1 (26.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 12 

ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั  (ต่อ) 

สนิทรพัย์ดําเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง     

   ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย (26.52) 115.44 (141.960) (122.97) 

   สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 0.06 (2.21) 2.27 (102.71) 

   สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 0.09 0.96 (0.870) (90.63) 

หน้ีสนิดําเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)     

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 10.65 (22.57) 33.22 (147.19) 

   เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ (2.89) 4.10 (6.990) (170.49) 

   หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (0.26) 4.27 (4.530) (106.09) 

   ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน (1.32) - (1.320) N/A 

   หน้ีสนิจากคดฟ้ีองรอ้ง - (0.63) 0.63 (100.00) 

   หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 0.25 0.30 (0.05) (16.67) 

    เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมดําเนินงาน (91.43) 2.07 (93.50) (4,525.46) 

   
     เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (0.05) (16.33) 16.3 (99.69) 

        เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได ้ (5.43) (4.78) (0.65) 13.60 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (96.91) (19.04) (77.87) 408.87 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

   
เพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 13.00 (1.94) 14.9 (770.10) 

   
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 123.95 (123.950) (100.00) 

   
เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - 6.47   

   เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัย ์ 106.31 0.02   

   
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ (3.24) (0.91) (2.330) 256.04 

   เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - (0.40) 0.4 (100.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน 116.07 127.19 (11.12) (8.74) 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 13 

ตารางสรปุงบกระแสเงินสดของบริษทั  (ต่อ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

  
 เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - - N/A 

  
 เงนิสดรบัเงนิกูย้มืกรรมการ 5.00 - 5.0 N/A 

   
เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - - N/A 

   เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (10.90) (92.50) 81.6 (88.22) 

   เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (11.94) (13.71) 1.77 (12.91) 

   เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (5.86) (2.19) (3.67) 167.58 

   ดอกเบีย้จ่าย (3.51) - (3.51) N/A 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (27.21) (108.40) 81.19 (74.90) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (8.05) (0.25) (7.80) (3,069.29) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 27.39 27.64 (0.25) (0.90) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 19.34 27.39 (8.05) (29.38) 

 

ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินทีส่าํคญัของบริษทั 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย  ปี2563   ปี2562   ปี2561  

 อตัราส่วนสภาพคล่อง    
   

 อตัราส่วนสภาพคล่อง   เท่า 0.92 0.91 0.49 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็   เท่า 0.48 0.51 0.04 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด   เท่า (0.16) (0.03) 0.01 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื   เท่า 0.44 0.60 0.82 

 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่   วนั 822.46 612.55 442.67 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี   เท่า 1.98 3.35 1.82 

 ระยะเวลาชาํระหน้ี   วนั 184.43 109.01 200.13 
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ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินทีส่าํคญัของบริษทั (ต่อ) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร   
   

อตัรากําไรขัน้ตน้ % 25.76 25.94 27.46 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน % (46.32) (47.01) (20.00) 

อตัรากําไรอื่น % 8.21 19.61 17.54 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกําไร % (140.57) (18.54) (0.23) 

อตัรากําไรสุทธ ิ % (69.47) (71.70) (49.90) 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % (52.22) (51.98) (19.14) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   
   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % (12.34) (17.10) (7.45) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % (37.82) (41.86) (10.52) 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.19 0.30 0.18 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   
   

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 3.23 2.04 1.57 

อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 2.72 1.73 1.35 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ –ตามขอ้กําหนดของธนาคาร * เท่า 2.72 1.73 1.35 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า (1.88) 0.73 1.21 

(กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน+ตน้ทุนทางการเงนิ+ภาษ)ี / ตน้ทุนทาง

การเงนิ 
  

   
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ เท่า (2.07) (2.20) (0.69) 

(กําไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิ–ไม่รวมรายการอุทกภยัและผลการ

ดาํเนินงานทีย่กเลกิ) / ตน้ทุนทางการเงนิ 
  

   
อตัราส่วนความสามารถชาํระคนืหน้ีสถาบนัการเงนิ (DSCR) ** เท่า (2.32) (1.98) (6.01) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า (2.09) (0.15) 0.08 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

ส่วนที ่3 หน้า 15 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน   (เฉพาะกิจการ) 

      (หน่วย : ล้านบาท)  

  

  

  

รายละเอียด 

 ณ 31 ธนัวาคม   

ปี2563 % ปี2562 % ปี2561 % 

        (ปรบัปรงุใหม่)  

  สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       

  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18.96 2.19 17.45 1.86 23.68 1.97 

  ลูกหน้ีบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 

  ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 263.98 30.42 234.05 25.00 309.09 25.72 

  สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 3.14 0.36 2.59 0.28 5.87 0.49 

  สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 278.18 32.06 278.17 29.71 - - 

       รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 564.26 65.03 532.26 56.85 338.64 28.18 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 34.97 4.03 47.97 5.12 46.03 3.83 

  เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 30.00 3.46 30.00 3.20 30.00 2.50 

  ทีด่นิรอการพฒันา 126.89 14.62 226.49 24.19 600.26 49.95 

  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 75.63 8.72 75.63 8.08 158.84 13.22 

  ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.21 0.60 5.26 0.56 8.24 0.69 

  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น 0.35 0.04 0.76 0.08 0.74 0.06 

  สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 10.37 1.20 - - - - 

  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.62 0.19 2.11 0.23 6.89 0.57 

  สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 18.39 2.12 15.73 1.68 12.17 1.01 

   303.43 34.97 403.95 43.15 863.17 71.82 

    867.69 100.00 936.21 100.00 1,201.81 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  (ต่อ) 

  

  รายละเอียด 

ณ 31 ธนัวาคม 

ปี2563 % ปี2562 % ปี2561 % 

        

