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วิสัยทัศน

พันธกิจ 

 
ขยัน ทุมเท
ซื่อสัตย จริงจัง
พัฒนาตนเอง
ทำงานเปนทีม

คานิยมองคกร

เปนบริษัทอสังหาริมทรัพยชั้นนำที่มีสินคาและบริการคุณภาพ
มาตรฐานสากล โดยมีการจัดการและเทคโนโลยีทันสมัย 
พรอมขยายธุรกิจโดยรวมทุนทั ้งในประเทศและตางประเทศ

แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี พัฒนาผลิตภัณฑและ 
บริการ มุงเนนการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก 
ลูกคา และใหผลตอบแทนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
สรางบุคลากรและทีม ประยุกตและบริหารงานดวยระบบ 
และการจัดการที่ดี สรางเครือขายการทำงานและธุรกิจ
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	 ผลการดำาเนินงาน	(ล้านบาท)

	 	 รายได้จากการขาย	และบริการ	 1,549	 2,039	 1,208

	 	 รายได้รวม		 1,574	 2,049	 1,221

	 	 ต้นทุนขาย	และบริการ		 1,015	 1,272	 841

	 	 ค่าใช้จ่ายรวม	 1,437	 1,709	 1,122

	 	 กำาไรขั้นต้น	 532	 768	 367

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 100	 193	 71

	 ฐานะการเงิน	(ล้านบาท)	 	 	

	 	 สินทรัพย์	 3,688	 3,311	 3,156

	 	 หนี้สิน		 1,452	 1,092	 1,076

	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้น		 2,236	 2,219	 2,079

	 	 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 1,186	 1,186	 1,186

	 ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ		 0.08	 0.16	 0.06

	 	 มลูค่าตามบัญชี	 1.89	 1.87	 1.75

	 	 เงินปันผล	 0.035*	 0.07	 0.03

	 อัตราส่วนทางการเงิน

	 	 อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)	 33.82	 37.64	 30.38

	 	 อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิ	(%)	 6.36	 9.40	 7.23

	 	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 4.48	 8.68	 3.40

	 	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 2.71	 5.82	 2.24	 	

	 	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 4.94	 5.74	 9.10

	 	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.65	 0.49	 0.52

 *	 เงินปันผลดังกล่าวไม่มีความแน่นอน	เนื่องจากต้องรออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2556
	 	 วันที่	25	เมษายน	2556	 	

 งบการเงินรวม 2555 2554 2553 

สรุปข้อมูลทางการเงิน 
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ป 2555 ท่ีผานมาถือไดวาเปนกาวสำคัญในการปรับเปล่ียนภาพลักษณ                                                     
ของ เอ็น. ซี. กรุ็ป เนื่องจากบริษัทไดเปลี่ยน Logo ใหม เพื่อใหมี 
ความโดดเดน ทันสมัย สอดคลองกับธุรกิจที่มีการขยายและเติบโต 
อยางตอเน่ือง สรางการจดจำในแบรนด โดยบริษัทมี Brand Positioning    
“Your Home Our Heart” เอ็น.ซี. สรางบานดวยใจ และมี Brand 
Vision “A Happy Living Community” สังคม ชุมชน เปยมสุข 
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่า 
เอ็น.ซี.กรุ๊ป คือ ผู้นำาตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในเขตพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือด้วยจำานวน
โครงการมากกว่า 20 โครงการ มีอัตรา
การเติบโตและขยายตลาดในทำาเลต่างๆ ทั้งใน
กรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนหัวเมืองใหญ่
ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันมี โครงการที่ปิดการขายและอยู่
ระหว่างดำาเนินงานรวมทั้งสิ้น 44 โครงการ 
มูลค่าโครงการรวม 26.4 พันล้านบาท

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์                                                                                                             
ประธานกรรมการบริษัท
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	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี	2555	 เอ็น.ซี.กรุ๊ปมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำาเนินงานในหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน

ภาพลักษณ์โลโก้ใหม่เพื่อให้ทันสมัย สร้างการจดจ�าในแบรนด์ และสอดคล้องกับ Brand Positioning  “ We Build Your Home with 

Our Heart : สร้างบ้านด้วยใจ” โดยมี	Brand	Value	ซึ่งได้แก่	Understanding		(รู้ใจ)		Caring		(ใส่ใจ)	Helpful	(นำ้าใจ)	และ	Expert	

(เชี่ยวชาญ	วางใจ)		เป็นองค์ประกอบในการบริหารงานขององค์กร	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	เพื่อสร้างคุณภาพสินค้า	และความพึง

พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า		

 มีการเปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,000 ล้านบาท	 ใน

ประเภทบ้านเดี่ยว	และบ้านแฝด	ได้แก่	โครงการเอ็นซี	รอยัล	ปิ่นเกล้า	ตอบรับ	Life	Style	ของกลุ่มลูกค้าระดับ	Premium	โครงการ 

บ้านฟ้ากรีนเนอรี่	พัทยาเหนือ	ชัยพรวิถี	และโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	เนสโต้	วงแหวนลำาลูกกา	คลอง	6	ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับโล่

ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	ประจำาปี	2555	ในประเภทบ้านเดี่ยว	ระดับราคาปานกลาง	จากศูนย์ข้อมูลวิจัย

และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	ร่วมกับบริษัท	เอเจนซี่	ฟอร์	เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จำากัด	แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพัฒนา

โครงการใหม่ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง	 และเพิ่มความสามารถการแข่งขันประเภทแนวสูง	 ในโครงการคอนโดมิเนียมเนทูเรซ่า	

พัทยาเหนือ	ซึ่งทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า		

 ความส�าเร็จด้านยอดขาย	แม้ว่าในไตรมาสแรกของปียังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา  

แต่บริษัทสามารถแก้วิกฤตการณ์	ปรับปรุงกระบวนการทำางานภายในด้านต่างๆ	และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อผลักดันยอด

ขายได้อย่างรวดเร็ว	โดยมียอดขายแต่ละไตรมาสที่	482	ล้านบาท	679	ล้านบาท	728	ล้านบาท	และ	898	ล้านบาท	ตามลำาดับ	รวม

ทั้งสิ้น	2,787	ล้านบาท	เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	และสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ	12

 ส�าหรับปี 2556 มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจโลก							

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	หรือ	AEC	ปี	2558	ซึ่งนอกจากจะเป็นทั้งโอกาสทางธุรกิจ

แล้ว		ยังทำาให้ทวีความรุนแรงด้านการแข่งขันด้วยเช่นกัน	การขาดแคลนผู้รับเหมา	การบริหารต้นทุนการก่อสร้างและค่าแรงงานที่

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นสิ่งท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการ	ตลอดจนประเด็นเสถียรภาพทางการเมืองภายใน

ประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพ	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 

และบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้	สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ท้ังกลุ่มผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	 

คู่ค้า	 พนักงาน	 ตลอดจนชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 และ	Brand	Vision	 ของเอ็น.ซี.	 กรุ๊ป	 ท่ีว่า																												

“ A Happy Living Community : สังคม ชุมชน เปี่ยมสุข”

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำาเร็จของเอ็น.ซี.กรุ๊ป	ด้วยดีเสมอมา	
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คณะกรรมการบริษัท

0607080201050304

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ 

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการบริหาร

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร 

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา 
และกรรมการบริหาร 

01

04

03

05

06

07

08

ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

02
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คณะผู้บริหาร

06 05 01 04 03 02

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการผู้จัดการ 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)

นายวราพงศ์ นิลศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 3)

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฎิบัติการ 1
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฎิบัติการ 2
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

01 05

0602

03

04
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09 10 0708 1513 1214

นายบุญชัย โรจน์พานิช
ผู้อำานวยการ โครงการ

นางสาวสุมณี บุญสรณะ
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี

นางอัจฉรา กิ่งไทร
ผู้อำานวยการ ฝ่ายขาย

นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายวลัชณัฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสรวงพัชร์ เจริญรวย
ผู้อำานวยการ โครงการ

นางนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด

นางนำ้าเพชร ตันตะวิริยะ
ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

08

12

13

14

15

09

10

11

นางสาวยสวันต์ รุ่งวรา
ผู้อำานวยการ โครงการ07

11
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  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ 
ประธานกรรมการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

อาย ุ  68	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 Master	of	Engineering	(Hydraulic	Engineering),		 	
	 Asian	Institute	of	Technology		(AIT)
	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(ชลศาสตร์)		 	 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม	 	
	 เอกชน	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.399)

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program	(DCP)	
	 รุ่นที่		53/2548
 

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2550	-	ปัจจุบัน
	 ประธานกรรมการ	
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

2550	-	ก.พ.	2554
	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-		2550
	 กรรมการ		กรรมการอิสระ	และกรรมกาตรวจสอบ
 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545	-		2547
	 ผู้ว่าการการประปานครหลวง	
	 การประปานครหลวง
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
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อาย ุ  73	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 Ph.D.	University	of	Illinois
	 M.A.	(ECON)	University	of		Philippines
	 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	1/2547
	 Board	&	CEO	Assessment		รุ่นที่	2/2546
	 Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่นที่	19/2545
	 The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	3/2544	
 

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2552	-	ปัจจุบัน
	 ประธานคณะกรรมการ		
 บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	บริษัทจัดจำาหน่ายเครื่องจักร
	 และบริการให้เช่าเครื่องจักรหนัก
2550	-	ปัจจุบัน
 กรรมการ		กรรมการอิสระ		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	และประธานคณะกรรมการ	
	 พิจารณาค่าตอบแทน
	 บริษัท เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	
	 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
 ลักษณะธุรกิจ สถาบันการศึกษา
2548	-	ปัจจุบัน
 กรรมการ	และรองประธานกรรมการ
	 บริษัท	ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
	 และการเกษตรแห่งเอเชีย	จำากัด
	 ลักษณะธุรกิจ	ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์		
	 การเกษตรและยา
2547	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	
	 โรงพยาบาลลาดพร้าว
 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร 
กรรมการ  กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
กรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา

อาย ุ  64	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 Master	of	Public	Administration,	Roosevelt	University 
	 Chicago,	ILL,	USA
	 เนติบัณฑิต	สมัยที่	25	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
	 เนติบัณฑิตสภา	
	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	2539
	 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคาร
	 และสถาบันการเงิน	รุ่นที่	4/2536

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	53/2548
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	7/2547

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2550	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ		
	 และกรรมการสรรหา
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-	2551
	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	 แห่งประเทศไทย
 ลักษณะธุรกิจ	ธนาคาร
2546	-	2550
 กรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
  ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย
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อาย ุ  67	ปี

ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 The	Executive	Master	of	Business	Administration			
	 (EMBA)	Asian	Institute	Of		Technology	(AIT)
	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต	
				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	ณ	ประเทศออสเตรเลีย
	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.)รุ่น	42
	 ทุนโคลัมโบ	หลักสูตร	Urban	Planning	
				and	Management

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	96/2550	
	 Finance	for	Non-finance	Director	(FND)	รุ่นที่	38/2550
	 Understanding	the	Financial	Statement	(UFS)	
	 รุ่นที่	12/2550	
	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	20/2550
	 Monitoring	the	Quality	of		Financial	Reporting	(MRF)		
	 รุ่นที่	2/2008
	 IT	Governance	:	A	Strategic	Part	Forward

 

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2550	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ		กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ		
	 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2549	-	2551
 กรรมการ	
	 การไฟฟ้านครหลวง	 	 	
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2547	-	2549
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 สำานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ลักษณะธุรกิจ	หน่วยงานราชการ
2546	-	2547
 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
	 สำานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานราชการ
2544	-	2546
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
	 สำานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานราชการ

นายวิจิตร วิชัยสาร 
กรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม   
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

อาย ุ  59	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 1.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 พี่ชาย	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหารระดับสูง	  
	 รุ่นที่	7	สถาบันพระปกเกล้า	
	 การบริหารงานภาครัฐ	และกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	6	
	 สถาบันพระปกเกล้า
	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ปริญญาตรี	แพทย์ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.399)	

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	128/2553
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	8/2547
	 CEO	Performance	Evaluation	ปี	2547

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2553	-	ปัจจุบัน
	 รองประธานกรรมการ
	 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
	 ลักษณะธุรกิจ	องค์กรวิชาการ

2550	-	ปัจจุบัน
 กรรมการ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2541	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	
 ลักษณะธุรกิจ รับจ้างบริหารโครงการบ้านจัดสรร
2541	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ
	 บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ รับจ้างบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรร
   และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
2548	-	2551
 นายกสมาคม
	 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 ลักษณะธุรกิจ	สมาคม
2546	-	2550
 กรรมการ		กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	 	
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537	-	2546
 กรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์  
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร    
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

อาย ุ  52	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ		การเงิน	
				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 โครงการอบรมผู้บริหาร	โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การบรหิารความเสีย่งองคก์ร	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
	 รุ่นที่	4/2548

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program(DCP)	รุ่นที่	81/2549	
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	8/2547
	 Board	Performance	Evaluation	ปี	2547

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ต.ค.	2554	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550	-	ต.ค.	2554
	 กรรมการ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-	2550
	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537	-	2546 

	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์   
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

  

อาย ุ  51	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 0.08
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	การวางผังเมือง	สถาปัตยกรรมศาสตร์
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	(การปกครอง)	
				มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	116/2552
	 Raising	the	Awareness	of	Corporate	Fraud	in	Thailand		
				ปี	2548
	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	8/2547	

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2546	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	1
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2542	-	ปัจจุบัน
 นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ
	 สำานักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี
 ลักษณะธุรกิจ	หน่วยงานราชการ

2542	-	ปัจจุบัน 
	 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง	
	 จ.ปทุมธานี
 ลักษณะธุรกิจ หน่วยงานราชการ
2541	-	ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	
 ลักษณะธุรกิจ รับจ้างบริหารโครงการบ้านจัดสรร
2541	-	ปัจจุบัน 
	 กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ รับจ้างบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรร
   และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
2551	-	2554
 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
	 สมาคมบริหารทรัพย์สิน	(PMA)
 ลักษณะธุรกิจ สมาคม
2537	-	2546
 รองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	1
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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อาย ุ  44	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 1.67
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
 น้องชาย	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 Master	of	Management	(SASIN)
				Chulalongkorn	University,	2548
	 Bachelor	of	Engineering	(Systems)	
	 University	of	Pennsylvania	Philadelphia		
	 Bachelor	of		Science		(Wharton	School)	
	 Finance		and		Management		
	 University	of		Pennsylvania	Philadelphia		
	 โครงการพัฒนาวิชาชีพ	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/
				นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร		รุ่นที่	1/2553
	 นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง	รุ่นที่	1/2551
	 โครงการอบรมผู้บริหาร	 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 	
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2536

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	 Director		Certification		Program	(DCP)	รุ่นที่		90/2550
	 Director		Accreditation		Program	(DAP)	รุ่นที่	8/2547

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม   
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร                   
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ต.ค.	2554	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	2
 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-	ปัจจุบัน
 กรรมการ		กรรมการบริหาร		
	 และรองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	2
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2541	-	ปัจจุบัน
	 กรรมการ
 บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	
 ลักษณะธุรกิจ รับจ้างบริหารโครงการบ้านจัดสรร
2537	-	2546
 รองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	2
 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นายบุญชัย  ชัยอนันต์บวร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)

อาย ุ  50	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	คณะพาณิชยศาสตร์	
	 และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 Mini	MBA	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(โยธา)	
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2551	-	ปัจจุบัน
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(สายปฏิบััติงาน	1)
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2547	-	2551
 ผู้จัดการโครงการอาวุโส
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-	2547
 ผู้จัดการก่อสร้างสำานักงานใหญ่
	 บริษัท	ศุภาลัย	จำากัด	(มหาชน)
		 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



 รายงานประจำาปี 2555

 21

นายวราพงศ์  นิลศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 3)

  

อาย ุ  51	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	ผังเมืองมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(ภูมิศาสตร์)	
	 สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 Mini	MBA	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 Mini	Master	of		Retail	Management	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(สายปฏิบัติการ	3)	
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551	-	ก.พ.	2555
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	(สายปฏิบัติการ	1)
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550	-	2551
 ผู้จัดการอาวุโส
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นางสาวยสวันต์ รุ่งวรา   
ผู้อำานวยการโครงการ

อาย ุ  60	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 0.001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 Mini	MBA	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 The	Key	Success	of	the	Great	CEO	
	 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการโครงการอาวุโส
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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อาย ุ  44	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	บริหารทั่วไป	(การตลาด)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ปริญญาตรี	วิศวกรรม	(โยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
    

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการโครงการอาวุโส
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2539	-	2548
 ผู้จัดการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายบุญชัย โรจน์พานิช   
ผูอ้ำานวยการโครงการ
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นางสรวงพัชร์ เจริญรวย   
ผูอ้ำานวยการโครงการ

อาย ุ  60	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 MINI	MBA	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย			
	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทั่วไป

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ค.	2553	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการโครงการอาวุโส
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537	-	มิ.ย.	2553
 ผู้จัดการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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อาย ุ  47	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	บริหารรัฐกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 หลักสูตรอบรมผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำารง  
	 ตำาแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว	
	 ปี	2555	
	 หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับ	
	 นโยบายค่าจ้างขั้นตำ่าและรายได้ระดับปริญญาตรี	ปี	2555
 Compensation	Management	Workshop	&	Best	Practices 
		 ปี	2555	
	 เสวนาวิชาการเร่ืองความท้าทายของ	HR	ไทยใน	AEC		ปี	2555
	 หลกัสูตรจับตาเศรษฐกิจอาเซยีนและแนวโน้มค่าจ้าง	ปี	2556
	 หลกัสูตรอบรมก่อนเข้ารบัตำาแหน่ง	และปฏิญาณตนของ
	 ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัในภาค	1	ปี	2555

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ก.ย.	2555	-	ปัจจุบัน
 ผู้พิพากษาสมทบ
	 ศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดปทุมธานี
 ลักษณะธุรกิจ	ศาลยุติธรรม
2548	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2551	-	ก.พ.	2553
 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการบริษัท,		
	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท,	เลขานุการคณะกรรมการ	
	 ตรวจสอบ,	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา,	เลขานุการ	
	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นางนำ้าเพชร ตันตะวิริยะ  
ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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นางสาวสุมณี  บุญสรณะ   
ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี

 

อาย ุ  49	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์		
	 ปริญญาตรี	บริหารการจัดการ	
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายบัญชี
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546	-	2552
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2544	-	2546
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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นางนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์   
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาด

 

อาย ุ  41	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-	

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 ปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	 สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์	สาขาบริหารธุรกิจ		 	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 Super	Brand	Manager	รุ่นที่	14	
				สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
	 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
	 (Project	Management)
	 การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
	 (Employee	Engagement	Building)
	 บุคลิกภาพที่ดีกุญแจสู่ความสำาเร็จของการบริการ
	 Empower	Boss	ผู้นำาแห่งการกระจายอำานาจ
	 ปั้นยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย	(Power	Selling)
	 นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์	รุ่นที่	1	
	 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 การกระตุ้นพนักงานขายด้วยแผนงานการทำาผลตอบแทน 
	 ที่มีประสิทธิภาพ	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
	 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายการตลาด
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ก.ค.	2554	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายการตลาด
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553	-	ก.ค.	2554
 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	/	ผู้จัดการโครงการ
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2545	-	2553
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	/	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เม.ย.	2542	-	2545
 หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
	 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มิ.ย.	2536	-	มี.ค.	2542
 หัวหน้าส่วนการตลาดและการขาย
	 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.ค.	2535	-	เม.ย.	2536
	 พนักงานสารสนเทศ
	 บริษัท	ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ	จำากัด
 ลักษณะธุรกิจ ข้อมูลการค้า
เม.ย.	2536	-	พ.ค.	2536
 พนักงานธนาคาร
	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ การธนาคาร
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นางอัจฉรา กิ่งไทร    
ผู้อำานวยการ ฝ่ายขาย

  

อาย ุ  50	ปี
ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	-
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
	 โรงเรียนพาณิชยการสยาม	การตลาด	
	 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
	 การขาย-การตลาด	อสังหาริมทรัพย์สำาหรับผู้บริหาร	
	 รุ่นที่	21

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย.	2554	-	ปัจจุบัน
 ผู้อำานวยการ	ฝ่ายขาย
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2537	-	ส.ค.	2554
 ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายขาย
	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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อาย ุ  49 ปี

ร้อยละการถือหุ้น* -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2553 - ปัจจุบัน
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - 2552
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย    
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
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นายวลัชณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล    
ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

อาย ุ  44 ปี

ร้อยละการถือหุ้น* 0.03
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -  
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร)   

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25

    คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2545 - ปัจจุบัน
 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2542 - 2545
 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน 4
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
 ลักษณะธุรกิจ ธนาคาร

หมายเหตุ       -   * ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2555
                -   กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ไม่เคยมีประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	 1.	นายสุธรรม	ชัชวาลวงศ์		 X	

	 2.	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	 /,	//	 /		 /		 /		 /		 /		 /		 /		 /		 /	 	/	 	/	 	/	

	 3.	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม		 /,	//	 /	 	 /	 /		 /		 	 /		 /		 /	 	/	

	 4.	นายวิเชียร	ศิลาพัชรนันท์	 /,	//	

	 5.	นายรังสรรค์	นันทกาวงศ์		 /,	//		 	 /	

	 6.	นายพิบูลย์	ลิมประภัทร	 /	

	 7.	นายกอบศักดิ์	พงศ์พนรัตน์	 /	

	 8.	นายวิจิตร	วิชัยสาร	 /	

หมายเหตุ	 1.	 NCH	 =		 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 	 NCPM		 =		 บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	

	 	 	 QLM				 =		 บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด	

		 	 2.		X		=	ประธานกรรมการ,		/			=	กรรมการ,		//		=	กรรมการบริหาร	

		 	 3.	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มีรายละเอียดดังนี้	

	 	 	 	1.	 บริษัท	สถาพรโฮมมาร์ท	(1999)	จำากัด		

	 	 	 	2.	 บริษัท	เอส.ซี.	คอนสตรัคชั่น	แอนด์	เดคคอเรชั่น	จำากัด	

	 	 	 	3.	 บริษัท	สถาพรวัฒนา	ค้าวัสดุก่อสร้าง	จำากัด	

	 	 	 	4.	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	สถาพรวัฒนาขนส่ง	

	 	 	 	5.				บริษัท	ทรัพย์นำาชัยพัฒนา	จำากัด	

	 	 	 	6.		 บริษัท	นำาชัยพัฒนาที่ดิน	จำากัด	

	 	 	 	7.	 บริษัท	นำาชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	จำากัด	

	 	 	 	8.	 บริษัท	เอ็นซีเอช	2555	โฮลดิ้ง	จำากัด	(ก่อตั้งระหว่าง	ปี	2555)	