(ปรบัปรงุ

ใหม่)  
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 55.76 6.43 51.10 5.46 69.95 5.82 

  เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 4.50 0.52 7.39 0.79 3.28 0.27 

  หน้ีสนิผดินัดชาํระ 466.25 53.73 436.50 46.62 532.15 44.28 

  ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี       
        หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 23.17 2.67 34.08 3.64 - - 

        หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 6.55 0.75 1.38 0.15 2.01 0.17 

  เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบรษิทัย่อย 93.69 10.80 81.94 8.75 83.26 6.93 

  เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 27.60 3.18 39.55 4.22 53.88 4.48 

  หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง - - - - 17.19 1.43 

  เงนิกูย้มืกรรมการ 5.00 0.58 - - - - 

  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - - - - - 

  หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 25.67 2.96 25.94 2.77 21.66 1.80 

   708.19 81.62 677.88 72.41 783.38 65.18 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี - - - - - - 

  หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 4.42 0.51 0.21 0.02 1.60 0.13 

  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์

พนักงาน 9.66 1.11 8.15 0.87 4.28 0.36 

  หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11.21 1.29 10.95 1.17 10.65 0.89 

   25.29 2.91 19.31 2.06 16.53 1.38 

   733.48 84.53 697.19 74.47 799.91 66.56 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
      ทนุจดทะเบยีน 2,300.00  1,100.00  1,100.00  
      ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 875.00 100.84 875.00 93.46 875.00 72.81 

  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 10.95 95.02 10.15 95.02 7.91 

  กําไร(ขาดทุน)สะสมจดัสรรแล้ว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 102.29 11.79 102.30 10.93 102.30 8.51 

  กําไร(ขาดทุน)สะสมจดัสรรแล้ว -ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (938.10) (108.11) (833.30) (89.01) (670.42) (55.78) 

   134.21 15.47 239.02 25.53 401.90 33.44 

    867.69 100.00 936.21 100.00 1,201.81 100.00 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (เฉพาะกิจการ) 

บริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  (งบเฉพาะกิจการ) 

          (หน่วย : ล้านบาท)  

รายละเอียด 

ปี2563 

% 

ปี2562 

% 

ปี2561 

% 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 

(ปรบัปรงุ

ใหม่) 

รายไดจ้ากการขาย 148.85 92.34 218.50 82.24 175.66 87.48 

ตน้ทุนขาย (110.51) (68.56) (161.82) (60.90) (127.43) (63.46) 

กาํไรขัน้ต้น 38.34 23.79 56.68 21.33 48.23 24.02 

กําไรจากการจําหน่ายทีด่นิรอการพฒันา - - 1.27 0.48 - - 

กําไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 5.50 3.41 34.82 13.11 16.66 8.30 

รายไดจ้ากการปรบัลดดอกเบีย้ผดินัดตามคําสัง่ศาล - - - - - - 

รายไดอ้ื่น 6.84 4.24 11.11 4.18 8.48 4.22 

รวมรายไดอ้ื่น 12.34 7.66 47.20 17.76 25.1 12.52 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 50.68 31.44 103.88 39.10 73.4 36.54 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่าย (25.19) (15.63) (42.10) (15.84) (24.14) (12.02) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (95.80) (59.43) (95.06) (35.78) (93.94) (46.78) 

ค่าใชจ่้ายอื่น      - 

  (โอนกลบั)และขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง - - 16.56 6.23 (0.61) (0.30) 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 0.00 (90.73) 

-      

34.15 - - 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิรอพฒันา - 0.00 (0.75) 

-        

0.28 - - 

  หน้ีสงสยัจะสญู 0.80 0.50 (0.08) (0.03) (1.63) (0.81) 

  รวมค่าใชจ่้ายอื่น 0.80 0.50 (75.000) (28.23) (2.24) (1.12) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (34.51) (21.41) (48.86) (18.39) (52.22) (26.01) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (104.02) (64.53) (157.140) (59.14) (99.17) (49.39) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (0.48) (0.30) (4.78) (1.80) - 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (104.50) (64.83) (161.92) (60.94) (99.17) (49.39) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน :       
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       

  

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมารการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั       
  สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธจิากภาษี (0.30) (0.19) (0.96) (0.36) 0.77 0.38 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนสาํหรบัปี-สุทธิจากภาษี (0.30) (0.19) (0.96) (0.36) 0.77 0.38 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (104.80) (65.02) (162.88) (61.30) (98.40) (49.00) 

กําไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน-ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.12)   (0.19)   (0.11)   
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14. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

14.1  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

1) ผลการดาํเนินงาน 

    (หน่วย : ล้านบาท) 

สาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  

รายการ ปี2563 
เพ่ิม(ลด) 

ร้อยละ 
ปี2562 

เพ่ิม(ลด) 

ร้อยละ 
ปี2561 

ยอดขาย 148.85 (31.88) 218.50 24.39 175.66 

รายไดร้วม 162.16 (40.34) 271.79 27.59 213.02 

กําไรขัน้ตน้ 38.34 (32.36) 56.68 17.52 48.23 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (103.10) 34.19 (156.67) (78.725) (87.66) 

 

ยอดขายโอนของบรษิทัในปี 2563 โดยรวมลดลงจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง ทัง้ยงัอยู่ในช่วงระบาดของ

โรคโคโรน่าไวรสั 2019 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 -2 ปี 2563 ทําให้การก่อสร้างของบรษิัทชะลอตวัลง อตัรากําไร

ขัน้ต้น 25.76 อตัรากําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (46.32) อตัรากําไรสุทธ ิ(69.47) อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ 

(52.22) เน่ืองจากบรษิัทมีผลขาดทุนในปี 2563 และขาดทุนต่อเน่ืองจากผลของคดีความในหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิ 

เมื่อวเิคราะห์อตัราส่วนสภาพคล่อง พบว่าอตัราส่วนโดยรวมบอกถงึการขาดสภาพคล่อง ขาดกระแสเงนิสดใน

การบรหิารประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก บรษิัทจึงมีนโยบายการปรบัปรุงองค์การเพื่อให้มี

ประสทิธภิาพในทุกๆ ด้าน โดยการเพิ่มประสทิธภิาพการขาย และลดขนาดองค์กรลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่และเพื่อ

สรา้งองคก์รใหเ้ขม้แขง็ขึน้ 

รายได้ 

รายไดร้วมสําหรบัปี 2563  จํานวน 162.16 ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดยีวของปี2562 จํานวน 109.63 ล้าน

บาท ลดลงรอ้ยละ 40.34  รายไดร้วมปี 2562 เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมปี 2561 เพิม่ขึน้ 58.77 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

27.59 โดยเป็นรายไดจ้ากการขายสําหรบัปี 2563 จํานวน 148.85 ล้านบาท ปี 2562 จํานวน 218.50 ล้านบาท และปี 

2561 จาํนวน 175.66 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์

สาํหรบัปี 2563 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จํานวน 148.85 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้าก

การขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 จํานวน 69.65 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 31.88 รายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัย ์ปี 2562 จาํนวน 218.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัรายไดจ้าการขายอสงัหารมิทรพัย์ของปี 2561 

เพิม่ขึน้จาํนวน 42.84 ลา้นบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.39 ประกอบดว้ย  
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รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ในโครงการต่างๆ ของบรษิัทในปี 2563 จํานวน 148.85 ล้านบาท เมื่อ

เทยีบกบัยอดขายโอนของโครงการต่างๆ ที่โอนขายในปี 2562 จํานวน 218.50 ล้านบาท ลดลง 69.65 ล้านบาท (คดิ

เป็นรอ้ยละ 31.88) 

ยอดขายโดยรวมของบรษิทัสําหรบัปี 2561 – 2562 เกดิจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการร่วมทุน และ

การขายอสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการของบรษิทั ซึง่ปัจจุบนับา้นในโครงการร่วมทุนไดข้ายจบปิดโครงการแลว้ 

จงึทาํใหก้ารขายของบรษิทัจะเป็นการขายโครงการของบรษิทัและบรษิทัย่อยดาํเนินการทัง้สิน้ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ 

 ปี2563   ปี2562   ปี2561  

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

ล้าน

บาท 
% 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 148.85 91.79 218.50 80.45 175.65 82.46 

รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบา้น - - - - 0.01 0.00 

รายไดจ้ากการบรหิารโครงการ 6.91 4.26 3.49 1.28 4.38 2.06 

รายไดอ้ื่นๆ 6.40 3.95 49.61 18.27 32.98 15.48 

รายได้รวม 162.16 100.00 271.60 100.00 213.02 100.00 
 

รายไดร้วมสําหรบัปี 2563  จาํนวน 162.16 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 109.44 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 40.29 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

ปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 

- รายได้จากการขายบา้นพรอ้มที่ดนิจํานวน 148.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 69.60 ล้านบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 31.85 

- รายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ 6.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3.42 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.32 

- รายได้อื่นๆ จํานวน 6.40 ล้านบาท ลดลง 43.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.10 เกิดจากปี 2562 

บรษิทัมกํีาไรจากการขายทีด่นิรอการพฒันาและอสงัหารมิทรพัย์มากกว่า กําไรจากการขายทีด่นิรอ

การพฒันาทีเ่กดิขึน้ปี 2563  

ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

- รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดนิปี 2562 จํานวน 218.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 42.85 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.40 

- รายไดจ้ากการรบัจา้งสรา้งบ้านปี 2562 จํานวน 0.00 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 0.01 ล้านบาทคดิ

เป็นรอ้ยละ 100  

- รายไดจ้ากการรบับรหิารโครงการ 3.49 ลา้นบาท ลดลง 0.89 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.32 

- รายไดอ้ื่นๆ จาํนวน 49.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.42 
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ต้นทุน และกาํไรขัน้ต้น 

รายละเอยีด ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 148.85 100.00 218.50 100.00 175.65 100.00 

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 110.51 74.24 161.82 74.06 127.43 72.55 

กําไรขัน้ตน้ 38.34 25.76 56.68 25.94 48.22 27.45 

 

ต้นทุนหลกัของบรษิัท คอื ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัปี 2563 ลดลงจํานวน 51.31 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.71 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากยอดขายลดลง 

ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์สําหรบัปี 2562 เพิม่ขึน้จาํนวน 34.39 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 26.99

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากยอดขายเพิม่ขึน้ 

ในปี 2563 ตน้ทุนขายบา้นในโครงการรวมจาํนวน 110.81 ล้านบาท กําไรขัน้ต้น 38.34 ล้านบาท เท่ากบัรอ้ย

ละ 25.76 

กาํไรขัน้ต้น 

อตัราส่วนกําไรขัน้ตน้สาํหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทัปี 2563 เท่ากบั 25.76 % เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 

ปี 2562 และ ปี 2561 อตัราส่วนกําไรขัน้ตน้เท่ากบั 25.94 %  และ 27.45 % ตามลําดบั  

รายได้อ่ืน 

- กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดินรอการพฒันา 

สําหรบัปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกํีาไรจากการจําหน่ายที่ดนิรอการพฒันาจํานวนเงนิ 5.50 ล้าน

บาท จากการจําหน่ายทีด่นิ โฉนดเลขที ่53692 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในราคาขาย 

106 ลา้นบาท หกัตน้ทุนทีด่นิและค่าใชจ้่ายในการขาย รวม 100.50 ลา้นบาท 

- กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

สาํหรบัปี 2563 บรษิทัและบรษิัทย่อยมกํีาไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน จํานวนเงนิ