	 	 	 	9.	 บริษัท	เอ็นชัวร์โฮม	จำากัด		(ปัจจุบันไม่ดำาเนินธุรกิจ)					

	 	 	 10.	 บริษัท	ทีพีเคเอส	เรียลเอสเตท	จำากัด	(ปัจจุบันไม่ดำาเนินธุรกิจ)

     กรรมการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
   
  NCH  NCPM  QLM 1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 
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Understanding
รูใจลูกคาวาตองการอะไรมากที่สุดเร�่มตั�งแตสรางสรรคแบบบานที่ 
ลูกคาตองการควบคุมการกอสรางดวยว�ศวกรมืออาช�พ ดูแลในทุกๆ 
รายละเอียด เพ��อใหลูกบานไดรับสิ�งท่ีดีและตรงกับความตองการมาก               
ที่สุด
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กลุมตันฑเทอดธรรม *

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

76.31 %

99.99 % 99.99 %

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จำกัด บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จำกัด

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	 	 	 หมายเหตุ	:	*	กลุ่มตันฑเทอดธรรม	หมายถึง	ผู้ถือหุ้นนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การประกอบธุรกิจ
 บริษัท	 เอ็น.ซี.	 เฮ้าส์ซิ่ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายภายใต้ชื่อ

โครงการ	 “บ้านฟ้า”	 โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ	ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็น

หลัก	 เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในชุมชนผู้อยู่อาศัยเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน	บริษัทจะให้ความส�าคัญกับการเลือก

ท�าเลที่ตั้งที่ดี	มีระบบสาธารณูปโภครองรับ	และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง	รวมถึงบริเวณพื้นที่	4	มุมเมือง	และจังหวัด

ใหญ่ๆ	เช่น	ชลบุรี	และขอนแก่น	โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิดของโครงการนั้น	บริษัทมีโครงการที่ปิดการขาย

และอยู่ระหว่างด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น	44	โครงการ	มูลค่ารวม	26,400	ล้านบาท	ดังนี้

กรุงเทพฯ โซนเหนอื 	 :	 บริเวณรังสิต-องค์รักษ์	 และล�าลูกกา	 เช่น	 โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	,	 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	 รังสิต	 คลอง	3	,					 

	 	 	 	 ธัญธานี	 โฮมออนกรีน	,	 ธัญธานี	 โฮมออนกรีน	วิลเลจ	2,	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	 รังสิต	คลอง	2	(ปิดโครงการ)																												 

	 	 	 	 และบ้านฟ้ารังสิต	ล�าลูกกา	คลอง	7	(ปิดโครงการ)

กรุงเทพฯ โซนใต้  :		 บริเวณถนนประชาอุทิศ	ได้แก่	โครงการนริศา	ธนบุรีรมย์	และบ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รอยัล	ธนบุรีรมย์

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก	:	 บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า	 และพุทธมณฑล	 เช่น	 โครงการเอ็นซี	 รอยัล	 ปิ่นเกล้า,	 เดอะ	 รอยัล	 กรีนพาร์ค	 

	 	 	 	 (กาญจนาภิเษก)	,	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รอยัล	พุทธมณฑล	สาย	1	(ปิดโครการ)	และ	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รอยัล	 

	 	 	 	 ปิ่นเกล้า	(ปิดโครงการ)

กรุงเทพฯโซนตะวันออก	:	 บริเวณศรีนครินทร์	ได้แก่	โครงการศรีนครินทร์	แกรนด์โฮม	(ปิดโครงการ)

กรุงเทพฯ โซนในเมือง		:		 บริเวณถนนลาดพร้าว	ได้แก่	โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค	ลาดพร้าว	101	(ปิดโครงการ)

โซนอื่นๆ 	 :		 จังหวัดชลบุรี	 บริเวณพัทยาเหนือ	ถนนชัยพรวิถี	 ได้แก่	 โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี	 พัทยาเหนือ	ชัยพรวิถี,					 

	 	 	 	 เนทูเรซ่า	พัทยาเหนือ	คอนโดมิเนียม	และบริเวณริมหาดจอมเทียน	ได้แก่	โครงการเดอะกรีนพาร์ค	จอมเทียน	 

	 	 	 	 By	NC	Group	,	บ้านสวนลลนา	(ปิดโครงการ)	และบ้านฟ้าริมหาด	จอมเทียน	(ปิดโครงการ)	

    จังหวัดขอนแก่น	อ�าเภอเมือง	ได้แก่	โครงการเดอะโฟกัส	คอนโดมิเนียม	(ปิดโครงการ)	

Understanding
รูใจลูกคาวาตองการอะไรมากที่สุดเร�่มตั�งแตสรางสรรคแบบบานที่ 
ลูกคาตองการควบคุมการกอสรางดวยว�ศวกรมืออาช�พ ดูแลในทุกๆ 
รายละเอียด เพ��อใหลูกบานไดรับสิ�งท่ีดีและตรงกับความตองการมาก               
ที่สุด
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Strategic Direction NC Business Platform

NC Brand & Location

SUB Urban
ZONE

Per Unit

Price (MB)

Upcountry

As of December 2012

10.0-30.0
SH

5.0-30.0

มูลคาขาย (ลานบาท)

1,572

SH

12.0-30.0
SH

5.0-10.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

899

SH

3.0-13.0

มูลคาขาย (ลานบาท)

1,179

DH SH3.0-10.0
SH

2.5-5.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

836

DH SH

2.0-5.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

892

DH SH

3.0-7.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

297

DH SH

1.0-3.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

527

CD

3.0-5.0
มูลคาขาย (ลานบาท)

726

North Pattaya

มูลคาขาย (ลานบาท)

805
มูลคาขาย (ลานบาท)

776

มูลคาขาย (ลานบาท)

882

15.0-30.0

10.0-15.0

5.0-10.0

3.0-5.0

2.0-3.0

1.8-2.0

1.0-1.4

1.4-1.8

DH SH



 รายงานประจำาปี 2555

 35

โครงการ เอ็นซี รอยัล ปนเกลา

โครงการบานฟาปยรมย เนสโต
วงแหวนลำลูกกา คลอง 6

Exclusive
Living

Good
location

Modern
Contemporary

Heart Warming
in a Warm Community

ขยายการลงทุนใน 4 โครงการใหม 
มูลคาเงินลงทุนกวา 3,000 ลานบาท ในป 2555

  รูปแบบบ้านเดี่ยว	 ในราคาเริ่มต้น						
12-30	 ล้านบาท	 รวม	 61	 ยูนิต	 มูลค่า
โครงการ	 776	 ล้านบาท	 ด้วยคอนเซ็ปต์				
“Exclusive Living” เอกสิทธิ์พิเศษสำาหรับ
การใช้ชีวิตที่คุณเลือกได้	 บ้านดีไซน์โดดเด่น	
อย่างมีเอกลักษณ์สไตล์	 “Modern	Contem-				
porary”	 ให้เลือกสรรท่ามกลางความเป็น
ธรรมชาติ	 ลงตัวได้กับชีวิตเมืองบนทำาเล
เยี่ยม	 เข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้แหล่ง
อำานวยความสะดวกมากมาย	 และการเดิน
ทางที่สะดวก	 ด้วยโครงการรถไฟฟ้า	 MRT	
สายสีนำ้าเงิน	 พร้อมระบบความปลอดภัยทั่ว
ทั้งโครงการ

	 รูปแบบบ้านเดี่ยว	และบ้านแฝด	ในราคา
เริ่มต้น	2.5	ล้านบาท	รวม	321	ยูนิต	มูลค่า
โครงการ	 836	 ล้านบาท	 ด้วยคอนเซ็ปต์	
“Heart Warming in a Warm Community” 
อุ ่นใจในสังคมอบอุ ่น	 เพราะเราเชื่อว่า	
“บ้าน”	 ไม่ใช่เพียงที่พักอาศัย	 แต่เป็นส่วน
สำาคัญ	 ที่สามารถเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์	
เราจึงสร้างสรรค์	 “บ้าน”	ด้วยความเอาใจใส่
พิถีพิถันในทุกรายละเอียดเพื่อตอบสนองใน
สิ่งที่ลูกบ้านต้องการได้อย่างตรงใจ	 การ
เลือกทำาเลที่ดีที่สุด	 วัสดุที่มีคุณภาพการ
ออกแบบและตกแต่งที่ทันสมัย	 ระบบความ
ปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ	รวมถงึสิง่แวดล้อม
และสังคมที่ดี
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โครงการบานฟากรีนเนอรี่
พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี

โครงการ Natureza พัทยาเหนือ

Love Garden Like Sea

Modernized Art Park

Motif
Function
Design

	 รูปแบบบ้านเดี่ยว	 และบ้านแฝด	 ในราคา

เริ่มต้น	3.2	ล้านบาท	รวม	212	ยูนิต	มูลค่า

โครงการ	 726	 ล้านบาท	 ด้วย	 คอนเซ็ปต์	

“Love	Garden	Like	Sea”	รักสวนชอบทะเล 

ความลงตัวของธรรมชาติที่รวมไว้ด ้วยกัน	

ปลดปล่อยคุณให้สดชื่นเต็มที่	 จากสวนสวย

สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล	รายรอบโครงการและ

สูดกลิ่นไอทะเลพัทยาเหนือได้เต็มปอดแบบ			

ใกล้ชิดทุกวัน

	 	 “NATUREZA”	 พัทยาเหนอื	 ประเภท

คอนโดมิเนียม	 มูลค่าโครงการ	 527	 ล้านบาท	

จำานวน	406	ยูนิต	ด้วยคอนเซปต์บ้าน“Nature	is	

all	around”	 คือความสุข...ท่ามกลางธรรมชาติ 

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู ่การออกแบบ

คอนโดมิเนียม	 บนพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่สไตล์	

Modernized	Art	Park	โดดเด่นที่สุดในเมืองพัทยา	

พร้อมห้องพักแบบ	Motif	Function	Design	 เปิด

รับลมสดชื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา	

เพ่ือให้คุณพกัผ่อนและมคีวามสขุท่ามกลางธรรมชาติ

อย่างมศีลิปะ	และเตม็ไปด้วยสสีนัในทกุย่างก้าวของ

การใช้ชีวิตในเมืองพัทยา
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	 บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวคิดของโครงการ	โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อบ้านได้	

3	ประเภท	คือ	บ้านพร้อมอยู่	(บ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน)	บ้านสร้างก่อนขาย	(บ้านก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย)	และบ้านสั่งสร้าง	ขึ้นอยู่

กับทำาเลที่ตั้ง	และประเภทของลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้น

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า

   สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
 

ประเภทบ้าน การผ่อนชำาระเงินดาวน์
 2555 2554 2553

 1.	 บ้านพร้อมอยู่		 (0	–	2	งวด)	 67.0	 71.5	 71.3

	 2.	 บ้านสร้างก่อนขาย		 (3	–	6	งวด)	 15.2	 13.3	 16.3

	 3.	 บ้านสั่งสร้าง		 (มากกว่า	7	งวด)	 17.8	 15.2	 15.1

   รวม	 	 100.0	 100.0	 100.0

	 หมายเหตุ	:	ส่วนการขายคอนโดมิเนียม	ปัจจุบันเป็นการขายก่อนสร้างจริง

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
	 สำาหรับนโยบายการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม	บริษัท	เอ็น.ซี.	นั้น	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	จะมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

เป็นที่ดินของบริษัทที่จัดหาได้ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อขายภายใต้ชื่อตระกูลบ้านฟ้า	หรือภายใต้ชื่อโครงการเดิมซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก

การพัฒนาทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPA)	 เป็นต้น	ทั้งน้ี	

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งสองแห่ง	สรุปดังนี้

  บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	(N.C.	Property	Management	Co.,	Ltd.	:	NCPM)

	 ดำาเนินธุรกิจรับจ้างบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร	ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด	การก่อสร้างและ

การโอน	 ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ	 การเจรจากับลูกค้าเก่า	 ตลอดจนการเจรจากับเจ้าหนี้	 โดยมีโครงการที่เข้ารับจ้างบริหาร

โครงการ	อาทิ	โครงการบ้านสวนลลนา	พัทยา	โครงการจันทิมา	ปาร์ค	พุทธมณฑล	สาย	5	โครงการบ้านสวนดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	และ

โครงการธัญธานี	โฮมออนกรีน	เป็นต้น

	 บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างสำาเร็จรูป	 หรือ	Precast	 อย่างต่อเนื่องสามารถขยายฐานการผลิตได้เกือบ				

ทุกโครงการ	 โดยปัจจุบันฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	 ลำาลูกกาคลอง	6	และสำาหรับในส่วนของโครงการอื่นๆ	หรือ

โครงการที่กำาลังจะเปิดใหม่	ก็สามารถตั้งฐานการผลิต	(On	site)	 รองรับได้โดยไม่ต้องขนย้ายแผ่นผนังสำาเร็จรูป	อีกทั้งยังสามารถควบคุม

คุณภาพการผลิต	สร้างความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว	ลดความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง	ค่าแรง

งานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน	การขาดแคลนผู้รับเหมา	นอกจากนี้	ยังช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง	ทำาให้

สามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด	(Quality	Living	Management	Co.,	Ltd.	:	QLM)	

	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัย	 อาทิ	 ระบบการรักษาความ

ปลอดภัย	การรักษาความสะอาด	และสาธารณูปโภคต่างๆ	ภายในโครงการ	เป็นต้น	โดยในปี	2555	รับบริหารชุมชนรวมทั้งสิ้น	16	โครงการ
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โครงสร้างรายได้
	 บริษัทมีรายได้หลักทั้งจำานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ประกอบด้วย

	 1.	 รายได้จากธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือขาย	ประกอบด้วย	รายได้จากการขาย	และรายได้จากการก่อสร้าง	โดยรายได้จากการขาย 

	 	 	 สามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้เป็น	5	ประเภท	คือ	บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	อาคารพาณิชย์	และอื่นๆ

	 2.		รายได้จากธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ	ประกอบด้วย	รายได้จากการก่อสร้าง	และรายได้จากการบริหารและจัดการโครงการ

	 3.		รายได้จากธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย

	 4.		รายได้อื่นๆ

   2555 2554 2553
 

ประเภทธุรกิจ / รายได้ ดำาเนินการโดย
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 NC	 1,544	 98.1	 2,035	 99.3	 1,192	 97.6

 	รายได้จากการขาย

	 	 -	ประเภทบ้านเดี่ยว		 	 1,072	 68.1	 884	 43.1	 783	 64.1

	 	 -	ประเภทบ้านแฝด		 	 369		 23.5		 493		 24.1		 326		 26.7

	 	 -	ประเภททาวน์เฮ้าส์		 	 42		 2.6		 83		 4.1		 79		 6.5

	 	 -	ประเภทอาคารพาณิชย์		 	 -		 -	 	-	 	-	 	-	 	-

	 	 -		อื่นๆ	**		 	 61		 3.9		 575		 28.1		 4		 0.3

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ		 NCPM*	 9		 0.5		 -		 -		 11		 0.9

 	รายได้จากการก่อสร้าง		 	 9		 0.5		 -		 -		 11		 0.9

 	รายได้จากการบริหาร		 	 -		 -	 	-	 	-	 	-		 -

	 	 	 และจัดการโครงการ

ธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย		 QLM*	 5		 0.3		 4		 0.2		 5		 0.4

รายได้อื่น***		 NC,	NCPM*	 17		 1.0		 10		 0.5		 13		 1.1

	 	 	 		 รายได้รวม		 	 1,574		 100.0		 2,049		 100.0		 1,221		 100.0

	 หมายเหตุ		 *		 บริษัทถือหุ้นใน	NCPM	และ	QLM	ร้อยละ	99.99

	 	 **		 รายได้จากการขาย	อื่นๆ	มาจากการขายที่ดินเปล่า

	 	 ***		 ประเภทรายได้อื่นเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา	รับค่าเช่า	ค่าเปลี่ยนสัญญา	ดอกเบี้ยรับ	

	 	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน	และอื่นๆ

	 	 NC		 หมายถึง	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

	 	 NCPM	หมายถึง	บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด

	 	 QLM		 หมายถึง	บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด
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โครงการที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการจ�านวน	13	 โครงการ	(โครงการอยู่ระหว่างพัฒนา	และจะมีการ

พัฒนาในอนาคตจ�านวน	2	 โครงการ)	มูลค่าซื้อขายที่ท�าสัญญาแล้วทั้งส้ิน	8,098	ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	71.2	ของยอดขายรวมของ

โครงการที่เปิดด�าเนินการอยู่

   พื้นที่โครงการ   มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าของการขาย

 ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ (ไร่-งาน-ตารางวา) ลักษณะโครงการ จำานวนหน่วย (ล้านบาท) (ร้อยละของมูลค่าขายของ)

       โครงการ ณ 31 ธ.ค. 55)

กรุงเทพฯ โซนเหนอื

	 1	ธัญธานี	โฮมออนกรีน	 วงแหวน	 148-3-27.0		 SDH		 203		 899		 95.4

	 		 ล�าลูกกา	คลอง	5

	 2		ธัญธานี	โฮมออนกรีน		 วงแหวน	 123-0-34.2		 SDH		 236	 	1,572	 	61.0

	 	วิลเลจ	2		 ล�าลูกกา	คลอง	5

	 3		บ้านฟ้ากรีนพาร์ค		 รังสิตคลอง	2	 90-0-95.6		 SDH		 405		 1,077		 99.3	

	 	รังสิต	คลอง	2	(เฟส2)	 	

	 4		บ้านฟ้าปิยรมย์		 วงแหวน	 60-3-66.0		 SDH		 198		 882		 93.4

	 	เลค	แอนด์	พาร์ค	2	(เฟส	9)		 ล�าลูกกา	คลอง	6		

	 5		บ้านฟ้ากรีนพาร์ค		 รังสิตคลอง	3	 		58-0-86.0		 SDH,	DH		 348		 892		 83.1

	 	รังสิต	คลอง	3

	 6	บ้านฟ้าปิยรมย์	เนสโต้		 วงแหวน		 53-2-56.0		 SDH,	DH		 321		 836		 22.2

	 	(เฟส	11)*	 ล�าลูกกา	คลอง	6

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก

	 7	เดอะ	รอยัล	กรีนพาร์ค		 ถ.กาญจนาภิเษก		 18-3-44.4		 SDH		 59		 805		 69.7

	 	(กาญจนาภิเษก)		 เขตบางแค

	 8		เอ็นซี	รอยัล	ปิ่นเกล้า*			 ถ.กาญจนาภิเษก		 29-2-66.0		 SDH		 61		 776		 14.9

	 		 เขตบางแค

กรุงเทพฯ โซนใต้

	 8		นริศา	ธนบุรีรมย์	 ถ.ประชาอุทิศ	 51-2-69.6		 SDH		 60		 403	 98.1

	 		 เขตราษฎร์บูรณะ	

	10	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค		 ถ.ประชาอุทิศ	 	65-1-54.1	 	SDH		 258		 1,179		 88.4

	 	รอยัล	ธนบุรีรมย์			 เขตทุ่งครุ

โซนอื่นๆ

11	เดอะกรีนพาร์ค	จอมเทียน		 อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี		 14-1-73		 DH		 94		 297		 97.2

  By NC Group

	12	บ้านฟ้ากรีนเนอรี่		 อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี		 39-1-60.0		 SDH,	DH		 206		 726		 33.2

	 	พัทยาเหนือ	ชัยพรวิถ*ี  
13	เนทูเรซ่า	พัทยาเหนือ*		 อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	 4-0-66		 CD		 406	 	527	 	37.3

	 หมายเหตุ	:	 1*	 โครงการเปิดใหม่ในปี	2555	 ได้แก่	 โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	 เนสโต้	(เฟส11),	 โครงการเอ็นซี	 รอยัล	 ปิ่นเกล้า,	 
	 	 	 	 โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่	พัทยาเหนือ	ชัยพรวิถี	และโครงการเนทูเรซ่า	พัทยาเหนือ
	 	 	 2		 ในปี	2555	บริษัทปิดการขายโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	 พรีเมียร์	 พาร์ค	(เฟส	10)	 มูลค่าโครงการ	780	 ล้านบาท	 
	 	 	 	 ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	จ�านวน	360	ยูนิต	และโครงการบ้านฟ้ารังสิต	ล�าลูกกา	คลอง	7	มูลค่าโครงการ	247	 
	 	 	 	 ล้านบาท	ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด	จ�านวน	187	ยูนิต
	 	 	 3	 บริษัทยังคงนโยบายขยายโครงการใหม่บนท�าเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและ 
	 	 	 	 จะมีการพัฒนาในอนาคต	 ได้แก่	 โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค	 รังสิต	 คลอง	 3	 (เฟส	 3)	 และโครงการธัญธาน	ี																		 
	 	 	 	 โฮมออนกรีน	วิลเลจ	3
	 	 	 4		 SDH	=	บ้านเดี่ยว,	DH	=	บ้านแฝด,	TH	=	ทาวน์เฮ้าส์,	CD	=	คอนโดมิเนียม,	CB	=	อาคารพาณิชย์
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1. อุปทานเปิดตัวใหม่ปี 2555 จำานวน 102,080 หน่วย เทียบกับปี 2554 เพิ่มขึ้น 19% ในขณะที่มูลค่าการเปิดตัวปี	2555	 
	 จำานวน	299,829	ล้านบาท	เทียบกับปี	2554	เพิ่มขึ้น17%	โดยราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงเล็กน้อยจาก	2.984	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	 

	 2554	ลดลงเป็น	2.937	ล้านบาท	เนื่องจากเน้นสินค้าระดับปานกลางเป็นสำาคัญ	โดยเฉพาะกลุ่มห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้า	และ 

	 ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า	เช่น	บางใหญ่	-	บางซื่อ	อ่อนนุช	-	แบริ่ง	และแบริ่ง	-	สมุทรปราการ

2. อุปทานคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 ทั้งตลาดลดลงจากสิ้นปี 2554 ประมาณ - 4.0% จากจำานวน 134,266 หน่วย 
 ณ สิ้นปี 2554 เป็น 128,934 หน่วย
  ทาวน์เฮ้าส์	: อุปทานคงเหลือ	38,617	หน่วย	ลดลงจากปี	2554	ประมาณ	-	2.7%	มียอดขายทั้งปี	2555	จำานวน	23,593	หน่วย 

	 เพ่ิมขึ้น	2%	 จากทั้งปี	 2554	 หากเทียบยอดขายอาจต้องใช้เวลา	21	 เดือน	 เนื่องจากขายได้เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะทำาเลนำ้าท่วม 

	 อุปทานใหม่เปิดมากกว่าปี	2554	 เล็กน้อย	(สินค้าที่ขายได้ส่วนใหญ่	74%	 เป็นบ้านที่เปิดขายมาก่อนปี	2555	และ	26%	 เป็นบ้านที่ 

	 เปิดใหม่ปี	2555)

  บ้านเดี่ยว	: อุปทานคงเหลือ	38,778	หน่วย	ลดลงจากปี	2554	ประมาณ	-2%	แต่ยังมากกว่าทาวน์เฮ้าส์เล็กน้อย	มียอดขาย 

 ได้ทั้งปี	13,300	หน่วย	ลดลง	14%	จากปี	2554	หากเทียบยอดขายแล้วอาจต้องใช้เวลาประมาณ	35	เดือน	(ไม่รวมอุปทานใหม่) 

 ซึ่งบ้านเดี่ยวที่ขายได้	80%	เป็นบ้านที่เปิดขายมาก่อนปี	2555	และ	20%	เป็นบ้านที่เปิดใหม่ปี	2555)

  คอนโดมิเนียม	: อุปทานคงเหลือมากที่สุด	40,853	หน่วย	ลดลงจากปี	2554	ประมาณ	-6%	มียอดขายทั้งปี	65,215	หน่วย 

	 เพิ่มขึ้น	73%	 จากปี	2554	 เนื่องจากในปีนี้มีอุปทานเปิดขายใหม่ในปี	2555	 มากถึง	62,548	 หน่วย	 เพิ่มขึ้นจากปี	2554 

 (51%)แต่อุปทานเหลือขายสะสมน้อยลง	หากพิจารณายอดขายต่อปี	 ต้องใช้เวลาขายอีกประมาณ	7	 เดือน	(ไม่รวมอุปทานใหม่) 

 โดยหน่วยที่ขายได้ในปี	2555	ส่วนใหญ่	67%	 เป็นสินค้าที่เปิดในปี	2555	 โดยเฉพาะที่ระดับราคา	1-2	ล้านบาท	และราคา 

	 2-3	ล้านบาท	(รวม	2	กลุ่มนี้ประมาณ	73%	ของสินค้าใหม่ปี	2555	ที่ขายได้)

3. อุปทานใหม่ ปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งในด้านจำานวนโครงการและหน่วย มูลค่าโครงการ มีเพียง 
	 ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเล็กน้อย	 เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นพัฒนาสินค้าปานกลางเป็นสำาคัญ	 โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียม	 

	 ราคา1-2	ล้านบาท  

	 	 อุปทานคงเหลือทั้งตลาดลดลง	-4%	เนื่องจากขายได้ทั้งปีมากกว่าเปิดใหม่	5,332	หน่วย	และยอดขายในปี	2555	มากกว่า 

	 ปี	2554	ถึง	31%	จึงทำาให้อุปทานลดลง  

	 	 ด้านอุปสงค์โดยรวมปี	2555	จำานวน	107,412	หน่วย	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	31%	เนื่องจากยอดที่ขายได้ส่วนใหญ่	61% 

	 เป็นคอนโดมิเนียม	รองลงมาคือทาวน์เฮ้าส์	22%	และอันดับที่	3	คือ	บ้านเดี่ยว	12%	ส่วนที่เหลืออีกประมาณ	5%	 เป็นที่อยู่ 

	 อาศัยอื่นๆ	(บ้านแฝด	อาคารพาณิชย์	และที่ดินจัดสรร)  

	 	 ราคาขายเฉลี่ยปี	2555	 ลดลงเล็กน้อยเพียง	2%	 เมื่อเทียบกับปี	2554	 เนื่องมาจากมีการพัฒนาสินค้าราคาค่อนข้างถูก 

	 ถึงปานกลางเป็นสำาคัญ	โดยเฉพาะการผลิตคอนโด	1-2	ล้านตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ

4. ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการกระจายการลงทุนไปส่วนภูมิภาค 10-30% เพื่อรองรับ AEC โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในเขต 
	 พื้นที่ติดต่อชายแดน	เช่น	หาดใหญ่	อุดรธานี	เชียงราย	เป็นต้น	ราคาที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น	เนื่องจาก 

	 ต้นทุนราคาที่ดิน	ต้นทุนวัสดุ	การปรับค่าแรงงาน	300	บาท	ผู้ประกอบการเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	(ค่าแรงสูง)	การ 

	 เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว	 โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสูงแนวโน้มที่อยู่อาศัยปี	2556	แนวราบมีแนวโน้มเปิดใหม่เพิ่มขึ้น	 แต่ 

	 สินค้าที่ขายใหม่ส่วนใหญ่มากกว่า	60%	 ยังเป็นคอนโด	 ผู้ประกอบการมั่นใจการหาซื้อที่ดินแปลงใหม่ๆ	 มากขึ้นลงทุนมากขึ้น					 

	 โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ	ชั้นใน

ภาวะอุตสาหกรรม
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้วิเคราะห์
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้“ ”
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การเปลี่ยนแปลง

กทม.และปริมณฑล

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย กทม.- ปริมณฑล แสดงมูลคา แยกประเภท รายป
หนวย : ลานบาท

ที่มา : กรมที่ดิน รวบรวม และประมวลผลโดยศูนยขอมูลอสังริมทรัพย

หมายเหตุ :  1. เฉพาะเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ น.ส. 3ก

 2. เฉพาะการจดทะเบียนประเภทขาย ไมรวมขายฝาก และจำนอง
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0

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหม (POST FINANCE) 
ของทั้งระบบในป 2537 - 2555  (p)

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห,การเคหะแหงชาติ,บริษัทประกันชีวิต

 ข้อมูลสถิติที่สำาคัญ
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Caring
เพราะเราใสใจและพรอมดูแลลูกบานทุกคนเปร�ยบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ดูแลในทุกปญหาไมวาจะเปนเร�่องเล็กหร�อใหญ เปนที่ปร�กษาในทุกเร�่องที่
ลูกบานตองการ เพราะความสุขและรอยยิ�มของลูกบาน คืองานสำคัญ
ของพวกเรา 
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Caring
เพราะเราใสใจและพรอมดูแลลูกบานทุกคนเปร�ยบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ดูแลในทุกปญหาไมวาจะเปนเร�่องเล็กหร�อใหญ เปนที่ปร�กษาในทุกเร�่องที่
ลูกบานตองการ เพราะความสุขและรอยยิ�มของลูกบาน คืองานสำคัญ
ของพวกเรา 

1. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนผู้รับเหมา 
	 บริษัททำาการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง	 และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการต่างๆ	 ของบริษัท	 โดยมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาอย่างชัดเจนตามที่ระบบมาตรฐาน	ISO	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ	จะสามารถ

ทำาการก่อสร้างงานได้คุณภาพมาตรฐาน	 

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากขึ้น	 ประกอบกับในปี	2555	 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่	

หลายโครงการเมื่อเทียบกับระยะเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	และยังมีแผนการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งในเขต

กรุงเทพฯ	และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ	อาจจะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนผู้รับเหมาได้ในอนาคต	และเพ่ือลดความเสี่ยง		

ดังกล่าว	 	บริษัทได้จัดทำาทะเบียนบัญชีรายชื่อและทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารที่ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติ

ตามที่กำาหนดมาตรฐานไว้ทั้งหมด	ซึ่งมีถึง	75	ราย	ขณะที่ปัจจุบันมีผู้รับเหมางานอาคาร	(Contractors)	ที่รับงานอยู่ทั้งสิ้น	45	ราย	

เพียงพอต่อความต้องการ	 รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้ผู้รับเหมา	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	 และเป็นการพัฒนา

ทักษะความรู้ความสามารถในงานก่อสร้างอีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้าง   
	 วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 และบริษัทจำาเป็นต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีการทำาสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า	ทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	

อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง	และความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท	 

	 บริษัทได้วางมาตรการในการป้องกันปัญหาต้นทุนการก่อสร้างในระยะยาวในหลายลักษณะ	 เช่น	 การพัฒนาระบบโครงสร้าง

สำาเร็จรูป	(Prefab)	การวางแผนบริหารและพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า	 การวางแผน

ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง	(Material	Requirement	Planning)	การหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าอย่างมีระบบ	รวมถึงการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ทำาให้มีอำานาจในการ

ต่อรองด้านราคาและปริมาณกับผู้จำาหน่ายวัสดุก่อสร้างได้	

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75
 บริษัท	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2555	บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ	กลุ่มตันฑเทอดธรรม	ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ	76.31 

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด	(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อเรื่องโครงสร้างเงินทุน)	 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า	3	

ใน	4	ทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอำานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีการกำาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

ประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	และคณะ

พิจารณาค่าตอบแทน	นอกจากนี้	 ในกรณีเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และผู้มีอำานาจควบคุมรวมถึง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว	

 นอกจากนี้ยังมีลักษณะความเสี่ยงด้านอื่นๆ	ที่คณะทำางานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันหารือและประเมินว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

ตลอดจนมีแผนการบริหารงานที่รองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	เช่น	1)	ความพร้อมด้านที่ดิน	หรือการจัดหาที่ดิน	เพื่อการ

พัฒนาในอนาคต	2)	การประกอบธุรกิจสร้างบ้านพร้อมอยู่ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก	3)	การปรับอัตราค่าแรงขั้นตำ่า	ซึ่งมีผลต่อ

ต้นทุนการก่อสร้าง	4)	ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ	เป็นต้น	

ปจัจัยความเสี่ยง

“ ”
ในปี 2555 คณะทำางานบริหารความเสี่ยงได้มีการกำาหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญด้านปัจจัยเสี่ยง ดังนี้  



 รายงานประจำาปี 2555

 44

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
 โครงสร้างเงินทุน 
 หลักทรัพย์ของบริษัท
	 ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2555	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน	1,200,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1,200,000,000	หุ้น 

เรียกชำาระแล้ว	1,185,985,052	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1,185,985,052	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1	บาท

 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555 

 ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของทุนชำาระแล้ว 

	 1		 นายนำาชัย	 ตันฑเทอดธรรม	 672,000,000	 56.66	

	 2			 นางสุนี	 ตันฑเทอดธรรม	 84,000,000		 7.08	

	 3			 นายสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 19,810,800		 1.67	

	 4			 นายประสิทธิ์		 ตันฑเทอดธรรม		 19,218,000		 1.62	

	 5			 นางนงลักษณ์		 ตันฑเทอดธรรม	 19,203,000		 1.62	

	 6			 นางสมทรง		 ลาวัณย์ประเสริฐ		 19,080,000		 1.61	

	 7			 นายสุจินต์			 ตันฑเทอดธรรม		 18,242,000		 1.54	

	 8			 น.ส.รัตนา		 ตันฑเทอดธรรม	 17,871,000		 1.51	

	 9			 นายสมเชาว์		 ตันฑเทอดธรรม	 13,513,000		 1.14	

	 10		 นางจินตนา		 เจษฎาวรางกูล	 10,000,000		 0.84	

	 11		 นางสมพร		 เดชะรินทร์		 5,664,200		 0.48	

	 12		 นายณัฐวิทย์		 ตันฑเทอดธรรม	 3,216,000		 0.27	

	 13		 นายณัฐวุฒิ		 ตันฑเทอดธรรม	 3,216,000		 0.27	

	 14	*	 บริษัท	ซาบีน่า	จำากัด	(มหาชน)	 50,000,000		 4.22	

	 15	**		 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง	จำากัด	(มหาชน)	 23,049,300	 1.94	

	 16		 นายกิตติพล		 ทวนทอง		 20,000,000		 1.69		

	 17		 นายธีระ		 พุ่มเสนาะ		 10,289,100		 0.87																													

	 18		 นางสาววิลาพร		 กระแสสิน		 9,154,700		 0.77	

	 19		 นายกัมปนาท		 ปรีชาตั้งกิจ		 8,100,000		 0.68	

	 20		 นางสาวหทัยชนก	 เจษฎาวรางกูล	 6,860,000		 0.58	

	 21		 นายธนกร		 บุญคงชื่น	 6,687,600		 0.56	

	 22		 นางสาวอุไรวรรณ	 แซ่หลี		 6,100,000		 0.51	

	 23		 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น			 140,710,352		 11.86	

	 		 รวม		 1,185,985,052		 100.00																								

ที่มา	:		ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

หมายเหตุ	:	 1.	 กลุ่มตันฑเทอดธรรม	ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นลำาดับที่	1-13	รวมจำานวน	905,034,000	หุ้น	คิดเป็น	สัดส่วนร้อยละ	76.31	ของทุนชำาระแล้ว 

								 	 2.*	 บรษิทั	ซาบนีา่	จำากดั	(มหาชน)	มผีูถ้อืหุน้ใหญ	่คอื	นายวโิรจน	์ธนาลงกรณ	์(นายวโิรจน	์ถอืหุน้ในบรษิทั	ซาบนีา่	จำากดั	(มหาชน)							 

	 	 	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	74.59	ของทุนชำาระแล้ว	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	2555)	

	 	 3.**	 บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำากัด	(มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 ถือหุ้นใน	บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำากัด	(มหาชน)	คิดเป็น	สัดส่วนร้อยละ	56.34	ของทุนชำาระแล้ว	ณ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2554)		

	 	 4.	 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	คือ		www.ncgroup.co.th 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษี	และสำารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม 

ทั้งนี้	 การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ	มาพิจารณาประกอบ	 เช่น	ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท	 สภาพคล่อง			

การขยายธุรกิจ	 และปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท	 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าว	 จะต้อง					

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท	 

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุน

ของบริษัทย่อย	หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว	คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณา

จ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ	ไป
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คณะกรรมการสรรหา 

บริษัท ควอลิตี้ลิฟวิ่ง 
แมเนจเมนท จำกัด 

โครงการ
เดอะกรีนพารค 

จอมเทียน 

ฝายจัดชื้อ

ฝายบริหารสโมสร

แผนกประสานงาน
ราชการ 

โครงการ
บานฟากรีนเนอรี่ 

พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี 

โครงการ
บานฟากรีนพารค 
รอยัล ธนบุรีรมย 

โครงการ
คอนโดมิเนียม

และอพารทเมนท
โครงการ

บานฟาปยรมย 
ฝายกอสราง
/สวนกลาง

ฝายการตลาด 
SBU 3

โครงการ
บานฟากรีนพารค
รังสิต คลอง 3

ฝายการตลาด 
SBU 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ
และแผนงาน

ฝาย
พัฒนาผลิตภัณฑ 

โครงการ
บานฟารังสิต 

ลำลูกกา คลอง 7

รองกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ1 

ฝายลูกคาสัมพันธ 

รองกรรมการผูจัดการ
สายบริหาร

ผช.กรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ 3 

สำนักกรรมการผูจัดการ ฝายระบบจัดการคุณภาพ

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

โครงการ 
เอ็นซี รอยัล ปนเกลา 

ผช.กรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 

ฝายการเงิน 

ฝาย
ทรัพยากรมนุษย 

ฝายบัญชี 

บริษัท เอ็น.ซี 
พร็อพเพอรตี้ 

แมเนจเมนท จำกัด 
ฝายการตลาด 

SBU 2

แผนกเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

โครงการ เดอะ รอยัล 
กรีนพารค 

กาญจนาภิเษก

ฝาย
ประชาสัมพันธ 

โครงการธัญธานี 
โฮมออนกรีน 

รองกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ 2 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

โครงสร้างองค์กร      
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
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โครงสร้างการจัดการ 
 
	 โครงสร้างกรรมการของบริษัท	 ประกอบด้วยกรรมการ	 5	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ																		

คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหาร	โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังนี้	

คณะกรรมการบริษัท

 ในปี	2555	บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คณะกรรมการบริษัท								

มีจำานวน	8	ท่าน	ประกอบด้วย	

 

 1.	 นายสุธรรม	 ชัชวาลวงศ์	 ประธานกรรมการ		

	 2.	 นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	และประธานกรรมการบริหาร		

	 3.	 นายสมนึก		 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ	กรรมการสรรหา	และกรรมการบริหาร	

	 4.	 นายวิเชียร		 ศิลาพัชรนันท์	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	

	 5.	 นายรังสรรค์		 นันทกาวงศ์	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	

	 6.	 ดร.พิบูลย์		 ลิมประภัทร	 กรรมการ	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 7.	 นายกอบศักดิ์	 พงศ์พนรัตน์		 กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	

	 8.	 นายวิจิตร		 วิชัยสาร		 กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ			และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

  

	 โดยมี	นางสาววนิตา	รอดดำา	เป็นเลขานุการบริษัท		
   

	 หมายเหตุ	:	1.	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	และนายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม	อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรม	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น 

	 	 	 	 รายใหญ่ของบริษัท	โดย	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2555	กลุ่มตันฑเทอดธรรม	ถือหุ้นรวมกันร้อยละ	76.31	ของ 

	 	 	 	 จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด	

 กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติกำาหนดกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้		

	 (1)	 นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	และนายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท	หรือ	

	 (2)	 นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	หรือ	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นายวิเชียร	ศิลาพัชรนันท์	หรือ 

	 	 นายรังสรรค์	นันทกาวงศ์	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

	 (1)	 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

	 	 ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

	 (2)	 กำาหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงานและงบประมาณบริษัท	ควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการจัดการของ 

	 	 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	 ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย	 และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย ์

	 	 แห่งประเทศไทย	เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้	คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ก่อนการดำาเนินการ	เช่น		

	 	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	 การขาย	หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด	หรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 

	 	 หรือการซื้อ	หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	หรือข้อบังคับ	รวมถึงการ	

	 	 ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือ 

	 	 ตามที่หน่วยงานราชการอื่น	ๆ	กำาหนด	
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	 (3)	 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน 

	 	 ความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตลอดจนการจัดให้มี 

	 	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	และการติดตามผล	

	 (4)		 ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	

	 (5)		 กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	

	 (6)		 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำารายงานทางการเงิน	โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงาน 

	 	 ประจำาปีและครอบคลุมในเรื่องสำาคัญๆ	 ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ 

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 (7)		 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร	ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร	โดยให้มี	

	 	 อำานาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท			

คณะกรรมการตรวจสอบ  

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2549	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2549	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ	 จำานวน	3	ท่าน	 โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2549	และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	และเม่ือวันที่	9	พฤศจิกายน	2555	 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให	้					

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	 ซึ่งมีผลตั้งแต่	 วันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2555	 ถึงวันที่																						

6	พฤศจิกายน	2558	ประกอบด้วย	
 

   1.		ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 2.		นายกอบศักดิ์	 พงศ์พนรัตน์		 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 3.		นายวิจิตร	 วิชัยสาร		 กรรมการตรวจสอบ	

 

	 รายชื่อกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	 ท้ังนี้	 สามารถดูรายละเอียด

ประวัติของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร)	

	 โดยมี	นางสาวกมลวรรณ	สวัสดิ์ชัย	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

	 (1)	 สอบทานให้บริษัท	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	 โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่ 

	 	 รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญช ี

	 	 สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ	ที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้	

		 (2)		สอบทานให้บริษัท	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสม 

	 	 และมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

	 	 แต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

	 (3)	 สอบทานให้บริษัท	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย	์											 

	 	 แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

	 (4)		พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทน 

	 	 ของบุคคลดังกล่าว	 โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงาน 

	 	 สอบบัญชีนั้น	 รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท	 รวมทั้งเข้าร่วม 

	 	 ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 (5)		พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	และข้อกำาหนด 

	 	 ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	
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	 (6)		จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

	 	 โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้		

	 	 (1)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน	

	 	 (2)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท	

	 	 (3)		 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย	์ 

	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

	 	 (4)		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี	

	 	 (5)		 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 	 (6)		 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	

	 	 (7)		 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)	

	 	 (8)		 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ	

	 	 	 หมายจากคณะกรรมการบริษัท	

		 	 (9)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท	มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ในปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	5	ครั้ง	ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	และต่อผู้ถือหุ้นใน 

	 รายงานประจำาปี

คณะกรรมการสรรหา     
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2550	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2550	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจำานวน	2	ท่าน	และกรรมการที่

เป็นผู้บริหารจำานวน	1	ท่าน	โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง	2	ปี	ประกอบด้วย	

	 	 	 1.	ดร.พิบูลย์		 ลิมประภัทร		 ประธานกรรมการสรรหา	

	 	 	 2.	นายกอบศักดิ์		 พงศ์พนรัตน์		 กรรมการสรรหา	

	 	 	 3.	นายสมนึก		 ตันฑเทอดธรรม		 กรรมการสรรหา	

	 โดยมี	นางสาววนิตา	รอดดำา	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 
	 (1)	 พิจารณาโครงสร้าง	องค์ประกอบ	รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ			และคณะกรรมการบริหาร	

	 (2)		สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ   

	 	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 	กรรมการผู้จัดการ	 	 เลขานุการบริษัท	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 	และเลขานุการ 

	 	 อนุกรรมการบริษัท	เมื่อตำาแหน่งว่างลง	หรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุม 

	 	 ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	

	 (3)		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา		  

	 	 ในปี	2555	คณะกรรมการสรรหามีการประชุม	1	 ครั้ง	 ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	 และต่อผู้ถือหุ้นใน 

	 รายงานประจำาปี	
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2550	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2550	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท	และเป็นกรรมการอิสระจำานวน	2	ท่าน	และ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน	1	ท่าน	โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง	2	ปี	ประกอบด้วย	

 

	 	 	 1.	ดร.พิบูลย์		 ลิมประภัทร		 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 	 2.	นายวิจิตร		 วิชัยสาร	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 	 3.	นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
  

	 โดยมี	นางสาววนิตา	รอดดำา	เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

	 (1)	 กำาหนดแนวทางและประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ	คณะอนกุรรมการ	คณะกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการ	

	 (2)		พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	และคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน		 

	 	 ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำาปี	และผลประโยชน์อื่นๆ	ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	และ/	

	 	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

		 (3)	 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	 ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน	 โบนัสประจำาปี	และผลประโยชน์อื่นๆ	ทั้งที่ 

	 	 เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 (4)		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน	

	 	 ในปี	 2555	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม	 1	 ครั้ง	 ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	 

	 และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี		 

คณะกรรมการบริหาร  

			 คณะกรรมการบริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีจำานวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย	
 

	 	 	 1.	นายสมเชาว์		 ตันฑเทอดธรรม		 ประธานกรรมการบริหาร	

	 	 	 2.	นายสมนึก		 ตันฑเทอดธรรม		 กรรมการบริหาร	

	 	 	 3.	นายวิเชียร		 ศิลาพัชรนันท์		 กรรมการบริหาร	

	 	 	 4.	นายรังสรรค์		 นันทกาวงศ์		 กรรมการบริหาร	

 

 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร   

	 (1)	 กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และหลักในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 

	 	 บริษัท	และให้มีอำานาจดำาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และ	

	 	 ข้อบังคับของบริษัท	

	 (2)	 จัดทำาโครงสร้างองค์กร	อำานาจบริหารองค์กร	โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก	การว่าจ้างการโยกย้าย	การฝึกอบรม 

		 	 และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท	ยกเว้นตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	

	 (3)		พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำาปีที่กรรมการผู้จัดการนำาเสนอ	 เพ่ือกลั่นกรองก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 

	 	 พิจารณาอนุมัติ	

	 (4)		ตรวจสอบติดตามการดำาเนินนโยบาย	และแนวทางบริหารงานต่างๆ	ของบริษัทที่กำาหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

	 (5)		มีอำานาจพิจารณา	กลั่นกรอง	การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำาเสนอ  

	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	



 รายงานประจำาปี 2555

 51

	 (6)	 มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 รวมทั้งการชำาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ 

	 	 ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	 เช่น	การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน	 เพ่ือการจัดซ้ือที่ดิน	หรือท่ีดิน	พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

	 	 และใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ	 ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า	 500	 ล้านบาท	 โดยให้นำาเสนอ										 

	 	 คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย	หากเกินวงเงินที่กำาหนดให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	

		 (7)	 มีอำานาจพิจารณาจัดสรรเงินบำาเหน็จ	เงินรางวัล	หรือผลตอบแทนต่างๆ	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	

	 (8)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำานาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำานาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร	 

	 อนึ่ง	การอนุมัติรายการใดๆ	ข้างต้น	และการมอบอำานาจช่วงจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีทำาให้คณะกรรมการ

บริหาร	หรือผู้รับมอบอำานาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใด	(ตามข้อบังคับบริษัท	และตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด)	ทำากับ

บริษัท	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการ

ทำารายการระหว่างกันในอนาคต	ทั้งนี้	สำาหรับรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย		ให้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด	ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงใน

เรื่องนั้น		
 

คณะผู้บริหาร                                 
			 คณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีจำานวน	15	ท่าน	ประกอบด้วย

 

 1.	 นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการผู้จัดการ	
	 2.	 นายวิเชียร	 ศิลาพัชรนันท์	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายบริหาร	
	 3.	 นายรังสรรค์	 นันทกาวงศ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	1	
	 4.	 นายสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	2	
	 5.	 นายบุญชัย	 ชัยอนันต์บวร	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	1	
	 6.	 นายวราพงศ์	 นิลศิริ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายปฏิบัติการ	3	
	 7.	 นางนำ้าเพชร	 ตันตะวิริยะ	 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	
	 8.	 นางนพรัตน์	 วิชัยยุทธ์พงศ์	 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด	
	 9.	 นางสาวสุมณี	 บุญสรณะ	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี	
	 10.	 นางสาวยสวันต์	 รุ่งวรา		 ผู้อำานวยการโครงการ	
	 11.	 นายบุญชัย	 โรจน์พานิช	 ผู้อำานวยการโครงการ	
	 12.	 นางสรวงพัชร์	 เจริญรวย	 ผู้อำานวยการโครงการ	
	 13.	 นางอัจฉรา	 กิ่งไทร	 ผู้อำานวยการฝ่ายขาย	
	 14.	 นายวลัชณัฏฐ์	 รุจิดาศิริสกุล	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	
	 15.	 นางสาวกมลวรรณ	 สวัสดิ์ชัย	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 

 หมายเหตุ	:	 1.	 คุณธัญธร	ศิริรัตน์	ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด	ลาออกเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2555	บริษัทฯ	นิยามผู้บริหาร 
	 	 	 	 ของบริษัทฯ	ได้กำาหนดไวค้รอบคลุมมากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
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 ขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
	 (1)	มีอำานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท	 หรือคณะกรรมการบริหาร 

	 	 กำาหนดไว้	และรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร	หรือคณะกรรมการบริษัท	ตามลำาดับ

	 (2)	พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำาปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำาเพ่ือนำาเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ	 รวมทั้ง 

	 	 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีของแต่ละหน่วยงาน

	 (3)	พิจารณาประเมินการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ	 ไม่ว่าจากภายในหรือ 

	 	 ภายนอกบริษัท

	 (4)	มีอำานาจสั่งการ	ออกระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท

	 (5)	มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ	 และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทซึ่งรวมถึงการ 

	 	 อนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์	 และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 ค่าใช้จ่าย			 

	 	 ในการขายและบริหาร	และรายจ่ายลงทุน	ให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท	หรือคณะกรรมการ 

	 	 บริหาร	ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกิน	50	ล้านบาท	ทั้งนี้	อำานาจอนุมัติดังกล่าวไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน	

	 (6)	พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล	บริษัท	ห้างร้าน	หรือสถาบันการเงิน	 เพื่อเสนอ 

	 	 คณะกรรมการบริหารอนุมัติ

	 (7)	พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท	การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำาปี	เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

	 	 บริษัทอนุมัติ

	 (8)	ดำาเนินการใดๆ	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท	ตามการให้อำานาจจากคณะกรรมการบริษัท	 ซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบาย 

	 	 ของคณะกรรมการบริษัท

	 ทั้งนี้	 อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น	จะไม่รวมถึงอำานาจที่ทำาให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการ 

ที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	(ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด)	ทำากับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ

ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต			

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	 เพื่อทำาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอสิระ	คณะกรรมการบรษิทั	คณะอนุกรรมการ	ประธานคณะกรรมการบรษิทั	ประธานคณะกรรมการบรหิาร	กรรมการบรหิาร	

กรรมการผู้จัดการ		เลขานุการบริษัท	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	และเลขาการอนุกรรมการบริษัท	เมื่อตำาแหน่งว่างลงหรือเมื่อ

มีการแต่งตั้งใหม่	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ

โปร่งใส	 โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ	มีภาวะผู้นำา	 วิสัยทัศน์	 เป็นผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรม	รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ		และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการทำางาน

ให้แก่บริษัท	

	 สำาหรบัตำาแหน่งผูบ้รหิารอืน่	มาจากการคัดเลอืกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหา	และคดัเลอืก

บคุคลทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิทัได้	โดยได้กำาหนดหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้	และถอดถอนกรรมการดงันี้

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

(1)	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด

นั้น	 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา	68	 แห่ง				

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี

เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 จากนั้นจึงนำารายชื่อเสนอท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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(2)	 คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งคณะ

(3)	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ัง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสาม	ถ้าจำานวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

	 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปี

หลังๆ	ต่อไป	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้

รับเลือกตั้งใหม่ได้

(4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้

	 (4.1)		 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ

	 (4.2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	4.1	เลือกตั้งบุคคลเดียว	หรือหลายคนเป็นกรรมการ 

	 ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

	 (4.3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่								 

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา	มีคะแนนเสียงเท่ากัน 

	 เกินจำานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(5)	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ		ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่	 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน

ตำาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	

โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง	 จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการซึ่งตนแทน

(6)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นท่ี

ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ
(1)	 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มีวิสัยทัศน์	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีประวัติ	

การทำางานโปร่งใส	และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(2)		มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3)	 กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้	 แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

(4)	 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ	หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจำากัด	หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน	 ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท	หรือ

เป็นคู่แข่งขันของบริษัท	เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(5)	 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน	และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนั้น

ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
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นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ	หมายถึง	กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ	หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(5.1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนชำาระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้น

ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(5.2)	เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัท	

บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5.3)	เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ

บริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5.4)	เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5.5)	เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5.6)	สามารถปฏิบัติหน้าที่	 แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	รวมทั้งที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดขั้นตำ่าของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	โดยกำาหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนชำาระแล้วของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 ในรอบบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์

ที่กำาหนดตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร	โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำานวนหนึ่งของบริษัท 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยแต่งตั้งบุคคลที่มี

คณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	อย่างน้อย	3	คน	และมวีาระการดำารงตำาแหน่ง	คราวละ	3	ปี	

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน	โดยแต่งตัง้กรรมการอย่างน้อย	

3	คน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระสองในสาม	โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี	
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท 

 
ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

 ช่วงระยะเวลา วาระที่ดำารง
   การดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง 

	 1.		นายสุธรรม	 ชัชวาลวงศ์	 ประธานกรรมการ		 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	3	

	 2.		นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ	 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	3	

	 3.		นายสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ		 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	5	

	 4.		นายวิเชียร	 ศิลาพัชรนันท์	 กรรมการ		 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	5	

	 5.		นายรังสรรค์	 นันทกาวงศ์	 กรรมการ		 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	5	

	 6.		ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 กรรมการ	 15/5/2550	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	2	

	 7.		นายกอบศักดิ์	 พงศ์พนรัตน์	 กรรมการ		 27/11/2546	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	3	

	 8.		นายวิจิตร	 วิชัยสาร	 กรรมการ	 11/10/2550	-	ปัจจุบัน	 วาระที่	2	

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2555

   การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
 ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   บริษัท ตรวจสอบ พิจารณาค่า สรรหา
     ค่าตอบแทน
1.	นายสุธรรม	 ชัชวาลวงศ์	 ประธานกรรมการ		 6/6		 -	 -	 -	

2.	นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ,	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		 6/6		 -		 1/1		 -	

3.	นายสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ,	กรรมการสรรหา		 6/6		 -		 -		 1/1	

4.	นายวิเชียร	 ศิลาพัชรนันท์	 กรรมการ		 6/6		 -		 -		 	-	

5.	นายรังสรรค์	 นันทกาวงศ์	 กรรมการ		 6/6		 -		 -		 -	

6.	ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 กรรมการ,	ประธานกรรมการตรวจสอบ,		 6/6		 5/5		 1/1		 1/1

	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	และประธาน	

	 	 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

7.	นายกอบศักดิ์	พงศ์พนรัตน์	 กรรมการ,	กรรมการตรวจสอบ	และ		 6/6		 5/5		 -		 1/1

	 	 	 กรรมการสรรหา	

8.	นายวิจิตร	 วิชัยสาร		 กรรมการ,	กรรมการตรวจสอบ	และ		 6/6		 5/5		 1/1		 -	

	 	 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

 เบี้ยประชุม
   คณะ คณะ คณะ คณะ ค่า
   กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ตอบแทน รวม  
 ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง บริษัท ตรวจสอบ พิจารณา สรรหา  รายปี
     ค่าตอบแทน
   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.	นายสุธรรม		ชัชวาลวงศ์	 ประธาน	 0.30	 -	 -	 -	 0.44	 0.74
	 	 	 กรรมการบริษัท

2.	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ	 0.12	 -	 0.02	 -	 -	 0.14

3.	นายสมนึก		ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการ		 0.12	 -	 -	 0.02	 -	 0.14

4.	นายวิเชียร		ศิลาพัชรนันท์	 กรรมการ		 0.12	 -	 -	 -	 -	 0.12

5.	นายรังสรรค์		นันทกาวงศ์	 กรรมการ		 0.12	 -	 -	 -	 -	 0.12

6.	นายพิบูลย์		ลิมประภัทร	 กรรมการ		 0.18	 0.15	 0.03	 0.03	 0.20	 0.59

7.	นายกอบศักดิ์		พงศ์พนรัตน์	 กรรมการ		 0.12	 0.10	 -	 0.02	 0.20	 0.44

8.		นายวิจิตร	วิชัยสาร	 กรรมการ	 0.12	 0.10	 0.02	 -	 0.20	 0.44
  
	 	 													รวม	 	 1.20	 0.35	 0.07	 0.07	 1.04	 2.73

 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2555	 ซึ่งประชุม																																						

เมื่อวันที่	25	เมษายน	2555	มีดังนี้

	 1.		 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	 50,000	 บาท	 ต่อครั้งการประชุม

	 2.		 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	 20,000	 บาท	 ต่อครั้งการประชุม	

	 	 (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำาหรับกรรมการ)

						3.		 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	 30,000				บาท	 ต่อครั้งการประชุม

						4.		 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	 20,000				บาท	 ต่อครั้งการประชุม

	 5.		 ค่าเบี้ยประชุมรายปีประธานกรรมการ															 440,000	 บาท	 ต่อปี

						6.		 ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ	 200,000	 บาท		ต่อคน	ต่อปี

						7.		 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา	 30,000	 บาท		ต่อครั้งการประชุม

						8.		 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	 20,000	 บาท	 ต่อครั้งการประชุม

						9.	 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			 30,000	 บาท	 ต่อครั้งการประชุม

						10.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน											 20,000	 บาท	 ต่อครั้งการประชุม			

						11.	ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย	ปี	2555	 	-	ไม่มี	-
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 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2555

  2555
 รายการ จำานวน จำานวนเงิน รายละเอียดค่าตอบแทน
  (ท่าน) (ล้านบาท)

	 กรรมการบริหารและผู้บริหาร	 14*	 29.28	 -	 เงินเดือน
	 (ในฐานะผู้บริหาร)	 	 	 -		โบนัส
	 	 	 	 -		กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

หมายเหตุ	:		1.		 ผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	และผู้อำานวยการ

	 2.	*	 รวมค่าตอบแทน	คุณธัญธร	ศิริรัตน์	ผู้อำานวยการ	ฝ่ายการตลาด	ลาออกเมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2555

 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

 -	ไม่มี	-
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 จึงได้กำาหนดแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน	เพื่อควบคุม	ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ในการใช้ข้อมูลภายใน	(Insider	Trading)	ที่ยัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	ได้แก่	“นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	คู่มือผู้บริหาร	คู่มือ

พนักงาน	จรรยาบรรณบริษัท”	สรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

	 • ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานฝ่ายต่างๆ	เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือ 

	 	 ครองหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	รวมถึงบทกำาหนดโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติ 

	 		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	และตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
	 • กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา	59 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	โดยให้จัดส่งสำาเนารายงาน 

	 	 ดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน	
 

 • จัดทำา	“คู่มือผู้บริหาร”		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ 

	 	 ที่กำากับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

	 	 (สำานักงาน	ก.ล.ต.)	ได้แก่		คุณสมบัติของผู้บริหาร	บทบาท	หน้าที่		ความรับผิดชอบของผู้บริหาร	นโยบายการใช้ข้อมูล 

	 	 ภายใน	การรายงานการถือหลักทรัพย์	การรายงานข้อมูลส่วนบุคคล	และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้บริหาร 

  สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ	จะมีการดำาเนินงานที่เป็นระบบ	มีความโปร่งใส	เป็น 

	 	 ธรรมต่อผู้ถือหุ้น	และผู้ที่ส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
 

 •	 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท	มีการกำาหนดห้ามมิให้กรรมการผู้	บริหาร 

	 		 และพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 ทำาการซื้อขาย 

	 	 หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย 

	 	 สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว	48	ชั่วโมง	และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	โดยบริษัทมีการ 

	 	 ดำาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	 รวมทั้งกำาหนดห้ามมิให้กรรมการ 

	 	 ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก	หรือใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวง 

	 	 หาผลประโยชน์แก่ตนเอง	หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

	 •	 การแจ้งข้อร้องเรียนและบทลงโทษ

	 	 1.	กำาหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อมูลได้กรณีพบเห็นการกระทำาที่สงสัยว่าฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติ	 ตามจรรยาบรรณ	 

	 	 	 ดังนี้

	 	 	 -		 ระดับผู้บังคับบัญชา

	 	 	 -		 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	

	 	 	 -		 คณะกรรมการบริษัท	หรือ	เลขานุการบริษัท

	 	 2.	กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน	เช่น	การกล่าวตักเตือน	การภาคทัณฑ์	หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี	เป็นต้น 

	 	 	 ทั้งนี้	 ในระหว่างปี	 2555	 ไม่พบข้อมูลการปฏิบัติผิดกฎระเบียบด้านการใช้ข้อมูลภายในของคณะกรรมการบริษัท														 

	 	 	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด
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การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบไม่พบข้อ

บกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า	บริษัทฯ	มี

ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัท			

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน	เพื่อทำาให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท	ในปี	2555	บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

การตรวจสอบภายใน	คือ	บริษัท	 เอเอ็นเอส	บิซิเนส	คอนซัลแทนส์	 จำากัด	ทำาหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน				

การตรวจสอบประจำาปี	2555	ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
	 	 1.1	โครงสร้างองค์กร	บริษัทให้ความสำาคัญย่ิงต่อการกำาหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน	 และ 

	 	 	 สอดคล้องกับข้อควรปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท					 

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	 คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะอนุกรรมการสรรหา	 

	 	 	 ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบและพัฒนาระบบ	

	 	 	 กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 และแต่งตั้งกรรมการอิสระจำานวน	3	 ท่าน 

	 	 	 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อย	ไตรมาสละ	1	ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 	 	 จะประชุมโดยอิสระร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ	 และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ						 

	 	 	 1	ครั้ง	คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	

	 	 1.2	บริษัทได้กำาหนดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร	 	 เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ	แผนงานรายปี	 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	และเป้าหมายดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI)	ของแต่ละฝ่าย	/	โครงการ	เป็นประจำาทุกปี	มีการ 

	 	 	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	KPI	เพื่อทบทวน	KPI	ของทุกหน่วยงาน	ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	และให้สอดคล้อง 

	 	 	 กับนโยบายบริษัท	ตลอดจนการสื่อสารนโยบายการบริหารงาน	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	และ 

	 	 	 พนักงานทุกระดับ		

	 	 1.3	บริษัทได้จัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

	 	 	 ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และมีคุณธรรม	 ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม						 

	 	 	 ตลอดจนสาธารณชนและสังคม	 โดยได้กำาหนดให้การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการ 

	 	 	 บริหารงาน	รวมทั้งมีการกำาหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ	 

	 	 	 นโยบายสนับสนุนการฝึกอบรม	และการศึกษา	เพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถ	สร้างขวัญ	และกำาลังใจให้พนักงาน 

	 	 	 ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

	 	 1.4	บริษัทมีการจัดทำาระเบียบวิธีปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	จัดซื้อ	การบริหารทั่วไป	และมีระบบบริหารงานคุณภาพ		ISO	 

	 	 	 เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
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 2. การบริหารความเสี่ยง
	 	 บริษัทมีการกำาหนดโยบายบริหารความเสี่ยง	และจัดตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยงเพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำาเนิน

งานด้านการบริหารความเสี่ยงประจำาปี	พร้อมทั้งกำาหนดให้เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทุกไตรมาส	 เพื่อให้

แน่ใจว่ามาตรการในการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

	 นโยบายบริหารความเสี่ยง	:

	 	 1	 คณะทำางานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบ	กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม	ซึ่งต้องครอบคลุมถึง						 

	 	 	 ความเสี่ยงที่สำาคัญ	และจัดทำาตารางการประเมินความเสี่ยง	กำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	รวมทั้งจัดทำารายงานที่เกี่ยว 

	 	 	 กับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ

	 	 2	 แผนงานบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกำาหนด	 โดยสามารถประเมินติดตาม	 

	 	 	 และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 	 3	 ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเสี่ยง	โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ 

	 	 	 กำาหนด

	 	 4	 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของ					 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายบริหารของบริษัท

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
	 	 3.1	บริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจอนุมัติของผู้บริหารระดับต่างๆ	ไว้อย่างชัดเจน	จัดโครงสร้างการปฏิบัติงานเพื่อให้ 

	 	 	 สามารถสอบทานงานระหว่างกันได้

	 	 3.2	มีระบบการวางแผน	และรายงานผลการปฏิบัติงาน	KPI	อย่างสมำ่าเสมอทุกเดือน	ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแผน 

	 	 	 กลยุทธ์ประจำาปีทุก	6	เดือน

	 	 	 	 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2556	ยังได้กำาหนดให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน			 

	 	 	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และแผนกลยุทธ์องค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน	สภาพแวดล้อมภายใน	และ 

	 	 	 ภายนอก	ทั้งนี้	เพื่อสร้างความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์

	 	 3.3	บริษัทมีมาตรการในการดำาเนินงานของบริษัท	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์						 

	 	 	 แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ภายใต้	 พ.ร.บ.บ้านจัดสรร	 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค	 

	 	 	 พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม	พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร	พ.ร.บ.ผังเมือง	และอื่นๆ	พร้อมทั้งกำาหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการ 

	 	 	 ที่เกี่ยวโยง	 เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้พิจารณารายการ			 

	 	 	 ดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว
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 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

	 	 4.1	บริษัทได้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบโปรแกรมหลักภายในองค์กร	(ERP)	เพื่อให้กระบวนการ 

	 	 	 ปฏิบัติงาน	การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	 มีความถูกต้อง	 รวดเร็ว	 	สามารถลดต้นทุน	 

	 	 	 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

	 	 4.2	บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร	 ให้มีหน่วยงานทำาหน้าที่สื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 โดยมีเนื้อหาสาระ 

	 	 	 ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน	และสามารถค้นหาได้	ได้แก่		ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	และฝ่ายประชาสัมพันธ์	รวมทั้ง 

	 	 	 การจัดทำาบอร์ดประชาสัมพันธ์	และบอร์ดแจ้งข่าวสารของบริษัท	แสดง	ณ	สถานท่ีทำางานให้เห็นสามารถรับทราบ 