0.90 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายทีด่นิบรษิทัย่อยซึง่เป็นทีด่นิในส่วนของถนนโครงการทีถ่อืครอง 

สําหรบัปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกํีาไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจํานวนเงนิ 

40.54 ล้านบาท จากการได้จําหน่ายที่ดินจํานวน 4 แปลง ตัง้อยู่ที่ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เน้ือที่รวม 24 ไร่ 2 งาน 97.9 ตารางวา มูลค่า 145 ล้านบาท (งบ

การเงนิเฉพาะกจิการ : 138.06 ล้านบาท) และมค่ีาใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจ
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เฉพาะ ค่านายหน้ารวมจํานวนเงนิ 21.25 ลา้นบาท คงเหลอืกําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการ

ลงทุน จาํนวน 40.54 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 34.82 ลา้นบาท) 

สําหรบัปี 2561 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกํีาไรจากการจําหน่ายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนจํานวนเงนิ 

12.21 ลา้นบาท จากการขายทีด่นิโฉนดเลขที ่1641 ตําบลบงึคาํพรอ้ย (คลองหกวาสายล่างฝัง่ใต)้ อําเภอ

ลําลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เน้ือที่ 10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา มลูค่า 35 ลา้นบาท (ราคาทุน 20.31 ล้าน

บาท) 

- รายได้จากการปรบัลดดอกเบีย้ผิดนัดตามคาํสัง่ศาล 

ปี 2561 บรษิัทและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้าการปรบัลดดอกเบี้ยผดินัดตามคําสัง่ศาล จํานวน 16.66 ล้าน

บาท เน่ืองจากการทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระดอกเบีย้จ่ายผดินัดในอตัรารอ้ยละ15 ของจาํนวนเงนิต้น

ของตัว๋แลกเงนิจากสถาบนัการเงนิ เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้

บรษิทัชําระหน้ีตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ จาํนวน 350.00 ล้านบาท และดอกเบี้ยผดินัดในอตัรารอ้ยละ 8.50 ต่อ

ปี ของจาํนวนเงนิตามตัว๋แลกเงนิดงักล่าวนับแต่วนัผดินัดเป็นตน้ไป (วนัที ่11 เมษายน 2560) จนกว่าจะ

ชาํระเสรจ็สิน้ ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้อุทธรณ์ใหเ้ป็นพบั นอกจากทีแ่กใ้หเ้ป็นไปตามคาํพพิากษาศาลชัน้ตน้ 

ทัง้น้ี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างทีฝ่่ายโจทก์และบรษิทัยื่นต่อศาลฎกีา โดยปัจจุบนับรษิทัไดบ้นัทกึดอกเบีย้จ่ายใน

งวดปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 8.50 ต่อปี และไดม้กีารโอนกลบัดอกเบีย้คา้งจ่ายทีเ่คยบนัทกึไวใ้นอตัราผดิ

นัดรอ้ยละ15 ที่สะสมมาตัง้แต่วนัผดินัดจนถึงวนัต้นปี 2561 ให้คงเหลอืในอตัรารอ้ยละ 8.50 ต่อปี เป็น

จาํนวน 16.66 ล้านบาท ไวเ้ป็นรายไดจ้ากการปรบัลดดอกเบี้ยผดินัดตามคําสัง่ของศาลอุทธรณ์ และคดี

อยู่ระหว่างขัน้ตอนการบงัคบัคดยีดึทีด่นิขายทอดตลาด 

- รายได้อ่ืนๆ ประกอบดว้ย รายไดค้่าสโมสร, รายไดค่้าสาธารณูปโภค, รายไดอ้ื่นๆ, กําไร (ขาดทุน) จาก

การจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร และดอกเบีย้ปรบั 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

สําหรบัปี 2563 และปี 2562 บรษิัทมตี้นทุนในการจดัจําหน่าย 25.19 ล้านบาท และ 42.09 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 16.90 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 40.15 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากบรษิัท 

และบรษิทัย่อยมค่ีาใชจ้่ายเกี่ยวกบัการขาย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการส่งเสรมิการขาย ลดลง

จากการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารรวม 96.20 ล้านบาท และ 95.59 ล้านบาท  

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน, สวสัดิการพนักงาน, ค่าธรรมเนียม และ

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่น ๆ  
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  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 สาํหรบัปี 2563 ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 0.80 ลา้นบาท 

 สาํหรบัปี 2562 (โอนกลบั) ผลขาดทุนจากการคดคีวามฟ้องรอ้ง จาํนวน (16.56) ลา้นบาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย จํานวน 90.73 ลา้นบาท เกดิจากสนิทรพัย์

มภีาระคํ้าประกนัหน้ีสนิถูกบงัคบัขายตามคําสัง่กรมบงัคบัคดจีากการผดินัดชําระหน้ีเจา้หน้ีตัว๋สญัญาใช้

เงนิโดยใชร้าคายุตธิรรมตามราคาบงัคบัขายของกรมบงัคบัคดซีึง่ทาํใหเ้กดิการดอ้ยค่าดงักล่าว 

 หน้ีสงสยัจะสูญ  

สําหรบัปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 0.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 หน้ีสงสัยจะสูญเป็น

ค่าใชจ้่ายจาํนวน 1.63 ลา้นบาท ลดลง 1.55 ลา้นบาท 

ต้นทุนทางการเงนิจํานวน 46.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 3.98 ล้านบาท คดิเป็นลดลงรอ้ย

ละ 7.86 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงนิได ้รบัรูใ้นปี 2563 จํานวน 0.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน

จาํนวน 5.48 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 86.30 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ สาํหรบัปี 2563 

บรษิัทและบรษิทัย่อยมกํีาไร (ขาดทุน) เท่ากบั (103.11) ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึ่งบรษิัทและ

บรษิทัย่อยมผีลกําไร (ขาดทุน) (155.71 ลา้นบาท) ขาดทุนลดลง (52.60) ลา้นบาท สาเหตุเกดิจาก 

1. ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 68.94 ลา้นบาท 

2. ตน้ทุนทางการเงนิ  33.30 ลา้นบาท 

3. โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 0.80 ลา้นบาท 

4. ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้0.87 ลา้นบาท 

ในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกํีาไร (ขาดทุน) เท่ากบั (103.11 ล้านบาท) เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ที่

มผีลขาดทุน (155.71) ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจาก 

1. ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 27.72  ลา้นบาท   

2. ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 90.73 ลา้นบาท 

3. ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีด่นิรอการพฒันา 0.75 ลา้นบาท 

4. (โอนกลบั) ผลขาดทุนจากคดคีวามฟ้องรอ้ง (16.56) ลา้นบาท 
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5. ตัง้หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ 0.08 ลา้นบาท 

6. ตน้ทุนทางการเงนิ 46.63 ลา้นบาท 

7. ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้6.35 ลา้นบาท 

ฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

บริษทั เค.ซี. พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบ 

     หน่วย ; ล้านบาท  

     ณ 31 ธนัวาคม   

 รายละเอียด ปี2563 ปี2562 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

  
ล้านบาท % 

 สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวยีน     

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 19.34 27.39 (8.05) (29.39) 

 ลูกหน้ีบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - -  

 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 263.98 234.05 29.93 12.79 

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3.14 2.59 0.55 21.24 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 278.18 278.18 - - 

 รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 564.64 542.21 22.43 4.14 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน     

 เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 34.97 47.97 (13.00) (27.10) 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - -  

 ทีด่นิรอการพฒันา 126.89 226.49 (99.60) (43.98) 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 75.63 75.63 - - 

 ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5.21 5.55 (0.34) (6.13) 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 0.35 0.76 (0.41) (53.95) 

 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 10.37 - 10.37 N/A 

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1.62 2.11 (0.49) (23.22) 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 18.39 15.73 2.66 16.91 

 รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 273.43 374.24 (100.81) (26.94) 

รวมสินทรพัย ์ 838.07 916.45 (78.38) (8.55) 
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รายละเอียด 
 ณ 31 ธนัวาคม   

ปี2563  ปี2562 
เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
% 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 55.84 48.33 7.51 15.54 

 เงนิมดัจํารบัและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 4.50 7.39 (2.89) (39.11) 

 หน้ีสนิผดินัดชาํระ 466.25 436.50 29.75 6.82 

 ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี   -  

 หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี 23.17 34.08 (10.91) (32.01) 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 6.55 1.45 5.10 351.72 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งจ่ายจากบรษิทัย่อย - - -  

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 27.60 39.55 (11.95) (30.21) 

 หน้ีสนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง  - -  

 เงนิกูย้มืกรรมการ 5.00 - 5.00  

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.20 2.49 (2.29) (91.97) 

 หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 25.67 25.94 (0.27) (1.04) 

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน 614.78 595.73 19.05 3.20 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

 หน้ีสนิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ี - - - - 

 หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 4.42 0.21 4.21 2,004.76 

 ประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสําหรบัผลประโยชน์พนักงาน 9.66 8.15 1.51 18.53 

 หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 11.21 10.95 0.26 2.37 

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25.29 19.31 5.98 30.97 

รวมหน้ีสิน 640.07 615.04 25.03 4.07 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 ทุนจดทะเบยีน 2,300.00 1,100.00 1,200.00 n/a 

 ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 875.00 875.00 - - 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 95.02 95.02 - - 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม     

 จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 102.29 102.29 - - 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (874.31) (770.90) (103.41) 13.41 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 198.00 301.41 (103.41) (34.31) 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 838.07 916.45 (78.38) (8.55) 
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สินทรพัยร์วม 

ปี 2563 บรษิัทมีสนิทรพัย์รวมลดลง 78.38 ล้านบาท จากสนิทรพัย์รวมปี 2562 จํานวน 916.45 ล้านบาท 

คงเหลอื 838.07 ลา้นบาท เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 8.55 มาจากการเพิม่ขึน้ลดลงทีม่สีาระสาํคญัดงัน้ี 

1) ต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย (สินค้าคงเหลือ) 263.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

29.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.79 

2) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจํานวน 19.34 ลา้นบาท ลดลง 8.05 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

29.39 ลดลงจากการนํากระแสเงนิสดมาใชใ้นกจิกรรมดาํเนินงาน  

3) เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนัจาํนวน 34.97 ลา้นบาท ลดลง 13.00 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

27.10 ลดลงจากภาระการคํ้าประกนัลดลง 

4) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย จาํนวน 278.18 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นทีด่นิทีม่ภีาระคํ้า

ประกนัหน้ีสนิผดินัดชาํระหน้ี 

5) ทีด่นิรอการพฒันา จํานวน 126.89 ล้านบาท ลดลง 99.60 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.98 ลดลง

จากการจําหน่ายทีด่นิโฉนดเลขที ่53692 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพฯ ในราคา 106.00 

ล้านบาท หกัต้นทุนทีด่นิและค่าใชจ้่ายในการขายแล้วมผีลกําไรจากการจําหน่ายจํานวน 5.50 

ลา้นบาท 

6) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจาํนวน 75.63 ลา้นบาท  

7) ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ จํานวน 5.21 ล้านบาท ลดลง 0.34 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 

6.13 ตามค่าเสื่อมของสนิทรพัย ์

8) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จาํนวน 0.35  ลา้นบาท  ลดลง 0.41 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 53.95 

หน้ีสินรวม 

บริษัทมีหน้ีสิน จํานวน 640.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.07 โดยมี