	 	 	 ข้อมูลได้อย่างชัดเจน

	 	 4.3	บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	 ทรัพย์สินทางปัญญา	 และการใช้ 

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการในการควบคุมระบบสารสนเทศและ 

	 	 	 การสื่อสารข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

	 	 4.4	บริษัทกำาหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม	และเอกสารประกอบการประชุม		ก่อนการประชุมโดยเฉลี่ย	7	วัน	ก่อน 

	 	 	 การประชุม

	 	 4.5	ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้กำากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

 5. ระบบการติดตามผล
	 	 5.1	บริษัทกำาหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการดำาเนินงาน	 โดยกำาหนดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารอย่างน้อยเดือนละ	 

	 	 	 1	 ครั้ง	 ประชุมคณะกรรมการ	/	 คณะทำางานเฉพาะด้านต่างๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมท้ังการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ 

	 	 	 พิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ	ตามที่คณะทำางานได้รับมอบหมาย

	 	 5.2	บริษัทกำาหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ทั้งจากการประเมินอิสระโดยฝ่ายระบบจัดการ 

	 	 	 คุณภาพ	ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน	และฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ	ตามแผนงานตรวจสอบประจำาปี

	 	 5.3	บริษัทได้กำาหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำาท่ีสงสัยว่า	 ฝ่าฝืน	 หรือไม่ 

	 	 	 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	(รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	หน้า	73)
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสำาคัญ	นับตั้งแต่การวางแผนดำาเนินการ	การนำาแผนไปปฏิบัติ	

ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน	ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ของการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ดังน้ัน	 	บริษัทจึงกำาหนดงบประมาณ	และแผนการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นประจำาทุกปี

อย่างต่อเนื่อง		

	 ในปี	2555	บริษัทให้ความสำาคัญกับการทบทวนแก่นหรือพื้นฐานของการพัฒนาพนักงานด้านเจตคติ	 ความรู้สึก	ความคิด	

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 อันจะนำามาซึ่งรูปแบบของวิธีคิด	 วิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 โดยได้จัดทำาโครงการสำารวจ

วัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กร	(Core	Value)	และจัดทำาต้นแบบสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	และสมรรถนะทางการ

บริหาร	(Managerial	Competency)	ซึ่งการดำาเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร	ผู้จัดการ	และพนักงาน

ทุกระดับเป็นอย่างดี	ทำาให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้รับจะสามารถนำาไปพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลตามความมุ่งหวัง

	 สำาหรับการอบรมและสัมมนาในปี	2555	ได้จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก	รวมจำานวน	59	หลักสูตร	ภายใต้เป้าหมายหลัก	

4	ประการ	ได้แก่	  

 1.  การอบรมเสริมกลยุทธ์บริษัทในด้านต่างๆ	เช่น	
	 	 1.1	 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กร	(Core	Value)	และสมรรถนะ	(Competency	:	 โดยจัดให้การ 

	 	 	 แจ้งผลสำารวจวัฒนธรรมองค์กรและสมรรถนะ	 ตลอดจนอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับพนักงานทั้งบริษัท						 

	 	 	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะให้กับผู้บริหารและผู้จัดการ

	 	 1.2	 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์	(Branding)	:	 จัดสัมมนา	Employee	Corporate	Branding	 สร้างการรับรู้	 สร้างความ 

	 	 	 ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์	

	 	 1.3		กลยุทธ์ด้านพัฒนาระบบบริการ	(Smart	&	Smile):	จัดอบรมหลักสูตร	Service	Excellent	และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

	 	 	 ให้กับพนักงานต้อนรับลูกค้า	

 2. การอบรมเพิ่มความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการทำางานอย่างมืออาชีพ	เช่น	หลักสูตรเทคนิคการขาย 

	 	 สไตล์ที่ปรึกษา	 (Advance)	 สำาหรับพนักงานขาย	 หลักสูตรการวางแผนงานก่อสร้าง	 หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับงาน 

  ก่อสร้าง	 และหลักสูตรการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย	 สำาหรับวิศวกร	 และผู้ควบคุมงาน	หลักสูตรพระราช 

  บัญญัติ	จัดสรรที่ดิน	2543	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำาหรับพนักงานฝ่ายบริหารชุมชน 

 3. การอบรมพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Competency)	เพื่อให้สามารถทำางานได้สูงกว่ามาตรฐาน 
	 	 ที่กำาหนด	เช่น	หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำาหรับผู้บังคับบัญชา	หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น	หลักสูตรการ 

	 	 แก้ปัญหาและตัดสินใจ

 4. การอบรมพัฒนาระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เช่น	หลักสูตร	ISO	9001:2008	Internal	Audit	 
	 	 อบรมการใช้งานโปรแกรม	Real	Estate	Management	  

 นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว	ยังมีการเสริมสร้างศักยภาพ	(Potential)	ของพนักงานและปูพื้นฐานสำาหรับการเจริญเติบโตใน

สายงาน	(Career	Path)	ในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุม	ซึ่งกำาหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้	ทักษะ	และ

ประสบกาณณ์	(Knowlede	sharing)	ผ่านการประชุม	การเรียนรู้ในรูปแบบของการทำากิจกรรมโดยเป็นคณะกรรมการต่างๆ	ภายใน

บริษัท	เช่น	คณะกรรมการระบบคุณภาพ	คณะกรรมการ	KPI	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ	CSR	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาที่ย่ังยืน	 โดยจัดให้มีสวัสดิการทุนการศึกษาแก่พนักงาน	ทั้งในระดับมหาบัณฑิต	

บัณฑิต	 และประกาศนียบัตร	 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 สำาหรับพนักงานท่ีเข้ามาใหม่นั้น	 บริษัทได้จัดให้มีการ

ปฐมนิเทศ	 และฝึกอบรม	(On	the	 job	 training)	 เพ่ือให้เข้าใจในระบบงาน	 ขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และขั้นตอน													

การปฎิบัติงานในตำาแหน่งงาน	 รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยาบรรณของบริษัท	 เพื่อปลูกจิต

สำานึกในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท	ตลอดจนปลูกฝังจิตสำานึกด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม	
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เราพรอมท่ีจะหยิบย่ืนน้ำใจใหความชวยเหลือ 
ชุมชนตลอดจนสังคมและยืนหยัดเคียงขาง 
กับทุกสถานการณที ่เกิดข� ้น นอกจากนี้       
NC Group ยินดีจะสงเสร�มกิจกรรมตางๆ 
ที่สรางสรรค และเปนประโยชนตอคนใน 
ชุมชน เพ��อใหมั�นใจวาลูกบานของเราทุกคน 
จะมีความสุขที่สุด
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โดยเมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทได้

จัดงาน	CG	&	CSR	Day	ประจำาปี	2556			“NC	อาสา

ทำาดีคืนความสุขสู่ชุมชน”	ณ	โรงเรียนสหราษฎร์บำารุง	

ตำาบลบึงคำาพร้อย	 อำาเภอลำาลูกกา	 จังหวัดปทุมธาน	ี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการบริหารงานภายใต้หลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณบริษัทมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกำาหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันก่อตั้งบริษัทเป็นวันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day) 
“

”

ภายในงานประธานกรรมการบริหารได ้กล ่าวถึง

นโยบายการบริหารงานที่ยึดหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	 คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	

ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 สิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	

และสังคม	 เพื่อเป็นแนวทางให้คณะผู้บริหาร	 และ

พนักงานยึดถือและปฏิบัติ	 มีการทำาบุญทอดผ้าป่า

สามัคคี	เพื่อก่อสร้างกำาแพงโรงเรียน	จัดซื้อชั้นหนังสือ	

และหนังสือนอกตำาราเรียนเข้าห้องสมุด	 กิจกรรมทาสี

อาคารเรียน	 กำาแพงโรงเรียน	 สนามเด็กเล่น	 ปลูก

แปลงผักเกษตรสาธิตในโครงการอาหารกลางวันของ

น้องๆ	นักเรียน	กิจกรรมปลูกต้นไม้	ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ 

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ	 “ทุน	 เอ็น.ซี.	

ประจำาปีการศึกษา	2556”	ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำาเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี	จำานวน	8	ทุน	สานต่อค่านิยม	Brand	ด้านการมีนำ้าใจ	(Helpful) 

โดย	เอ็น.ซี.	กรุ๊ป	ยึดหลักค่านิยม	Brand	4	ใจ	ในการบริหารงาน	ได้แก่				

รู้ใจ	(Understanding),	 	 ใส่ใจ	(Caring),	นำ้าใจ	(Helpful)	และเชี่ยวชาญ	

วางใจ	(Expert)

CG & CSR Day
     

การกำากับดูแลกิจการ 

 วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day) 
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 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมถึง   

-	 โครงสร้าง	บทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

-	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

-	 การเปิดเผยสารสนเทศ	และความโปร่งใส

-	 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

-	 จรรยาบรรณธุรกิจ

	 ในปี	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณบริษัท	ใน

หลายประเด็น	เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สรุปสาระส�าคัญของ

การด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทในปี	2555	ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น	และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามทีกฎหมาย

ก�าหนด	รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่	 โดยได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัท		

 การประชุมผู้ถือหุ้น
	 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2555	ในวันที่	25	เมษายน	2555	โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	8	ท่าน	(กรรมการ

ทั้งหมดม	ี8	ท่าน)	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	94	ราย	นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	922,560,625	หุ้น				

คิดเป็นร้อยละ	77.79	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท	(หุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น	

1,185,985,052	หุ้น)	ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท	ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีก	15	ราย	ท�าให้ม	ี			

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม	109	ราย	นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	922,662,647	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	

77.80	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	 

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ	 ที่มีรายละเอียด			

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	พร้อมท้ังหนังสอืมอบฉนัทะ		และรายงานประจ�าปี	ถงึผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	14	วนั	เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้

มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม	 รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า				

3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน	นอกจากนี้	บริษัทได้ท�าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ

พิจารณา	และหนังสือมอบฉันทะ	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที	่www.ncgroup.co.th	ก่อนวันประชุม	

30	วัน		 

	 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ	3	ท่าน	 เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา

ประชุมแทน	สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ 

	 บริษัทได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการแต่ละ						

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม	การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 กฎและข้อบังคับของบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	 รวมถึงแผนที่สถานที่ในการจัดประชุม	และในวันประชุมบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน	 เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม	 และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า						

2	ชั่วโมงก่อนการประชุม	และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 ประธานในที่ประชุมได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง	 	 วิธีการนับคะแนนและวิธีใช้บัตรลง

คะแนน	 ก่อนการประชุม	 โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	

ประธานในที่ประชุมได้น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล�าดับวาระการประชุม	โดยไม่มีการเพิ่ม

เติมวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมอย่าง

กะทันหัน	ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม	โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม	

บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส�าหรับวาระที่อยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ	 และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป	 เว้นแต่ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น	
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	 บริษัทฯ	จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม	และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ	พร้อมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้

อย่างครบถ้วน	และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน	14	วัน	นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการ

ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ncgroup.co.th	ทั้งนี้	 บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำาปี	2555	ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	และ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยรวมอยู่ในช่วงคะแนนร้อยละ	90	-	99	ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

	 การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ	

บริษทัฯ	ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรษิทั	ผูส้อบบญัชต้ีองไม่เป็นกรรมการ	พนกังาน	ลกูจ้าง	หรอืผูด้ำารงตำาแหน่งหน้าที่ใดๆ	

ในบริษัทฯ	และได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท	 สอบบัญชี	 ธรรมนิติ	 จำากัด	 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	และตอบ					

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง	

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้ดำาเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม	และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท	โดยเมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2555	บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ

ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม	และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือก

เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัท	รวมทั้งได้แจ้งผลการดำาเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 บริษัทมีนโยบายอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม	และเป็นไปตาม		ข้อ

กำาหนด	กฎหมาย	บริษัทมีนโยบายในการปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น	และมีนโยบายอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

การประชุมผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ	1	สิทธิผู้ถือหุ้น		

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นใน

ทางมิชอบ	(Abusive	Self-dealing)	เช่น	การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	(Insider	Trading)	การนำาข้อมูลภายในไปเปิด

เผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	 	 ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ใน

หัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า	58	บริษัทกำาหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ				

ผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท	 นอกจากนี	้

บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบาย	และวิธีการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน	 ดังรายละเอียดซึ่งได้

เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า		53 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 บริษัทฯ	 ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ

พนักงานของบริษัท	แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	จึงกำาหนดเป็นข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทใน

การหลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	และในกรณีที่จำาเป็นต้อง

ทำารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และจะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน	 และต้องมีคณะ

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	และมีนโยบายการ

กำาหนดราคาที่เหมาะสม	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก	 

	 โดยที่กรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ	 โดยบริษัทได้ทำาการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	

อย่างครบถ้วน	 
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	 นอกจากนี้	 บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน	ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท	 ไม่ว่ากรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

ของบริษัทอย่างชัดเจน	ตลอดจนการกำาหนดโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่ไม่เอื้อต่อการทำารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความ

ขัดแย้งของผลประโยชน์	

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	พนักงานและผู้บริหารของ

บริษัทและบริษัทย่อย	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้นลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ		ที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และคู่มือจรรยา

บรรณของบริษัท	 เพื่อสำาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน	นอกจากนี้	บริษัทจัดให้มีช่องทาง

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท	และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้

รับความเป็นธรรมจากการกระทำาของบริษัท	หรือพบเห็นการทำาผิดกฎหมาย	หรือจรรยาบรรณ		 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	

www.ncgroup.co.th	และสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านทาง	email	address:	bod@ncgroup.co.th	และ

เลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทาง	email	address:	ir@ncgroup.co.th	 ในการดำาเนินงานที่ผ่านมา	บริษัทได้คำานึงถึงสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น	:	บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีคุณธรรม	มีจริยธรรมและโปร่งใส	เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต

อย่างย่ังยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว	 โดยคำานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของ			

ผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และข้อ	2	ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

พนักงาน	:	บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จของบริษัท	บริษัทจึงมี	นโยบาย

ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	การโยกย้าย	ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน	และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน	ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้

ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาบุคลากรหน้า	62

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับการรักษาสุขภาพ	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	โดยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะ

กรรมการความปลอดภัย	 เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดีและจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	 เพื่อดูแลเรื่อง

สวัสดิการให้แก่พนักงาน	รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปี	 จัดให้มีสถานท่ีออกกำาลังกาย	การประกันชีวิต

ของพนักงาน	และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

	 ในปี	 2555	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงาน	โดยมีข้อความ	ดังนี้ 

	 “บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญกับพนักงาน	จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น	ตลอดจนสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

	 1)	 บริษัทฯได้กำาหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม	 เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบสอดคล้องกับผล						

ประกอบการของบริษัท

	 2)	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ	ของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ	 เพ่ือให้อยู่ใน

ระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม”
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ลูกค้า	:	บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี			

มีคุณภาพ	ในระดับราคาที่เหมาะสม	ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว	โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพ

บ้านด้วยระบบสากล	 	ISO	บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ	มีประสิทธิภาพ	และยึดมั่นในการรักษาและ

ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 บริษัทจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของสินค้าและบริการ	(CFR	:	Customer	Feedback	Records)	 และมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า	

นอกจากนี้	 บริษัทมีการจัดทำาแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการและการก่อสร้างทุกครั้งท่ีมีการส่งมอบ

บ้านให้แก่ลูกค้า	และจัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อนำาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง

สินค้าและบริการของบริษัท	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท	

คู่ค้า	:	บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	 และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย	 และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้งทาง					

ผลประโยชน์	รวมทั้งการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำาไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	

เจ้าหนี้	:	บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	

คู่แข่งทางการค้า	:	บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม	ไม่ผูกขาด	หรือกำาหนดให้คู่ค้าต้องขาย

สินค้าให้บริษัทเท่าน้ัน	 บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ	 ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อ

จริยธรรม	สนับสนุนให้ดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี	ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์การค้า	และไม่

ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 ท้ังนี้	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	 ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคู่แข่ง

ทางการค้า

ผู้สอบบัญชีอิสระ	:	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้สอบบัญชีอิสระท่ีผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่

โดยการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

สังคม	 ส่วนรวม	 และสิ่งแวดล้อม	 :	 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความสำาคัญกับการดูแล											

สิ่งแวดล้อม	การช่วยเหลือสังคม	และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นที่

บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจ	ทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน	ดังรายละเอียดซ่ึงเปิดเผยไว้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อ

สังคม	 หน้า	80	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 รวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำานึกในการใช้

ทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ	โดยในปี	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ	มอบหมาย

ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง	 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน	

นโยบาย	และการปฏิบัติต่อบริษัท	 ในอันที่จะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำาหรือปกปิดการกระทำาใดที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของ

บริษัท	การทุจริต	หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่า	พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยสำาคัญสู่ความ

สำาเร็จขององค์กร	จึงจำาเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้	ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ	ประพฤติ	ปฏิบัติตน	อยู่

ในระเบียบวินัย	และศีลธรรมอันดี	มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร	ควบคู่กับพัฒนาให้บริษัทสามารถ

เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่างๆ	ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

รวมทั้งดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการทำาหน้าท่ี	 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ	 ดัง				

รายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ	หน้า	46	 รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ	หน้า	75	และ						

ค่าตอบแทนกรรมการ	 หน้า	56	 ตลอดจนการจัดทำารายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 และผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง					

ครบถ้วน

	 โดยในปี	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติกำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น	/	ถือ

ครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

 คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำาขึ้น	มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระท่ี

สำาคัญ	 โปร่งใส	 รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 โดยใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอ	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง	 และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	และได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน	คณะ

กรรมการบริษัทได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

รายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำาปีแล้ว

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	 เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน

สถาบัน	นักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป	โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง	เช่น	การเข้าร่วมกิจกรรม

พบปะนักลงทุน	(Opportunity	Day)	การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชน	อีเมล์	โทรศัพท์	โทรสาร	วารสาร	IR	Newsletter	รวมทั้ง

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่	www.ncgroup.co.th	 ท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ท้ังนี้	 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอ

ข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ncgroup.co.th	หรือที่	E-MAIL	Address	:	ir@ncgroup.co.th	หรือที่โทรศัพท์	

02-993-5080-7	ต่อ	401,	403	หรือโทรสาร	02-993-5089
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย	บริษัทมหาชน	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งไม่มี

ลักษณะที่แสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด 

	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจ	 ซ่ึงทำาหน้าที่

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำาหนดนโยบาย	 วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	ภารกิจ	แผนธุรกิจ	และนโยบายบริหารความเสี่ยง	

ตลอดจนกำากับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	 ภายใต้กรอบของกฎหมาย	

วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยความรับผิดชอบ	 ซ่ือสัตย์	 สุจริต	 ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึง

ปฏิบัติที่ดี	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท	และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 

	 บริษัทได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คณะกรรมการบริษัท

มีจำานวน	8	ท่าน	ประกอบด้วยกรรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	4	ท่าน	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน	ในจำานวนนี้เป็น

กรรมการอิสระจำานวน	3	ท่าน	ดังนั้น	ผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้

อย่างเป็นอิสระ	และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม 

	 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	 โดยบริษัทกำาหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท	หน้าที่	 และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

	 กรรมการอิสระของบริษัท	 หมายถึง	 บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	 และมีความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์											

แห่งประเทศไทย	 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ

คุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า	48

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดข้ันตำ่าของตลาดหลักทรัพย์								

แห่งประเทศไทย	ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า	54 

	 สำาหรับนโยบายและวิธีการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ	 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติกรรมการ	

หน้า	53	ทั้งนี้	 บริษัทยังไม่มีการกำาหนดจำานวนวาระที่กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ือ				

ครบกำาหนดออกตามวาระ	กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	โดยพิจารณาจาก

ผลงานและประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการทำาหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา

 คณะอนุกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ความชำานาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ	 เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรอง

งานในเรื่องต่างๆ	จำานวน	3	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	และ	คณะกรรมการพิจารณา		ค่าตอบแทน	

ทั้งนี้	องค์ประกอบสมาชิก	ขอบเขตหน้าที่	และความรับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อคณะอนุกรรมการ	หน้า	49	บริษัทฯ		

ได้กำาหนดให้คณะอนุกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท	 และ

รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำาปี	 และถึงแม้ว่าบริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 และคณะกรรมการด้าน

การกำากับดูแลกิจการ	แต่ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

 การประชุมคณะกรรมการ
	 ในปี	2555	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมากกว่า	6	ครั้งต่อปี	โดยกำาหนดให้การ

ประชุมครั้งที่	1/2556	มีวาระพิเศษในการพิจารณาทบทวน	วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเชิง

นโยบาย	แผนงานเชิงกลยุทธ์	และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยกำาหนดให้

กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็น	 โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะ

เป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำาหนดระเบียบวาระการประชุม	 และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
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คณะกรรมการได้ โดยในการประชุมมีการก�าหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้

กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดย

กรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท  

 ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพ่ือที่จะให้

ฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการท�า

หน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึก และจัดท�า

รายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้  

 ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษจ�านวน 2 ครั้ง โดยรายละเอียด

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 55  

 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ 

จึงท�ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ

 การประเมินผลงานกรรมการ
 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการ

ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา พร้อมทั้งมี

การจัดท�าสรุปผลการประเมินเพื่อคณะกรรมการจะได้น�าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ

ด�าเนินงานต่อไป 

 นโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
 เพื่อให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถบริหารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายใน

การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

อนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขัน

ได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับ

ผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทและผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารส�าหรับปี 2555 ได้เปิดเผยไว้

ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 55

 การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท 

การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนจะน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก�าหนดภาระ 

หน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อท�าการ

พัฒนาปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี 
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	 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ	ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล	มีการจัดท�าคู่มือตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit	

Manual)	 เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส�าคัญของบริษัท	 การปฏิบัติการ	 การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	การตรวจสอบพิเศษได้ด�าเนินการตามแนวทางที่

ก�าหนดและมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี	 โดยฝ่าย

ตรวจสอบภายในถูกก�าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และได้รับการประเมินผลจาก											