รายละเอยีดของหน้ีสนิทีส่าํคญัดงัน้ี 

1) หน้ีสนิผดินัดชําระรวมจํานวน 466.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 29.75 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.82 

เพิม่ขึน้จากการคาํนวณดอกเบีย้จ่ายปี 2563 

2) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่นจํานวน 55.84 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.51 ล้านบาท เพิม่ขึน้

รอ้ยละ15.54 

3) เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลอื่น จํานวน 27.60 ล้านบาท ลดลง 11.95 ล้านบาทืลดลงร้อยละ 

30.21 
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4) เงนิกู้ยมืกรรมการ จํานวน 5.00 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 5.00 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเกิดจากบรษิัทขาด

สภาพคล่องระยะสัน้ 

5) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจาํนวน 9.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

18.53 

6) ส่วนของผูถ้อืหุน้ จาํนวน 198.00 ลา้นบาท ลดลง 103.41 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 34.31 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3.23 : 1 เปรยีบเทยีบกบัสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 เท่ากบั 2.04 : 1 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรบังบกระแสเงนิสดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 โดยเงนิสด ลดลง 7.80 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน (96.91) ลา้นบาท จากกจิกรรมดาํเนินงานทีส่าํคญั 

1) กําไรก่อนภาษ ี (103.10) ลา้นบาท 

2) ค่าเสื่อมราคา 8.52 ลา้นบาท 

3) หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 0.08 ลา้นบาท 

4) (กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์(0.04) ลา้นบาท 

5) (กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา (5.50) ลา้นบาท 

6) (กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (0.90) ลา้นบาท 

7) ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 2.54 ลา้นบาท 

8) ดอกเบีย้จ่ายและค่าธรรมเนียม 33.30 ลา้นบาท 

9) สนิทรพัยด์าํเนินงาน เพิม่ขึน้ 26.37 ลา้นบาท 

10) หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้  6.43 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 116.07 ลา้นบาท จาก 

1) เพิม่ขึน้ในเงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั 13.00 ลา้นบาท 

2) เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิรอการพฒันา และสนิทรพัยอ์ื่น รวม 106.31 ลา้นบาท 

3) เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย ์(3.24) ลา้นบาท 
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เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ จาํนวน (27.21) ลา้นบาท โดยรายละเอยีดสาํคญัดงัน้ี 

1) เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ (รายการระหว่างกนั) 5.00 ลา้นบาท 

2) เงนิสดจ่ายจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (11.94) ลา้นบาท 

3) เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จาํนวน (10.90) ลา้นบาท 

4) เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (5.86) ลา้นบาท 

5) เงนิสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (3.51) ลา้นบาท 

สรปุความเหน็ฝ่ายจดัการ 

รายไดร้วมสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 162.16 ลา้นบาท พบว่ายอดขายบา้นพรอ้มทีด่นิลดลงเน่ืองจาก  

- ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิ ในปี 2563 

- การระบาดของโรคโคโรนาไวรสั 19 ทาํใหบ้รษิทัชะลอการก่อสรา้งโครงการลงไปเป็นระยะเวลาหน่ึง ทาํ

ใหบ้า้นสรา้งพรอ้มขายชะลอชา้ลงมผีลต่อการขายโอนบา้น 

- ภาวการณ์ขาดสภาพคล่องของบรษิัทที่เกิดขึ้น มผีลทําให้บรษิัทได้ดําเนินการจดัประชุมผูถ้ือหุ้นเมื่อ

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 ไดม้กีารอนุมตัเิพิม่ทุน และอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุน จาํนวน 1,425,000

หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท โดยแบง่เป็นหุน้ PP จาํนวน 550,000,000 หุน้ ในราคา 0.20 บาท และหุน้ 

RO จาํนวน 875,000,000 หุน้ ในราคา 0.10 บาท เพื่อใชใ้นการบรหิารตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- นโยบายการลดขนาดองคก์รลงเพื่อลดค่าใชจ้่ายลงและการเพิม่จาํนวนการขายบา้นในโครงการทีพ่รอ้ม

โอนใหเ้รว็ขึน้ เพื่อสรา้งรายได ้

- ปัจจุบนับรษิทัและบรษิทัย่อยมโีครงการพรอ้มขายอยู่ 8 โครงการ โดยมอีตัรากําไรขัน้ตน้อยู่ที ่25.76%    

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

ในรอบปีบญัชปีี 2563 เป็นเงนิ 1.80 ลา้นบาท และ 0.20 ลา้นบาท สาํหรบับรษิทัย่อย 

  

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

 

K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  

ผู้มีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

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 

64 -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 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• รองประธานกรรมการบรษิทั 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั              

ครัง้ที ่4/2561 วนัที ่14 ก.พ. 2561 

61 -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 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

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 

53 -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 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

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  

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2561 วนัที ่30 พฤษภาคม 2561 

 

39 - ปริญญาโทการเงิน หลักสูตรภาษา 

องักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร ์

- ห ลั ก สู ต ร  Derivatives Analyst 

License 

 

- - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2559-2561 ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการลงทุน บรษิทั ฟินเทค (ประเทศไทย) 

จํากดั 

2557-2559 รองประธานกรรมการบรหิาร ฝ่าย

พฒันาผลติภณัฑ์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์

จํากดั (มหาชน) 

2555-2557 หวัหน้าฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์

อนุพนัธ์ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ 

จํากดั 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

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 Mini MBA, มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

-หลกัสตูร NECTEC : Advance VBA 

Programming for Excel 

-EDHEC : Risk Management 

(นักศกึษาแลกเปลีย่นในต่างประเทศ) 

     

1.5 ม.ร.ว.ศศิพฤนท ์ จนัทรทตั 

• กรรมการ 

• กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการบรหิาร 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2561 วนัที ่30 พฤษภาคม 2561 

 

55 -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) 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

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 

1.6 นายสนัติ  ปิยะทตั 

• กรรมการ 

• กรรมการบรหิาร 

• กรรมการผูจ้ดัการ 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้

ที ่4/2561 วนัที ่14 ก.พ. 2561 

 

51 -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 

- Fintech through Harvard’s Office 

of the Vice Provost for Advances in 
Learning in association with 

HarvardX 

 

 

 

 

 

1.85 เป็นพีช่ายของ 

นายชยัวฒัน์          

ปิยะทตั รอง

กรรมการ

ผูจ้ดัการสายงาน

ก่อสรา้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

(มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 

จํากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั อนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ

2558-ปัจจุบนั ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุ

ก ร รม า ธิ ก า ร ก า ร เ ก ษต ร แ ล ะ

สหกรณ์ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2540-ปัจจุบนั ทนายความและผูก่้อตัง้ บรษิทั สนัต ิปิยะทตั แอนด ์แอสโซ

ซเิอทส ์จํากดั 

2558 วิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิบรรยาย

พเิศษวชิากฎหมาย 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 

2556-2557 

 

อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ติ ด ต า ม ค ดี

ปกครองและบงัคบัใชก้ฎหมาย  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

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 

1.7 ศ.ดร.จมุพต  สายสุนทร 

• กรรมการ 

• กรรมการบรหิาร 

• ประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2563 วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

62 -Ph.D. (Law), University of 

Washington School of Law, U.S.A.  

-LL.M. (International Legal Study), 

New York University School of Law, 

U.S.A.   

-นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

-เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาใน

พระบรมราชปูถมัภ ์ 

- - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

(มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

1.8 นางสาวแนน  กวีวิศาลตระกลู 

• กรรมการ 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2563 วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

36 -LL.M. (Intellectual Property), The 

George Washington University Law 

School, U.S.A 

- LL.M. (General Legal Study), 

Georgetown University Law Center, 

U.S.A.   

-นิตศิาสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 

1) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2562-ปัจจุบนั   ทนายความและกรรมการ บรษิทั สนัต ิปิยะทตั แอนด ์แอสโซ

ซเิอทส ์จํากดั 

2563-ปัจจุบนั   กรรมการ บรษิทั ฟินรชิ จํากดั 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

  

ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายประจําCEO Transpacific IP Management 

Group Pte. Ltd., Singapore 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

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 

1.9 นางวิชดา  นิติภกัด์ิ 

• กรรมการ 

• กรรมการบรหิาร 

มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 

2563 วนัที ่6 พฤศจกิายน 2563 

36 -บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (สาขาการ

จดัการสาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ

เชงินวตักรรม) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

-วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาวชิา

คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2563-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั วซีจี ีโฮลดิง้ จํากดั 

2563-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาดา้นการตลาด  บรษิทั สริธนา เอน็จเีนียรร์ิง่ แอนด์ 

คอนสตรคัชัน่ จํากดั 

2563-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาดา้นการตลาด  บรษิทั นาคา สปอรต์ คลบั จํากดั 

2557-2562 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เอเลนน่า เฮลทต์ี ้จํากดั 

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 

51 -ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์สาขา 

International and Comparative Law, 

Chicaco-Kent College of Law, 

Illinois, USA 

-ปรญิญาโทนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

1.85 เป็นพีช่ายของ 

นายชยัวฒัน์          

ปิยะทตั             

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงาน

ก่อสรา้ง 

ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั อนุกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

 

 

สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

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 

  -ปรญิญาตรนิีตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร ์ 

-เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาใน

พระบรมราชปูถมัภ ์ 

-หลกัสตูรนักพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์อื

อาชพี (RE162) โรงเรยีนธุรกจิอสงัหา 

รมิทรพัยไ์ทย 

- Fintech through Harvard’s Office 

of the Vice Provost for Advances in 
Learning in association with 

HarvardX 

  2558-ปัจจุบนั ทีป่รกึษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุ

กรรมาธกิารการเกษตรและ

สหกรณ์ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2540-ปัจจุบนั ทนายความและผูก่้อตัง้ บรษิทั สนัต ิปิยะทตั แอนด ์แอสโซ

ซเิอทส ์จํากดั 

2558 วทิยากรผูท้รงคุณวุฒบิรรยาย

พเิศษวชิากฎหมาย 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

 

2556-2557 

 

อนุกรรมการการตดิตามคดี

ปกครองและบงัคบัใชก้ฎหมาย  

สาํนักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

2.2 นางสาวอาทิภา ธนจิราวฒัน์ 

• ผูอ้ํานวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

• รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานบญัชแีละการเงนิ 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่12 ม.ิย. 2560 

และวนัที ่15 ต.ค. 2561 ตามลําดบั 

58 -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 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

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 

2.3 นายอมรศกัด์ิ วิศิษฎ์วฒิุพงศ์ 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บรหิาร 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่9 พ.ค. 2561 

 

 

49 -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 Pongtana Asset Co., Ltd. 