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

	 นอกจากนี้ในปี	2555	บริษัทได้ว่าจ้าง	บริษัท	เอเอ็นเอส	บิซิเนส	คอนซัลแทนส์	จ�ากัด	เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน	

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานด้านต่าง	ๆ 	ที่ถูกต้อง	สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล	มีการรายงาน

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร	และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก	บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายบริหารความ

เสี่ยง	คณะท�างานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของกิจการ	ก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง	ซึ่ง

รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทตามท่ีระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงหน้า	43	 โดยคณะกรรมการมีการพิจารณา

ติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

 จริยธรรมธุรกิจ
	 คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า	ต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	และประสบการณ์	ที่จะ

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์							

ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์	สุจริต	และค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท	และผู้ถือหุ้นเป็น

ส�าคัญ	โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2549	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2549	ที่ประชุม	มีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติเกี่ยว

กับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และเที่ยงธรรม	 ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัท	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ตลอดจนสังคมและ															

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งการก�าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 

	 บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ�าทุก	2	ปี	 เพื่อให้มี

ความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น	โดยบริษัทได้จัดท�าเป็นคู่มือแจกให้กับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	

พร้อมลงชื่อรับทราบ	และมีแผนงานที่จะจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 โดยปัจจุบัน

บริษัทได้ก�าหนดให้จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย	

 นอกจากนี้	บริษัทยังได้ก�าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานเพ่ือให้พนักงานท่ัวไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	โดย

ความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการก�าหนดบทลงโทษ	หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย	โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระท�า

ที่แสดงถึงความขัดแย้งต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่	 ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท	และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วย

งานภายนอก	 เช่น	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และสถาบันอื่นๆ	 ในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการท�างานต่อไป	 ท้ังนี้	 เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตาม

ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม	พัฒนาความรู้อย่างสม�่าเสมอ	และเพื่อเป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ	 จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 และเลขานุการบริษัทจัดท�า

ทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ	และน�าเสนอหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา	

เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการมีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเนื่อง		

	 ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อประวัติของกรรมการและผู้บริหาร	หน้า	12	และนโยบายการพัฒนาบุคลากร	หน้า	62
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 เลขานุการบริษัท
	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตลอดจนดูแลการ

จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	รวม

ทั้งดูแลการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม	และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	ของเลขานุการบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการด้วย	

	 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัท	โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่	E-mail	Address	:	ir@ncgroup.co.th	หรือที่โทรศัพท์	02-993-5080-7	ต่อ	403	,	

02-531-5533

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญและมีนโยบายการด�าเนินงานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และไม่สนับสนุน 

การกระท�าที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	สุจริตอย่างต่อเนื่อง

3.	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระท�าที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่น	พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน	และบทลงโทษที่เหมาะสม

 การแจ้งข้อร้องเรียน
1.	 หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 สามารถสอบถามข้อสงสัย	 หรือ 

รายงานต่อผู้รับผิดชอบ	ดังนี้

	 -	 ระดับผู้บังคับบัญชา

	 -	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	

	 -	 คณะกรรมการบริษัท	หรือ	เลขานุการบริษัท

2.	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก	 ในกรณีที่พบพฤติกรรม 

หรือเหตุการณ์ใด	ๆ	ที่อาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	โดยสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงที่

	 -	 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

	 	 บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขที่	1/765	หมู่	17	ซอยอัมพร	ถนนพหลโยธิน	กม.	26	ต�าบลคูคต	อ�าเภอล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	12130	

	 	 โทรศัพท์	02	993	5080	-	7	ต่อ	230	อีเมล์	:	HRNC@NCGROUP.CO.TH		

	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	บริษัทฯได้ก�าหนดให้จัดอบรมหลักสูตรการก�ากัดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทในการอบรมพนักงานใหม่	มีการก�าหนดให้พนักงานใหม่ลงนามให้ค�ารับรองรับทราบ

	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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Expert
เพราะเราคือผูเช�ย่วชาญ และสรางสรรคเร�อ่งบานท่ีเต็มเปยมไป
ดวยความสุขเราจ�งไมเคยหยุดที ่จะเร�ยนรู และสรางสรรค 
สิ�งใหมๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการทำงานดานตางๆ ใหเปน
ที่ยอมรับแกสากลเพ��อใหลูกบานเช�่อใจ วางใจ และใชช�ว�ตอยูใน 
ชุมชนเปยมสุขตลอดไป 
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รายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 (Corporate	Governance	Policy)	 ตั้งแต่									

วันที่		24		กุมภาพันธ์	2549	และได้กำาหนดให้มีการทบทวน	ปรับปรุงนโยบายเป็นประจำาทุกปี	ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักการ

กำากับดูแลกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้เกิดระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์	

ระหว่าง	คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	และผู้ถือหุ้น	มีการดูแลให้กิจการดำาเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น	 โดยจัดให้มีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล	มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	นำาไปสู่ความเจริญเติบโต	และ

เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจของกิจการ

	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	มีแนวคิดตามหลักการพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 เกี่ยวกับความโปร่งใส	

ความซื่อสัตย์	 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี	 และความสามารถในการแข่งขัน	 ตลอดจนการดูแลสนับสนุน											

ผู้บริหาร	และพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม	โดยจัดแบ่งเป็น		

5	หมวด		ดังนี้

 หมวด		1	 คณะกรรมการบริษัท

 หมวด		2	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 หมวด		3	 การเปิดเผยสารสนเทศ	และความโปร่งใส

 หมวด		4	 การควบคุม	และบริหารความเสี่ยง

 หมวด		5	 จรรยาบรรณ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือเป็นกลไกอิสระในการถ่วงดุล	

อำานาจของฝ่ายจัดการ	โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นผู้รับสนองนโยบาย	และจัดทำารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการกำากับดูแลกิจการที่มีอยู่	 รวมถึงสนับสนุนให้มีการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำากับดูแล 

กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซ่ึงเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	 มีผลในทางปฏิบัติ	

โดยพนักงานทุกระดับในองค์กร	ตระหนักในความรับผิดชอบและทำาการประเมินตนเองได้		ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแลที่ดีใน

บริษัท	ทำาให้เกิดสภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี	และพนักงานจะเป็นผู้ท่ีเห็นความสำาคัญ	และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	และ

รักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	ระบบการกำากับดูแลที่ดีมีส่วนสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล		ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญ

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ		และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท

 

    

    

    

    

    (ดร.พิบูลย์			ลิมประภัทร)

	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เอ็น.ซี.	 เฮ้าส์ซิ่ง	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ตั้งแต่วันที่ 

7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2549	และมีวาระดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งมีคุณสมบัติ

เป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประกอบด้วย		
 

	 1.		ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.		นายกอบศักดิ์	 พงศ์พนรัตน์	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.		นายวิจิตร	 วิชัยสาร	 กรรมการตรวจสอบ

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	4/2555	 เมื่อวันที่	9	 สิงหาคม	2555	 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ					

กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่	7	พฤศจิกายน	2555		เป็นต้นไป

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และ

ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ในปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	5	ครั้ง	ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน	 ได้ให้ความสำาคัญในการ

ประชุม	รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง	ที่ปรึกษาภายนอก	ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ	และผู้สอบบัญชี	เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง	

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำาคัญ	สรุปได้ดังนี้
 

 1.	การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจำาปี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าว

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องเพียงพอ	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้	 รวมทั้งได้สอบทานรายการะหว่างกันของ

บริษัทกับบริษัทย่อย	 รายการที่เก่ียวโยงกันว่าเป็นรายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทั่วไป	 และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง									

ผลประโยชน์	 ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ								

ของบริษัท
 

 2.	การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี	

2555	 และกำากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	 ตลอดจนดูแลให้มีการปรับแผนการตรวจสอบให้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป	 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ			

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ	และหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น	

 3.	การประเมินการควบคุมภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ

มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 โดยสอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบ	และรายงานการดำาเนินงานของฝ่ายตรวจ

สอบและพัฒนาระบบ	และติดตามให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	 รวมทั้งติดตามการดำาเนินการตามมติของ												

คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 4.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	และ

ความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงตามท่ีฝ่ายบริหารนำาเสนอทุกไตรมาส	เพ่ือให้มีความม่ันใจว่า	บริษัทได้บริหารจัดการความเส่ียง

ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

  

 5.	การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	

และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ		

 

 6.	การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง						

(Self	 -	 Assessment)	 ทั้งคณะ	 ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

 

 7.	พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระและกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัท	และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	บริษัท	สอบบัญชี	ธรรมนิติ	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ประจำาปี	2556

 

	 8.	ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 	 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่น

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินโดยรวม	และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้	 ได้รับการสอบทานและเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2556

                                                                                     

     

       

   (	ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	)

																 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น 
 

	 คณะกรรมการสรรหา	บริษัท	 เอ็น.ซี.	 เฮ้าส์ซิ่ง	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 ต้ังแต่วันที่	31	

ตุลาคม	พ.ศ.	2550	มีวาระดำารงตำาแหน่ง	2	ปี	จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2554	วันที่	15	สิงหาคม	2554	ได้มีมติ

เอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาที่จะหมดวาระให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	(ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามา

ดำารงตำาแหน่งใหม่	วันที่	11	ตุลาคม	2554	-	วันที	่10	ตุลาคม	2556)	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และ

เป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ	ประกอบด้วย  
  

  

	 1.	ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 ประธานกรรมการสรรหา

	 2.	นายกอบศักดิ์	 พงศ์พนรัตน์	 กรรมการสรรหา

	 3.	นายสมนึก	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการสรรหา
 

	 ในปี	2555	คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

และตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา	โดยได้มีการประชุม	1	ครั้ง	และกรรมการสรรหาทั้ง	3	ท่าน	เข้าร่วมประชุม

ครบทุกท่าน	และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทสาระสำาคัญของการประชุม	สรุปได้ดังนี้
  

	 1.	 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 

	 	 กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในป	ี2555	

	 2.	 พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา	ประจำาปี	2554	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมบริษัทและผู้ถือหุ้น 

	 	 ในรายงานประจำาปี

	 3.	 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	 ซึ่งประกอบด้วย	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	 

	 	 คุณสมบัติ	วาระการดำารงตำาแหน่ง	หน้าที่และความรับผิดชอบ	การประชุม	และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
 

	 ทั้งนี	้ในป	ี2555	คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	เต็มความสามารถ	เป็นอิสระ 

และโปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	อย่างเหมาะสมแล้ว

                

 

   (	ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	)

	 	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	
 

	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	ตั้งแต่

วันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2550	มีวาระดำารงตำาแหน่ง	2	ปี	จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2554	วันที่	15	สิงหาคม	

2554	 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่จะหมดวาระให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง	

(ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่	วันที่	12	พฤศจิกายน	2554	-	วันที่	11	พฤศจิกายน	2556)		คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และเป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	โดยประธาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ประกอบด้วย		

	 1.	 ดร.พิบูลย์	 ลิมประภัทร	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 2.	 นายวิจิตร	 วิชัยสาร	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 3.	 นายสมเชาว์	 ตันฑเทอดธรรม	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

	 ในปี	 2555	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก						

คณะกรรมการบริษัท	 และตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 โดยได้มีการประชุม	1	 ครั้ง	 และ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง	3	ท่าน	 เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน	และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	สาระสำาคัญของ

การประชุม	สรุปได้ดังนี้

	 1.	พิจารณาโครงสร้าง	และอัตราค่าตอบแทน	ของคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการบริษัท	 	กรรมการผู้จัดการ	 	และ 

	 	 พนกังาน	ประจำาป	ี2556		เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนมุตัิ	(นายสมเชาว์	ตนัฑเทอดธรรม	งดออกเสยีงในเรือ่งนี	้	

	 	 เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย)

	 2.	พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วย	องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

	 	 พิจารณาค่าตอบแทน	คุณสมบัติ	 วาระการดำารงตำาแหน่ง	หน้าที่และความรับผิดชอบ	การประชุม	และการรายงานผลการ 

	 	 ปฏิบัติหน้าที่

	 ทั้งนี้	ในปี	2555	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	เต็มความ

สามารถ	เป็นอิสระ	และโปร่งใส	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	อย่างเหมาะสมแล้ว

   

   (ดร.พิบูลย์		ลิมประภัทร)

									 	 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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โครงการ “ทุน NC ครั้งที่ 2 
ปการศึกษา 2555”
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแตขาด 
แคลนทุนทรัพย ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเปนการมอบทุนแบบตอ 
เนื่องจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีปจจุบัน                  
มีนักศึกษาทุนจํานวน 8 ราย และสําเร็จการศึกษาไป     
แลวจํานวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมเยาวชนไทย      
ใหเติบโตเปนบุคลากรสายวิชาชีพอสังหาริมทรัพยที ่      
เปนทั้งคนเกงและคนดี

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน โครงการ 
“NC Family Rally 2012 - Let’s Grow 
Green” 
เพื่อใหสมาชิกโครงการไดมีโอกาสใกลชิดธรรมชาติและ 
เรียนรูสิ่งแวดลอมใกลตัว ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การเยี่ยม 
ชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร การเรียนรูเรื่องพรรณไม 
ตางๆ และการรวมกันปลูกตนไมเพื่อประโยชนของชุมชน 

โครงการ “NC อาสาสรางคาย ปที่ 2”
มอบเงินสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในการดําเนินกิจกรรม ออกคายราชมงคลอาสาพัฒนา  
ชนบท ประจําป 2555 โดยการกอสรางอาคารเรียน 
ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 40 ใหกับโรงเรียน  
บานทาชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุง 
เสล่ียม จ.สุโขทัย พรอมเปดโอกาสใหพนักงาน เอ็น.ซี.                            
จิตอาสากวา 30 คน รวมออกคายอาสาสราง 
อาคารเรียน ฝกการทํางานรวมกันสรางความสามัคคี            
และเรียนรูถึงความตองการที่แทจริง ของชุมชนในถิ่น 
ทุรกันดาร  

รวมกิจกรรม “Recycle Green Village 
โครงการบานฟารังสิต คลอง 7”

โครงการชุมชนสะอาด หมูบานไรมลพิษ สรางสิ่งแวดลอมที่ดี   
ใหชุมชน ซึ่งทาง เอ็น.ซี. กรุป ถือเปนหนึ่งในนโยบายการบริหาร 
ดูแลชุมชน ภายใตหลัก “สังคม ชุมชน เปยมสุข” 
โดยกิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกบาน และผู 
สนับสนุน จาก 3 หนวย งานหลัก : กลุมอุตสาหกรรม 
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สถาบันการจัดการ 
บรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม “นักศึกษาเขาเยี่ยมชมและ
   ศึกษาดูงานการบริหารโครงการ”       

บริษัท ควอลิตี้ลิฟวิ่งแมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปน 
บริษัทในเครือ เอ็น.ซี. กรุป ไดใหการตอนรับ 
คณะอาจารย นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาอสังหาริมทรัพย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาว ิทยาลัยอัสส ัมช ัญและคณะอาจารย          
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ โครงการ        
บานฟาปยรมย ลําลูกกา คลอง 6 ชุมชน 
เมืองขนาดใหญที่สมบูรณแบบซึ่งถือเปนตน 
แบบ Township Development ดําเนินงาน 
ภายใตระบบ ISO 9001:2008   

รวมสนับสนุนการแขงขัน 
“กอลฟการกุศลเพื่อสเปเชียล    
โอลิมปคไทย”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดสมทบ 
กองทุน สนับสนุนกิจกรรมของคณะ 
กรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย             
สงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
และความสามารถในการช วยเหล ือ 
ตนเองของบุคคลที ่พิการทางสมอง 
และ ปญญา โดยใชกีฬาเปนสื่อ   

“โครงการรวมแรงไทย..รักษานําใสทุกคูคลอง”
คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผูจัดการไดรับเกียรติ 
เขาพิธีรับมอบโลประกาศเกียรติคุณในโครงการ “รวมแรงไทย 
..รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งจัดโดย 
กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เปน 1 ใน 40 หนวยงานแรก    
ที่เขารวมโครงการ

กิจกรรมการดังกลาวไดรับการสนับสนุนที่ดีจาก เทศบาลเมือง 
ลาดสวาย องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 
ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครู นักเรียน สมาชิกชุมชน 
โรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส และทีมงานจากสถาบันไทยพัฒน 
เพื่อสงเสริม ปลูกสรางจิตสํานึกการดูแลรักษาคูคลอง แก      
ทองถิ่น ชุมชน บาน วัด โรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของชุมชน 

ฝกทักษะดวยกิจกรรม 
เวิรคช็อปในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหสมาชิกในโครงการไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน    
สรางความอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ไดเรียนรูทักษะ 
ใหมๆ  ท่ีสามารถนําไปสรางผลงานไดดวยตัวเอง ไมวาจะเปน  
งานฝมือประดิษฐสิ่งของกับเทคนิค“เดคูพาจ”ทั้งกลอง 
ทิชชู, หมวก, ถุงผา, เคสโทรศัพท มือถือ, กรอบรูป, 
หรือการทําสแครปบุค กิจกรรมดานการทําอาหาร เชน 
การแตงหนา คัพเคก และการทําพิซซาญี่ปุน  

ดานการศึกษา
และทักษะการเรียนรู 

กจิกรรมเพื่อสังคม
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โครงการ “ทุน NC ครั้งที่ 2 
ปการศึกษา 2555”
มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแตขาด 
แคลนทุนทรัพย ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเปนการมอบทุนแบบตอ 
เนื่องจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีปจจุบัน                  
มีนักศึกษาทุนจํานวน 8 ราย และสําเร็จการศึกษาไป     
แลวจํานวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมเยาวชนไทย      
ใหเติบโตเปนบุคลากรสายวิชาชีพอสังหาริมทรัพยที ่      
เปนทั้งคนเกงและคนดี

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน โครงการ 
“NC Family Rally 2012 - Let’s Grow 
Green” 
เพื่อใหสมาชิกโครงการไดมีโอกาสใกลชิดธรรมชาติและ 
เรียนรูสิ่งแวดลอมใกลตัว ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การเยี่ยม 
ชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร การเรียนรูเรื่องพรรณไม 
ตางๆ และการรวมกันปลูกตนไมเพื่อประโยชนของชุมชน 

โครงการ “NC อาสาสรางคาย ปที่ 2”
มอบเงินสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในการดําเนินกิจกรรม ออกคายราชมงคลอาสาพัฒนา  
ชนบท ประจําป 2555 โดยการกอสรางอาคารเรียน 
ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 40 ใหกับโรงเรียน  
บานทาชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุง 
เสล่ียม จ.สุโขทัย พรอมเปดโอกาสใหพนักงาน เอ็น.ซี.                            
จิตอาสากวา 30 คน รวมออกคายอาสาสราง 
อาคารเรียน ฝกการทํางานรวมกันสรางความสามัคคี            
และเรียนรูถึงความตองการที่แทจริง ของชุมชนในถิ่น 
ทุรกันดาร  

รวมกิจกรรม “Recycle Green Village 
โครงการบานฟารังสิต คลอง 7”

โครงการชุมชนสะอาด หมูบานไรมลพิษ สรางสิ่งแวดลอมที่ดี   
ใหชุมชน ซึ่งทาง เอ็น.ซี. กรุป ถือเปนหนึ่งในนโยบายการบริหาร 
ดูแลชุมชน ภายใตหลัก “สังคม ชุมชน เปยมสุข” 
โดยกิจกรรมดังกลาวไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกบาน และผู 
สนับสนุน จาก 3 หนวย งานหลัก : กลุมอุตสาหกรรม 
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สถาบันการจัดการ 
บรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม 

ดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม “นักศึกษาเขาเยี่ยมชมและ
   ศึกษาดูงานการบริหารโครงการ”       

บริษัท ควอลิตี้ลิฟวิ่งแมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปน 
บริษัทในเครือ เอ็น.ซี. กรุป ไดใหการตอนรับ 
คณะอาจารย นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาอสังหาริมทรัพย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาว ิทยาลัยอัสส ัมช ัญและคณะอาจารย          
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสถาปตยกรรม- 
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ โครงการ        
บานฟาปยรมย ลําลูกกา คลอง 6 ชุมชน 
เมืองขนาดใหญที่สมบูรณแบบซึ่งถือเปนตน 
แบบ Township Development ดําเนินงาน 
ภายใตระบบ ISO 9001:2008   

รวมสนับสนุนการแขงขัน 
“กอลฟการกุศลเพื่อสเปเชียล    
โอลิมปคไทย”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดสมทบ 
กองทุน สนับสนุนกิจกรรมของคณะ 
กรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย             
สงเสริมการพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
และความสามารถในการช วยเหล ือ 
ตนเองของบุคคลที ่พิการทางสมอง 
และ ปญญา โดยใชกีฬาเปนสื่อ   

“โครงการรวมแรงไทย..รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”
คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผูจัดการไดรับเกียรติ 
เขาพิธีรับมอบโลประกาศเกียรติคุณในโครงการ “รวมแรงไทย 
..รักษาน้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ซึ่งจัดโดย 
กระทรวงการคลัง โดยบริษัท เปน 1 ใน 40 หนวยงานแรก    
ที่เขารวมโครงการ

กิจกรรมการดังกลาวไดรับการสนับสนุนที่ดีจาก เทศบาลเมือง 
ลาดสวาย องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี คณะอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 
ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครู นักเรียน สมาชิกชุมชน 
โรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส และทีมงานจากสถาบันไทยพัฒน 
เพื่อสงเสริม ปลูกสรางจิตสํานึกการดูแลรักษาคูคลอง แก      
ทองถิ่น ชุมชน บาน วัด โรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของชุมชน 

ฝกทักษะดวยกิจกรรม 
เวิรคช็อปในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหสมาชิกในโครงการไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน    
สรางความอบอุนของสมาชิกในครอบครัว ไดเรียนรูทักษะ 
ใหมๆ  ท่ีสามารถนําไปสรางผลงานไดดวยตัวเอง ไมวาจะเปน  
งานฝมือประดิษฐสิ่งของกับเทคนิค“เดคูพาจ”ทั้งกลอง 
ทิชชู, หมวก, ถุงผา, เคสโทรศัพท มือถือ, กรอบรูป, 
หรือการทําสแครปบุค กิจกรรมดานการทําอาหาร เชน 
การแตงหนา คัพเคก และการทําพิซซาญี่ปุน  

ดานการศึกษา
และทักษะการเรียนรู 
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จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและสราง 
ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและชุมชน ณ โครงการ     
บานฟาปยรมย ลําลูกกา คลอง 6 อาทิ 

สังคมและชุมชน

กิจกรรม “ลอยกระทงบานฟา” 
ซึ ่งบริษัทใหความสําคัญและดําเนินการจัดกิจกรรมตอเนื ่องทุกปโดยใน          
ป 2555 ไดรับเกียรติจาก คุณยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นกยกเทศมนตรี 
ตําบลลําลูกกา รวมเปนประธานเปดงาน และมีตัวแทนจากชุมชน รวมเปน 
กรรมการตัดสินการประกวดหนูนอยนพมาศ ประจําป 2555  

วันพอแหงชาติ
จัดกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตร แจกตนพุทธรักษา ซึ่งเปน 
ดอกไมประจําวันพอแหงชาติ เพื่อนํากลับไปปลูกที่บาน 

วันแมแหงชาติ
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง แจกตนมะลิ 
ซึ่งเปนดอกไมประจําวันแมแหงชาติเพื่อนํา ตนมะลิมากราบ และมอบใหแมในงาน

วันเด็กแหงชาติ
จัดกิจกรรมใหเด็กๆ เลนเกมชิงรางวัล รับประทานอาหารวาง และเปดโอกาสให 
เยาวชนไดแสดงความสามารถสามารถ เชน การเตน ศิลปะการปองกันตัว 
เปนตน

รวมสนับสนุนกิจกรรม ชมรมจักรยาน 
“บานฟาชวนปน”
เปนชมรมที่เกิดจากการรวมกลุมของลูกบาน   โครงการบานฟา 
ปยรมย ลําลูกกา คลอง 6 และกลุมบุคคลที่รักการปนจักรยาน 
เพื่อรวมกันสราง สรรคกิจกรรมดีๆ เปนประโยชน ตอสังคม     
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการดูแลรักษาสุขภาพ  
พรอมทั้งสนับสนุนใหโครงการ บานฟาปยรมย ลําลูกกา      
คลอง 6 เปนเมืองแหงนักปนจักรยาน     
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รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	 ในระหว่างปี	2555	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้

 

     มูลค่าของ ความจำาเป็น /   
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ รายการระหว่างกัน ความสมเหตุสมผล
     (ล้านบาท) 

1.	บริษัท	เอ็นซีเอช	2555	โฮลดิ้ง	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	 บริษัทกู้ยืมเงินจาก	 	 บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัท

	 จำากัด	/ดำาเนินธุรกิจถือหุ้น	 	บริษัท	ซึ่งได้แก่		 บริษัท	เอ็นซีเอช	2555	โฮลดิ้ง	 	 เอ็นซีเอช	2555	โฮลดิ้ง	จำากัด

	 ในบริษัทอื่น	 	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม		 จำากัดโดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา	 	 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

	 	 	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม		 ร้อยละ	5.75	ต่อปี	รายละเอียดดังน้ี	 	 และเสริมสภาพคล่องใน	 	

	 	 และบุคคลในกลุ่มตันฑเทอดธรรม	 -	ยอดเงินกู้ยกมา		 0.00	 การดำาเนินงานของบริษัท

	 	 	ถือหุ้นใน	บริษัท	เอ็นซีเอช	2555	 -	จำานวนเงินกู้ยืมระหว่างปี	2555		 65.00	 โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม

	 	 	 โฮลดิ้ง	จำากัด	รวมกันร้อยละ	 -	ชำาระคืนระหว่างปี	2555	 65.00	 ดังกล่าวตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย	MLR

		 	 	100.00	 -	ยอดคงค้าง	 0.00	 ของธนาคารพาณิชย์

	 	 •	บริษัท	และบริษัท	เอ็นซีเอช		 		ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2555	

	 	 	2555	โฮลดิ้ง	จำากัด	 -	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 0.00

		 	 	มีกรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ	

	 	 	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	

	 	 	และนายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม

2.	นางพัชรินทร์	ตันฑเทอดธรรม	 เป็นญาติของผู้ถือหุ้น	(นายสมเชาว์	บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์		 	 บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์

	 	 ตันฑเทอดธรรม	กรรมการ		 ตันฑเทอดธรรม	ในอัตรา	 	 ตันฑเทอดธรรม	ในส่วนที่เป็น

	 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		 ค่าเช่าเดือนละ	55,000	บาท	 	 ที่ตั้งสำานักงานขาย	บ้านตัวอย่าง

	 	 ประธานกรรมการบริหาร		 -	มูลค่ารวม	 0.66	 และลานจอดรถของโครงการ

	 	 กรรมการผู้จัดการ	และผู้ถือหุ้นใหญ่			 	 บ้านฟ้าปิยรมย	์เนื้อที	่11	ไร่

	 	 ของบริษัท	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ			 	 สัญญาเช่า	3	ปี	ตั้งแต่	1	ม.ค.	2553

	 	 1.14	ณ	วันที่	29	ธ.ค.2555)	 		 	 -	31	ธ.ค.	2555	อัตราค่าเช่า

									 	 	 		 	 ปีละ	660,000	บาท	เนื่องจากที่ดิน

	 	 	 	 		 	 ดังกล่าวอยู่ในทำาเลที่ลูกค้าผ่าน

	 	 	 	 		 	 เข้าออกสะดวก

3.	บริษัท	เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น	 •	อดีตประธานกรรมการ	/	กรรมการ	บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก	 	 •	บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้	 		

แอนด์	เดคคอร์เรชั่น	จำากัด(SC)	 	และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท		 บริษัท	เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น	แอนด์	 	 	จัดหาวัสดุก่อสร้างบางรายการ	

/	ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายวัสดุ	 	 ซ่ึงได้แก่	นายนำาชัย	ตันฑเทอดธรรม	เดคคอร์เรชั่น	จำากัด	 	 	ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ	และ

อุปกรณ์ก่อสร้าง	 	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	 •	มูลค่ารวม	 0.11	 	มาตรฐาน	และยากต่อการ	

	 						 	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม	และ		•	ยอดคงค้าง		 0.30		 	ควบคุม	ให้แก่ผู้รับเหมา	โดยซื้อ

	 	 	ผู้ถือหุ้นใหญ่	นางสาวนงลักษณ์		 		 	 	 ในราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา

	 	 	ตันฑเทอดธรรม	ถือหุ้นใน	SC		 		 	 	ที่ซื้อจากบุคคลภายนอก	ซึ่งเป็น

	 	 	 รวมกันร้อยละ	94.98	 		 	 	การดำาเนินธุรกิจตามปกติ

	 	 •	บริษัท	และ	SC	 		 	 •	การซื้อวัสดุก่อสร้างจากบริษัทที่

	 	 	มีกรรมการร่วมกัน		2	ท่าน	คือ		 		 	 	 เกี่ยวข้องส่งผลให้บริษัทสามารถ

	 	 	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม		 		 	 	ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

	 	 	และนายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม				 	 	ของสินค้า	ตลอดจนสามารถ

	 	 	 	 		 	 	ควบคุม	เวลาการส่งมอบสินค้า	

	 	 	 	 		 	 	และได้รับความสะดวกในการใช้	

	 	 	 	 		 	 	บริการได้รวดเร็วในกรณีที่	 	

	 	 	 	 		 	 	ต้องการความเร่งด่วน
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     มูลค่าของ ความจำาเป็น /   
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ รายการระหว่างกัน ความสมเหตุสมผล
     (ล้านบาท)  

4.	บริษัท	สถาพรวัฒนา		 •	อดีตประธานกรรมการ	/	กรรมการ	บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก	 	 •	บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหา	

	 ค้าวัสดุก่อสร้าง	จำากัด	/		 	และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	 บจก.	สถาพรวัฒนา	ค้าวัสดุก่อสร้าง	 	 	วัสดุก่อสร้างบางรายการที่มี

	 ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์		 ซ่ึงได้แก่	นายนำาชัย	ตันฑเทอดธรรม		•	มูลค่ารวม	 112.56	 	ผลกระทบต่อคุณภาพและ

	 การก่อสร้าง	 	นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม	 •	ยอดคงค้าง	 37.42	 	มาตรฐาน	และยากต่อการ

	 	 	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม									 	 	ควบคุม	ให้แก่ผู้รับเหมา

	 	 	นายวิเชียร	ศิลาพัชรนันท์				 		 	 	 โดยซื้อในราคาตลาดเทียบเท่า								

	 	 	นายรังสรรค์	นันทกาวงศ์		 		 	 	กับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก

	 	 	และบุคคลในกลุ่มตันฑเทอดธรรม		 	 	ซึ่งเป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติ

	 	 	ถือหุ้นใน	บจก.สถาพรวัฒนา		 		 	 •	การซื้อวัสดุก่อสร้างจากบริษัท

	 	 	ค้าวัสดุก่อสร้าง		 		 	 	ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้บริษัท

	 	 	 รวมกันร้อยละ	100.00		 		 	 	สามารถควบคุมคุณภาพและ

	 	 •	บริษัทและบจก.สถาพรวัฒนา		 		 	 	มาตรฐานของสินค้า	ตลอดจน		

	 	 	 ค้าวัสดุก่อสร้าง	มีกรรมการร่วมกัน			 	 	สามารถควบคุมเวลาการส่งมอบ

	 	 2	ท่าน	คือ	นายสมเชาว์		 		 	 	สินค้าและได้รับความสะดวก

	 	 ตันฑเทอดธรรม	และคุณสมนึก		 		 	 	 ในการใช้บริการได้รวดเร็ว

	 	 ตันฑเทอดธรรม	 		 	 	 ในกรณีที่ต้องการความเร่งด่วน

	 หมายเหตุ	:		1.		 รายการที่	1	เป็นรายการที่กระทำาตามความจำาเป็นเป็นครั้งคราว

		 	 	 2.		 รายการที่	3		และ	4	เป็นรายการที่กระทำาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 *		 นายนำาชัย	ตันฑเทอดธรรม	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2550	

				 	 	 	 ผู้จัดการกองมรดก	คุณนำาชัย	ตันฑเทอดธรรม	ประกอบด้วย

	 	 	 	 -	 นายสมเชาว์		ตันฑเทอดธรรม	นายประสิทธ์	ตันฑเทอดธรรม	นายสมนึก	ตันฑเทอดธรรม	และ	นายสุจินต์		ตันฑเทอดธรรม

ความจำาเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และมีความเห็นว่า	รายการระหว่างกัน

ดังกล่าว	มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น	และเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป	ม	ี

การกำาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ	ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำาหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 และไม่มี

การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท	บริษัทย่อย	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า	 ในกรณีที่มีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้งในอนาคต	 จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน	 และต้องมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	สมเหตุสมผล	และมีนโยบายการกำาหนดราคาที่

เหมาะสม	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก	ทั้งนี้	 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าทำารายการดัง

กล่าว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีความขัดแย้ง	นอกจากนี้	 บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นโยบายหรือแนวปฏิบัติการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่	บจ.(ว)	47/2547	ลงวันที่	21	กรกฎาคม	2547	เรื่อง	การปรับปรุงหลักเกณฑ์

การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	 บริษัทกำาหนดประเภทของรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 เป็น	 5	

ประเภท	ดังนี้

	 (1)	 รายการธุรกิจปกติของบริษัท

	 	 รายการธุรกิจปกติของบริษัท	 ได้แก่	การซื้อวัสดุก่อสร้าง	การขายบ้านในโครงการ	การซื้อที่ดิน	บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์

และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป	โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม	สมเหตุ

สมผลและสามารถตรวจสอบได้	 โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	และบริษัทย่อย	และนำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น					

ผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว	

	 (2)	 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

	 	 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	 ได้แก่	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อย	บริหารชุมชนในโครงการของบริษัท	และว่าจ้างก่อสร้างเฉพาะ

บ้านสร้างก่อนขายในโครงการ

	 (3)	 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น

	 	 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน		ได้แก่	บรษิทัเช่าทรพัย์สนิเป็นทีต่ัง้สำานกังานขายของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์

	 (4)	 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

	 	 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ	ได้แก่	การว่าจ้างบริษัทย่อยดูแลสวนในโครงการ	

	 (5)	 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน

	 	 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน	ได้แก่	การกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย	การให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือคำ้าประกันต่อหน่วย

งานราชการให้แก่บริษัทย่อย	การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยว

กับความสมเหตุสมผลของรายการ	 และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม	หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันนั้น	บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว	ความ

เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำารายการของคณะกรรมการหรือ			

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		

	 ทั้งน้ี	บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัท	 เพื่อความชัดเจน

และโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	 สำาหรับนโยบายการซื้อที่ดินของบริษัทในอนาคต	 บริษัทจะซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการโดยตรงจาก						

ผู้ขาย	และไม่มีนโยบายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นนายหน้าถือครองกรรมสิทธิ์ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัท	แต่หากเป็นการซื้อที่ดินของผู้ที่

เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยถือปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ

	 รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	ฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะทำาการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น	 และนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำางวดเพื่อพิจารณา	 นอกจากนี	้

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 โดย

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาป	ี

(แบบ	56-2)
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สรุปภาพรวมการดำาเนินงานของบริษัท
	 บริษัทดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร	ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการบ้านจัดสรรพร้อม

ที่ดินและโครงการชุดพักอาศัยเพื่อขาย	ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร	และธุรกิจบริหารชุมชน	ปัจจุบันบริษัทมีรายได้

หลักทั้งจำานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 บริษัทมีบริษัทย่อย	2	บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	คือ	บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	ประกอบ

ธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร	ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด	การก่อสร้างและการโอน	ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟู

กิจการ	และการบริหารร่วมกับเจ้าของที่ดิน	และบริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด	ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชน

แก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทและบริษัทย่อย	มีโครงการที่เปิดดำาเนินการทั้งสิ้น	15	โครงการ	โดยเป็นมูลค่าที่ทำาสัญญาซื้อขาย

แล้วทั้งสิ้น	8,097.5	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	71.2	ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน	

 • การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 
 1. รายได้
	 	 ในปี	2555	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม	1,573.8	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2554	ซึ่งมีรายได้รวม	2,049.0	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	23.2	เนื่องจากปี	2554	มีรายได้จากการขายที่ดินเปล่ามูลค่า	547.0	ล้านบาท	แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรายได้

จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินพบว่าสูงขึ้นร้อยละ	3.7	จากปี	2554

	 รายได้ของบริษัททั้งจำานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	โดยมีรายได้หลักจากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	ในปี	2555	บริษัทมี

สัดส่วนรายได้จากการขาย	รายได้จากการก่อสร้าง	รายได้จากการบริการ	และรายได้อื่น	เท่ากับ	ร้อยละ	98.1	ร้อยละ	0.5	ร้อยละ	0.3	

และร้อยละ	1.1	ตามลำาดับ	ในขณะที่ในปี	2554	บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย	รายได้จากการบริการ	และรายได้อื่นเท่ากับ	ร้อยละ	

99.3	ร้อยละ	0.2	และร้อยละ	0.5	ตามลำาดับ	

โครงสร้างรายได้

 รายการ ดำาเนินการโดย 2555 2554 2553
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %  

	 รายได้จากการขาย	 NC	 1,544	 	98.1	 2,035	 99.3	 1,192	 97.6

	 รายได้จากการก่อสร้าง	 NCPM*	 9	 	0.5	 -	 -	 11	 0.9

	 รายได้จากการให้บริการ	 QLM*	 	5	 0.3	 4	 0.2	 5	 0.4

	 รายได้อื่น**	 NC	,	NCPM*,	QLM*	 17	 	1.1	 10	 0.5	 13	 1.1

	 รายได้รวม	 	 1,574	 	100.0	 2,049	 100.0	 1,221	 100.0

หมายเหตุ	 *	 บริษัทถือหุ้นใน		NCPM	และ	QLM	ร้อยละ	99.99

	 	 **	 รายได้อื่นเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา	รับค่าเช่า	ค่าเปลี่ยนสัญญา	ดอกเบี้ยรับ	กำาไรจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน	และอื่นๆ

	 	 NC	 หมายถึง	บริษัท	เอ็น.ซี.	เฮ้าส์ซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

	 	 NCPM	 หมายถึง	บริษัท	เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด

	 	 QLM	 หมายถึง	บริษัท	ควอลิตี้	ลิฟวิ่ง	แมเนจเม้นท์	จำากัด

คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
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รายได้จากการขาย
	 ในปี	2555	บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว	บ้านเแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอื่นๆ	ร้อยละ	

69.4	ร้อยละ	23.9	ร้อยละ	2.7	และร้อยละ	4.0	ตามลำาดับ	ขณะที่ในปี	2554	บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน

ประเภทบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	 และอื่นๆ	 เท่ากับ	 ร้อยละ	43.4	 ร้อยละ	23.7	 ร้อยละ	4.1	และร้อยละ	28.8	ตามลำาดับ											

ในปี	2554	บริษัทฯ	มีรายได้อื่นๆ	สูงเนื่องจากรายได้จากการขายที่ดินเปล่าที่จังหวัดชลบุรี	มูลค่า	547.0	ล้านบาท*

 ผลิตภัณฑ์  2555 2554 2553
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %  

	 รายได้จากการขาย:	

	 	 บ้านเดี่ยว	 	 1,072	 69.4	 884	 43.4	 783	 67.0

	 	 บ้านแฝด	 	 369	 23.9	 493	 24.2	 326	 26.2

	 	 ทาวน์เฮ้าส์	 	 42	 2.7	 83	 4.1	 79	 6.4

	 	 อาคารพาณิชย์	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 	 อื่น	ๆ	 	 61	 4.0	 575*	 28.3	 4	 0.4

	 	 รวมรายได้จากการขาย	 	 1,544	 100.0	 2,035	 100.0	 1,192	 100.0

 ในปี	2555	บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่	บ้านสร้างก่อนขาย	และบ้านสั่งสร้าง	เท่ากับร้อยละ	67.0	ร้อยละ	15.2	

ร้อยละ	17.8	ตามลำาดับ	ขณะที่	ปี	2554	บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่	บ้านสร้างก่อนขาย	และบ้านสั่งสร้างเท่ากับ

ร้อยละ	71.5	ร้อยละ	13.3	และร้อยละ	15.2	ตามลำาดับ	

	 สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะคำาสั่งซื้อของลูกค้า

 ประเภทบ้าน การผ่อนชำาระเงินดาวน์  สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 
 2555 2554 2553

	 1.	บ้านพร้อมอยู่	 (0-2	งวด)	 67.0	 71.5	 71.3

	 2.	บ้านสร้างก่อนขาย	 (3-6	งวด)	 15.2	 13.3	 13.6

	 3.	บ้านสั่งสร้าง	 (มากกว่า	7	งวด)	 17.8	 15.2	 15.1

	 	 รวม	 	 100.0	 100.0	 100.0

  

 รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการเดอะรอยัล	 กรีนพาร์ค	 กาญจนาภิเษก,	 บ้านฟ้าปิยรมย์					

เฟส	9,	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	ประชาอุทิศ,	บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รังสิต	คลอง	3,บ้านฟ้าปิยรมย์	เฟส	10,	ธัญธานี	โฮมออนกรีน	วิลเลจ	2					

คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ	73.9	ของรายได้จากการขายทั้งหมด
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	 รายได้จากการขายรายโครงการ

 โครงการ  2555 2554 2553
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %  

	 เดอะรอยัล	กรีนพาร์ค	กาญจนาภิเษก	 318.8	 20.7	 200.6	 9.9	 11.0	 0.9

	 บ้านฟ้าปิยรมย์	เฟส	9	 192.4	 12.5	 148.7	 7.3	 115.0	 9.6

	 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	ประชาอุทิศ	 187.1	 12.5	 155.9	 7.7	 154.2	 12.9

	 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รังสิต	คลอง	3	 157.3	 10.2	 164.5	 8.1	 114.9	 9.6

	 บ้านฟ้าปิยรมย์	เฟส	10	 145.6	 9.4	 302.7	 14.9	 192.6	 16.2

	 ธัญธานี	โฮมออนกรีน	วิลเลจ	2	 132.5	 8.6	 229.5	 11.3	 205.4	 17.2

	 เอ็น.ซี.	รอยัลปิ่นเกล้า	 98.6	 6.4	 -	 -	 -	 -

	 บ้านฟ้ากรีนเนอรี่	 98.1	 6.4	 -	 -	 -	 -

	 บ้านฟ้าปิยรมย์เนสโต	 97.3	 6.3	 -	 -	 -	 -

	 เดอะกรีนพาร์ค	จอมเทียน	By	NC	Group	 61.0	 3.9	 161.9	 8.0	 65.9	 5.5

	 บ้านฟ้ารังสิต	คลอง	7	 51.1	 3.3	 64.6	 3.2	 52.8	 4.4

	 ที่ดินเปล่า	คลอง	6	 4.3	 0.3	 -	 -	 -	 -

	 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค	รอยัล	ปิ่นเกล้า	 -	 -	 -	 -	 15.8	 1.3

	 บ้านฟ้ากรีนพารค์	รอยัล	พุทธมณฑล	สาย	1		 -	 -	 51.5	 2.5	 185.9	 15.6

	 บ้านฟ้าริมหาด	 -	 -	 -	 -	 8.5	 0.7

	 บ้านฟ้าริมหาด	2	(ที่ดิน)	 -	 -	 547.1	 26.9	 -	 -

	 ธัญธานี	โฮมออนกรีน	 -	 -	 9.0	 0.4	 65.1	 5.5

	 เดอะโฟกัส	คอนโดมิเนียม	 -	 -	 -	 -	 5.0	 0.4

	 	 รวม	 1,544.1	 100.0	 2,035.0	 100.0	 1,192.1	 100.0

	 รายได้จากการก่อสร้าง

	 ในปี	2555	บรษิทัฯ	มรีายได้จากการก่อสร้าง	8.6	ล้านบาท	เกดิจากการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย	คอื	บรษิทั	เอน็.ซ.ี	พรอ็พเพอร์ตี้	

แมเนจเม้นท์	จำากัด	ซึ่งดำาเนินงานการรับเหมาก่อสร้างโครงการ

 รายได้จากการบริการ 

	 ในปี	 2555	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการบริการ	 4.5	 ล้านบาท	 เกิดจากการบริการมาจากการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	 คือ														