2536-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง ระดบัภาคใต้ บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 

(มหาชน) 

2.4 นายวีรณั  มณีภาค 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

พฒันาธุรกจิ 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่11 ต.ค. 2561 

 

 

 

39 -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 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

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 

2.5 นายชยัวฒัน์  ปิยะทตั 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

ก่อสรา้ง 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่1 ม.ิย. 2561 

 

50 -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

( เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร ์

- 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 

 

50 -ปรญิญาโท Business Administration 

( Marketing) , Oklahoma University, 

USA  

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการโรงแรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

-ประกาศนียบตัรการจดัการงานบุคคล

ชัน้สูง สมาคมการจัดการงานบุคคล

แห่งประเทศไทย 

-ประกาศนียบัตรเลขานุการบริษัท 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

-ประกาศนียบัตรนักพัฒนาอสังหา    

ริมทรัพย์มืออาชีพ โรงเรียนธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

 

 

 

- - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บรหิาร 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

 ผูช้่วยประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โซเดก็ซ์โซ่ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

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 

2.7 นายธนภณ  พรหมนุรกัษ์ 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

• รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ   

สายงานสนับสนุนปฏบิตักิาร 

เขา้ดํารงตําแหน่งวนัที ่28 ม.ิย. 2561 

 

57 -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 

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 

30 -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม

อนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์

 

- - ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 

2561 เลขารองกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

จดัซื้อจดัจา้งและอสงัหารมิทรพัย์ 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จํากดั 

(มหาชน) 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

3. รายช่ือเลขานุการบริษทั (ต่อ) 

ช่ือ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง / 

วนัท่ีได้รบัตาํแหน่ง 

อาย ุ

(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา / 

ประวติัการอบรม 

สดัส่วน 

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 

 

 -หลักสูตรกฎหมายหลกัทรพัย์และ

กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั 

บรษิัท ฝึกอบรมและสมันาธรรมนิติ 

จาํกดั 

-หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ

บริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย 

-หลกัสูตรพื้นฐานเลขานุการบรษิัท 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- - 2559 นิตกิรฝึกหดั แผนกคดแีพ่ง   สาํนักงานอยัการสงูสุด 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั 

และความซื่อสตัยสุ์จรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจน

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยหน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 
 

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

• ทะเบยีนกรรมการ 

• หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

• หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมส่ีวนได้

เสยีตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่

วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ นอกจากน้ีเลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ืน่ตามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทั

มอบหมายดงัน้ี 

• ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏิบตัิตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและมตทิี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

• ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีกํ่ากบัดูแล เช่น ก.ล.ต., ตลท. และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานทีกํ่ากบัดแูลใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

• ดแูลใหม้กีารดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

• ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

• ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั 
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บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

ข้อมูลการของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ  

ท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัย่อย  

 

รายช่ือ ตาํแหน่งในบริษทัฯ 

 

ตาํแหน่งในบริษทัย่อย 

(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั) 

1. นายธนภณ พรหมนุรกัษ ์ • รักษาการรองกรรมการผู้จ ัดการสายงาน

สนับสนุนปฏบิตักิาร 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร 

• กรรมการ 

2. นางสาวอาทภิา ธนจริาวฒัน์ • รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงนิ 

• ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

• กรรมการ 

3. นายวรีณั มณีภาค • รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ • กรรมการ 
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บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  
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บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในบริษทัย่อย ในปี 2563 

รายช่ือ บริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย 

(บริษทั โมเดิรน์ สตรีท จาํกดั) 

1. พลเอกทวิะพร     ชะนะพะเนาว ์ C / AC / ID - 

2. นายอดุลย ์         เลาหพล DC / AC / RMC / ID - 

3. นายชาย            วฒันสุวรรณ CAC / NRC / ID - 

4. นายกานต ์         พลูเกษร CNRC / RMC / ID - 

5. ม.ร.ว.ศศพิฤนท ์    จนัทรทตั CEXCOM / NRC / D - 

6. นายสนัต ิ           ปิยะทตั MD / EXCOM / D - 

7. ศ.ดร.จมุพต        สายสุนทร CRMC / EXCOM / D  

8. นางสาวแนน       กววีศิาลตระกูล RMC / D  

9. นางวชิดา           นิตภิกัดิ ์ EXCOM / D  

10. นางสาวอาทภิา  ธนจริาวฒัน์ DMD (Acting) / DD D 

11. นายอมรศกัดิ ์    วศิษิฎ์วฒุพิงศ ์ DMD - 

12. นายวรีณั          มณีภาค DMD D 

13.นายชยัวฒัน์       ปิยะทตั DMD - 

14. นางสนัทนา       อกัษรศริ ิ AMD - 

15. นายธนภณ       พรหมนุรกัษ ์ DMD (Acting) / AMD D 

หมายเหตุ : C   =   ประธานกรรมการบรษิทั       

 DC =   รองประธานกรรมการบรษิทั  

 D   =   กรรมการ 

 ID  =   กรรมการอสิระ 

 CAC   =   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 AC  =   กรรมการตรวจสอบ 

 CNRC =   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 NRC =   กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 CEXCOM = ประธานกรรมการบรหิาร 

 EXCOM  =  กรรมการบรหิาร 

 CRMC  =  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 RMC  =  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 MD  =   กรรมการผูจ้ดัการ 

 DMD =   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 AMD  =   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

 DD = ผูอํ้านวยการฝ่าย 
 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

 

 

 

 

 

 

K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จาํกดั ใหป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั

ฯ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ซึง่บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จํากัด แล้วเห็นว่า มีความ

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว เน่ืองจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าที่ดา้นการ

ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ บญัชแีละภาษ,ี ตรวจสอบบญัช,ี จดทะเบยีน

หา้งหุน้ส่วนบรษิทั, ประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน, ทีป่รกึษาทางธุรกจิและอื่นๆ 

 ทัง้น้ี การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน หรอืโยกยา้ยผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บรษิทัฯ จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบภายในในปี 2563 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้า 3 
 

 
 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้า 4 
 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 ไม่ปรากฏรายการทีเ่ขา้เกณฑท์ีจ่ะตอ้งแสดงราคาประเมนิทรพัยส์นิ 

 
 
 
 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

 

 

 

 

 

K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 

เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปี 2563 

บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 5 หน้า 2 

เร่ืองอ่ืนๆ 

 ไม่ปรากฏรายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องอื่นๆ  

 

 

 

 