บรษิทั	ควอลติี	้ลฟิวิง่	แมเนจเม้นท์	จำากัด	ซ่ึงให้บริการบรหิารชมุชนในโครงการบ้านจดัสรรและอาคารชดุภายหลงัจากการเข้าอยูอ่าศยั	 

	 รายได้อื่น	

	 ในปี	2555	บริษัทมีรายได้อื่น	16.5	ล้านบาท	
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2. ต้นทุนขาย
	 บริษัทมีอัตราต้นทุนขาย	เฉพาะต้นทุนจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินลดลงจากร้อยละ	73.97	เป็นร้อยละ	65.53	เนื่องจาก

ความสามารถในการบริหารต้นทุนดีขึ้นโดยเฉพาะไตรมาส	4	 ปี	2555	 และจากรายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้นทุน

พัฒนาที่ดิน

3. ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 ในปี	2555	บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายในการขาย	210.2	ล้านบาท	ลดลง	18.4	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	8.1	จากปี	2554	เนื่องจากปี	

2554	บรษิทัฯจ่ายค่าคอมมชิชัน่-ขาย	ค่าภาษธีรุกจิเฉพาะ	จากการขายทีด่นิเปล่า	ในขณะทีมี่ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	151.1	ล้านบาท	

ลดลง	2.5	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	1.6	เนื่องจากการปี	2554	มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสวน,สาธารณูปโภคต่างๆ	ที่เกิดจากนำ้าท่วม

 ต้นทุนทางการเงิน 
	 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง	8.0	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	41.3	

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 บริษัทมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลง	111.0	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	75.3	จากปี	2554	เนื่องจากในปี	2554	มีกำาไรจากการ

ขายที่ดินเปล่า	และในปี	2555	มีการปรับอัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงจาก	30%	เป็นอัตรา	23%

4. กำาไรสุทธิ
	 ในปี	2555	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	100.1	 ล้านบาท	 เทียบกับปี	2554	ซึ่งมีกำาไรสุทธิ	192.6	 ล้านบาท	บริษัทมีผลกำาไรสุทธิลดลง									

92.5	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	48.0	และมีอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ	6.4	และร้อยละ	9.4	ในปี	2555	และปี	2554	ตามลำาดับ	เนื่องจาก

ปี	2554	มีกำาไรจากการขายที่ดินเปล่าที่จอมเทียน	พัทยา	ถ้าเปรียบเทียบกำาไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะขายบ้านพร้อม

ที่ดินพบว่าบริษัทมีกำาไรเพิ่มขึ้นประมาณ	154	ล้านบาท	เนื่องจากความสามารถในการขายและการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น

5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
	 	 ในปี	2555	บริษัทมีผลกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.08	บาท	และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	4.48ในขณะที่	ปี	2554	

บริษัทมีผลกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.16	บาท	และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	8.68

•  ฐานะทางการเงิน

 1 สินทรัพย์
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	3,687.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	จำานวน	377.2	

ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11.4	โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	385.8	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.3	เนื่องจากปี	2554	มีกำาไร

จากการขายที่ดินเปล่าที่จอมเทียน	พัทยา	ถ้าเปรียบเทียบกำาไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะขายบ้านพร้อมที่ดิน	พบกว่า

บริษัทมีกำาไรเพิ่มขึ้นประมาณ	154	ล้านบาท	เนื่องจากความสามารถในการขายและโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

 1.1 สินค้าคงเหลือ
	 	 สินค้าคงเหลืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า	ทั้งนี้	

ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน	 ค่าพัฒนาที่ดิน	 ค่าก่อสร้าง	 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้ง

ดอกเบีย้	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2554	บรษิทัมีสนิค้าคงเหลอืจำานวน	410.7	ล้านบาท	และ	317.3	ล้านบาท	

ตามลำาดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	11.1	และร้อยละ	9.6	สินทรัพย์รวม	ตามลำาดับ	เนื่องจากมีการเปิดโครงการใหม่	ได้แก่	โครงการบ้าน

ฟ้ากรีนพาร์ค	รอยัล	ปิ่นเกล้า	โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่	ประกอบกับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นบ้านตัวอย่างและบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า

สูงทำาให้อัตราสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุน

ดอกเบ้ียและเพิ่มสภาพคล่องในการดำาเนินงาน	 โดยโครงการที่มีการลดลงของสินค้าคงเหลือหลัก	 ได้แก่	 โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์				

เฟส	10,	โครงการบ้านฟ้ารังสิต	ลำาลูกกา	คลอง	7	และโครงการเดอะรอยัล	กรีนพาร์ค	กาญจนาภิเษก
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 1.2 ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจำานวน	3,005.8	ล้านบาท	(คิดเป็น

สัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ	33.2	และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ	48.3	ของสินทรัพย์รวม)	 เพิ่มขึ้น	308.7	ล้านบาท	หรือ				

เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11.4	จากปี	2554

	 	 ในระหว่างปีบริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่	 ที่ดินที่คลองหก	 จังหวัดปทุมธานี	 ที่ดินที่	

จ.อุดรธานี	และที่ดินที่	 บางระมาด	(ตลิ่งชัน)	 รวมมูลค่า	449.3	ล้านบาท	 โอนกรรมสิทธิ์ในปี	2555และที่ดินที่	 	 อำาเภอสามพราน	

จังหวัด	นครปฐม	มูลค่า	271	ล้านบาท	กำาหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปี	2556

	 	 ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินเนื่องจากเปิดโครงการใหม่ระหว่างปี	ได้แก่	โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์	เนสโต้	

และ	โครงการคอนโดเนทูเรซ่า	พัทยาเหนือ	ชัยพรวิถี	เฟส1	มูลค่ารวม	66.3	ล้านบาท

	 	 บริษัทได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของโครงการตั้งแต่ปี	2554	 โดยการพิจารณาจากข้อมูลประเมินโครงการโดยผู้ประเมิน

อิสระในระหว่างปี	2555	บริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนพัฒนาที่ดินจำานวน	29.5	ล้านบาท	เนื่องจากในระหว่างปี

โครงการมีกำาไรจากการขายบ้านและราคาขายที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระสูงกว่าต้นทุนทั้งโครงการ	และมีการโอนค่าเผื่อมูลค่าต้นทุน

การพัฒนาที่ดินลดลง	จำานวน	7	ล้านบาท	ในส่วนของบ้านที่สร้างเสร็จในปีไปเป็นค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

 1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
	 	 สินทรัพย์ประเภทนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำาคัญคือ	ที่ดินและอาคารสำาหรับเป็นสำานักงานและสโมสรในโครงการบ้าน

จัดสรรของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และวันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทมีที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	จำานวน	166.6	ล้านบาท	

และ	178.3	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.5	และร้อยละ	5.4	ของสินทรัพย์รวม	ตามลำาดับ	มูลค่าของที่ดิน	อาคารและ

อุปกรณ์ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา

2. คุณภาพสินทรัพย์
 2.1 สินทรัพย์
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยมีการสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เป็นข้อ

บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายทันที	

	 	 บริษัทได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของโครงการตั้งแต่ปี	2554	 โดยการพิจารณาจากข้อมูลประเมินโครงการของผู้ประเมิน

อสิระ	ซึง่ในระหว่างปี	2555	บริษทัได้บันทกึโอนกลับรายการค่าเผือ่มลูค่าต้นทนุพฒันาทีด่นิจำานวน	29.5	ล้านบาท	เนือ่งจากในระหว่างปี

โครงการมีกำาไรจากการขายบ้านและราคาขายที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระมีราคาขายทั้งโครงการสูงกว่าต้นทุนทั้งโครงการ

 2.2 ลูกหนี้
	 	 รายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการโอนความเสี่ยงและ								

ผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญจำานวน	8.6	ล้านบาท		ประกอบด้วยลูกหนี้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์		กิจการรับเหมาก่อสร้าง	และกิจการบริหารชุมชน	

จำานวน	0.3	ล้านบาท	8.1	ล้านบาท	0.1	ล้านบาท	ตามลำาดับ	 ในขณะที่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหัก							

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน	0.6	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้กิจการรับเหมาก่อสร้างจำานวน	8.1	ล้านบาท  

(ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	9) 

	 	 ทั้งนี้	ลูกหนี้การค้ารวม	8.3	ล้านบาท	จากจำานวนนี้เป็นลูกหนี้การค้ากิจการอสังหาริมทรัพย์จำานน	0.3	ล้านบาท	พิจารณาได้

ว่ามีมูลค่าน้อย	และไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยบริษัทยังไม่มีการรับรู้เงินค้างชำาระเป็นรายได้จากการขายของ

บริษัท	บริษัทจะออกหนังสือติดตามการชำาระหนี้	สำาหรับหนี้ที่ครบกำาหนดค้างชำาระเกิน	2	เดือน	โดยมีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดำาเนินการ

ติดตามหน้ี	 ซ่ึงจะประสานความร่วมมือกับลูกหนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการชำาระหนี้	 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำานวนหนี้ที่	

คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้	โดยประมาณการจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ 
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	 	 สำาหรับลูกหนี้การค้ากิจการรับเหมาก่อสร้างจำานวน	8.1	 ล้านบาทนั้น	 เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	 คือ	 บริษัท				

เอ็น.ซี.	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จำากัด	ซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเงื่อนไขการค้าที่กำาหนด

 2.3 สภาพคล่อง
	 	 กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน	 และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดยมี								

หลักทรัพย์คำ้าประกัน	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำานวน	45.1	ล้านบาท						

ลดลงจากต้นงวดจำานวน	33.4	ล้านบาท	รายละเอียดของแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินมีดังต่อไปนี้	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	312.1	ล้านบาท	ลดลง	632.4	ล้านบาท	

หรือลดลงร้อยละ	197.4	จากปี	2554	 เนื่องจากปี	2555	บริษัทมีการซื้อที่ดินรอพัฒนาเพิ่มขึ้น	และมีรายได้จากการขายที่ลดลงจาก					

ปีก่อน	(	ปี	2554	มีรายได้จากการขายที่ดินเปล่า)	

	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	11.9	ล้านบาท	ลดลง	2.3	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	23.9	จากปี	2554จากการซื้อ

เครื่องจักรอุปกรณ์	 เครื่องใช้สำานักงาน	ที่สำานักงานขายโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่	 พัทยาเหนือ	และที่สโมสรโครงการเอ็น	ซี	 รอยัล			

ปิ่นเกล้า	   

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	290.7	 ล้านบาท	 เนื่องจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง	

150.0	ล้านบาท	และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการลดลง	128.1	ล้านบาท  

	 	 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	5.75	เท่า	ในปี	2554	เป็น	4.94	เท่า	ในปี	2555	เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	167.0	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	30.8	จากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น	173.6	ล้านบาท

3. แหล่งที่มาของเงินทุน
	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 3.1 หนี้สิน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีหนี้สินรวม	1,452.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	จำานวน	360.2	

ล้านบาท	หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	33.0	 	 เนื่องจากระหว่างปีมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน	มีการขยายการ

ลงทุนในโครงการใหม่	และจากการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต

	 	 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	167.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	30.8	เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น	173.6	ล้านบาท	และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น	50.0	ล้านบาท	หนี้สินไม่หมุนเวียน

เพิ่มขึ้น	193.1	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	35.2		เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	194.6	ล้านบาท	จากการกู้

เงินมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ	

	 	 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น	0.65	เท่า	ในปี	2555	จาก	0.49	เท่า	ในปี	2554

 3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เท่ากับ	2,235.6	ล้านบาท	และ	2,218.5						

ล้านบาท	ตามลำาดับ	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8		 

 3.3 สำารองตามกฎหมาย
	 	 ในปี	2555	บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย	5.1	ล้านบาท	ทำาให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	งบการเงินเฉพาะบริษัท

มีเงินสำารองตามกฎหมายจำานวน	48.85	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.07	ของทุนจดทะเบียน				
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 3.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 	 •	 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าตึกแถว	อาคาร	สำานักงานขาย	ที่ดิน	และบริการจัดทำาและติดตั้งป้ายโฆษณา	 เพื่อดำาเนินกิจการ

ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาภายใน	1	ปี	จำานวน	4.80	ล้านบาท	

และภายใน	2	ถึง	3	ปี	จำานวน	4.41	ล้านบาท

	 	 •	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออกหนังสือคำ้าประกันต่อ

หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก	จำานวน	132.32	ล้านบาท	(เฉพาะบริษัท	131.92)

	 	 •	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2555	 บริษัทได้คำ้าประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงินเป็นจำานวนเงิน	0.65									

ล้านบาท	และคำ้าประกันการใช้นำ้ามัน	เป็นจำานวนเงิน	0.22	ล้านบาท

	 	 •	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

	 	 	 บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จำานวน	1	คดีบริษัทอยู่ในฐานะผู้คำ้าประกันหนี้				

เงินกู้ยืมร่วมชำาระหนี้เงินกู้กับผู้กู้เงินหลัก	ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นจำานวนเงินรวม	0.60	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	

7.5	ต่อปีของทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น	(คำานวณจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2555	คิดเป็น

จำานวนเงินประมาณ	0.22	ล้านบาท)	 โดยกล่าวหาว่าผู้กู้เงินหลักผิดนัดชำาระหนี้ตามเงื่อนไขในการจ่ายชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย			

เงินกู้ยืม	ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้คำ้าประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว	ดังนั้นบริษัทจึงถูกฟ้องร้องเป็นจำาเลยที่	2	ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	คดีถึงที่สุดแล้ว	โดยศาลสั่งให้ผู้กู้เงินหลักและผู้คำ้าประกันร่วมกันชำาระเงินจำานวนรวม	0.60								

ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปีของเงนิต้นจำานวน	0.50	ล้านบาท	หากไม่ชำาระให้ยึดทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างออกขาย

ทอดตลาดให้แก่โจทก์	ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาประมาณการผลความเสียหายที่คาดว่าจะถูกเรียกร้องสำาหรับคดีดังกล่าวจนถึงวัน

ที่	31	ธันวาคม	2555	เป็นจำานวนเงิน	0.18	ล้านบาท	โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นโดยฝ่ายบริหารคาดว่าความเสียหายจะ						

ไม่เกินกว่าจำานวนที่ประมาณการไว้

 3.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 	 •	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อย	 จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่	 สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 ในรอบปีบัญชีที	่			

ผ่านมาเป็นจำานวนเงินรวม	980,000	บาท	

	 	 •	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อย	จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น		ซึ่งได้แก่	ค่าพาหนะเดินทาง	และค่าล่วงเวลาให้แก่	สำานักงาน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	เป็นจำานวนเงินรวม		215,265	บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ในการก�ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดท�าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใส 

เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุ   

สมผล และความรอบคอบในการจัดท�า เพื่อให้สะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงิน และการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มี

การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้ง

ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความ

ครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะ

กรรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอและสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 															 (นายสุธรรม	ชัชวาลวงศ์)	 	(นายสมเชาว์	ตันฑเทอดธรรม)	

																					 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	 	 																				
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รายงานและงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

รายงานและงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วย        

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชี

ที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ

บัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำา

เสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

และเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำาเนินงาน            

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   (นางสาววันนิสา  งามบัวทอง)

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
 กรุงเทพมหานคร
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 2013/135/0248
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 สินทรัพย์
 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 45,115,272.12  78,532,921.27 38,363,227.19  67,805,059.06 

 เงินลงทุนชั่วคราว 8 655,918.89 18,734,276.53 655,918.89 641,489.98 

 ลูกหนี้การค้า 9 8,325,815.23  264,165.00 - -      

 สินค้าคงเหลือ  10, 21 410,743,169.89  317,319,296.91 403,032,408.81 316,676,251.91 

 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 11.1, 21 1,224,874,457.27 1,326,263,850.38 1,226,457,729.59 1,327,131,092.07 

 ที่ดินรอการพัฒนา 11.3, 21 1,780,965,449.48 1,370,818,977.52 1,780,608,838.48 1,370,462,366.52 

 เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน 11.3 27,099,900.00 - 27,099,900.00 -      

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12 12,499,512.18 12,545,042.00 8,553,379.94 8,476,476.28 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,510,279,495.06 3,124,478,529.61 3,484,771,402.90 3,091,192,735.82 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกัน 13 1,111,366.71 1,087,389.30 889,340.40 869,913.35 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 - 39,456.27 - 400,000.00 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - 11,864,497.95 11,864,497.95 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 166,591,380.36 178,337,537.40 164,182,805.47 177,594,868.95 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 4,607,663.89 3,883,513.19 4,607,663.89 3,883,513.19 

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  838,628.09 251,987.59 - -      

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4,546,584.11 2,675,868.68 4,546,584.11 2,675,868.68 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  177,695,623.16 186,275,752.43 186,090,891.82 197,288,662.12 

รวมสินทรัพย์  3,687,975,118.22  3,310,754,282.04  3,670,862,294.72  3,288,481,397.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 จากสถาบันการเงิน 17 215,033,694.88  165,032,510.93  215,033,694.88  165,032,510.93 

ตั๋วเงินจ่ายการค้า  46,738,547.54  33,142,810.82  45,483,896.49  33,142,810.82 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 18 78,195,432.47  69,545,673.71  75,939,535.87  66,431,101.21 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  55,199,308.53  28,835,020.73  53,930,231.60  28,486,479.05 

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 6 37,715,385.22  24,421,320.44  45,699,142.05  29,272,818.87 

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 20 462,866.19  880,572.69  462,866.19  880,572.69 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 21 173,645,517.81   -     173,645,517.81   -      

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  14,846,609.19  106,254,884.78  14,846,609.19  105,469,825.69 

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ 19 22,368,521.00  52,184,335.00  22,368,521.00  52,184,335.00 

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา  64,985,330.17  59,281,309.44  63,860,475.07  57,735,857.39 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  850,803.09  3,438,704.22  850,803.09  2,367,241.88 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  710,042,016.09  543,017,142.76  712,121,293.24  541,003,553.53 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  20 39,371.13 502,238.30 39,371.13  502,238.30 

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 597,723,067.07  403,067,647.96  597,723,067.07  403,067,647.96 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 23,916,152.00  20,907,539.00  23,578,978.00  20,677,463.00 

 ประมาณการหนี้สินค่าบำารุงสาธารณูปโภค  16,201,424.78  8,942,274.79  16,201,424.78  8,942,274.79 

 ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการ

    อสังหาริมทรัพย์   23 104,449,450.00  115,771,450.00  104,449,450.00  115,771,450.00 

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  742,329,464.98  549,191,150.05  741,992,290.98  548,961,074.05 

รวมหนี้สิน  1,452,371,481.07  1,092,208,292.81  1,454,113,584.22  1,089,964,627.58 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น

    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00  1,200,000,000.00 

  ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

   หุ้นสามัญ 1,185,985,052 หุ้น

    มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  1,185,985,052.00  1,185,985,052.00  1,185,985,052.00  1,185,985,052.00 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  577,530,000.00  577,530,000.00  577,530,000.00  577,530,000.00 

 กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 25 48,850,000.00  43,750,000.00  48,850,000.00  43,750,000.00 

  ยังไม่ได้จัดสรร  423,238,585.15  411,280,937.23  404,383,658.50  391,251,718.36 

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  2,235,603,637.15  2,218,545,989.23  2,216,748,710.50  2,198,516,770.36 

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย  -       -        -        -      

 องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น   -       -        -       -      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,235,603,637.15  2,218,545,989.23  2,216,748,710.50  2,198,516,770.36 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  3,687,975,118.22  3,310,754,282.04  3,670,862,294.72  3,288,481,397.94 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
รายได้      

 รายได้จากการขาย  1,544,157,799.00  2,035,924,515.23  1,544,157,799.00   2,024,729,459.23

 รายได้จากการก่อสร้าง  8,578,447.66   -  -   - 

 รายได้จากการบริการ  4,549,098.16  3,573,598.16  -  - 

 รายได้อื่น 6 16,532,502.44  9,575,081.74  16,182,515.66  9,318,645.57

    รวมรายได้  1,573,817,847.26   2,049,073,195.13  1,560,340,314.66  2,034,048,104.80

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย 6 1,011,827,301.67  1,268,318,675.17  1,012,092,976.45 1,264,795,014.22

 ต้นทุนก่อสร้าง   8,581,549.27  -  -  -  

 ต้นทุนบริการ  3,205,546.87  3,495,520.71  -  -  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  210,163,067.70  228,580,823.80  210,163,067.70  228,580,823.80  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6 151,136,918.86  153,654,766.05  148,078,169.43  152,105,332.54  

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6 41,115,563.58  35,154,039.68  40,943,113.58   34,996,524.68  

 ต้นทุนทางการเงิน 6, 31 11,419,066.24  19,438,954.60  11,490,246.80  19,480,150.83 

    รวมค่าใช้จ่าย  1,437,449,014.19  1,708,642,780.01 1,422,767,573.96  1,699,957,846.07 

ส่วนแบ่งกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 151,030.86  (360,543.73)  -  -  

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  136,519,863.93   340,069,871.39  137,572,740.70 334,090,258.73

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32 36,443,962.37  147,468,720.44  36,322,546.92  144,914,627.76  

กำาไรสำาหรับปี  100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97  

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  -  -  - 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97 

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
การแบ่งปันกำาไร     

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -  -  -  - 

   100,075,901.56  192,601,150.95   101,250,193.78  189,175,630.97

การแบ่งกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  -  -  -  - 

   100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28

 กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.084  0.162  0.085  0.160 

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

  บาท
  งบการเงินรวม 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย รวม
  ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า กำาไรสะสม องค ์ รวม ที่ไม่มี  
   ที่ออกและ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว- ที่ยังไม่ได้ ประกอบ  อำานาจ 
   ชำาระแล้ว  สำารอง จัดสรร อื่น  ควบคุม
     ตามกฎหมาย ของผู้ถือหุ้น
        
ยอดต้นปี 2554  1,185,985,052.00 577,530,000.00 31,750,000.00 266,259,037.84 - 2,061,524,089.84 -  2,061,524,089.84 

จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 25   -   -  12,000,000.00 (12,000,000.00)  -   -   - -

จ่ายเงินปันผล 26  -   -  - (35,579,251.56) - (35,579,251.56)  - (35,579,251.56)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2554  -  -  - 192,601,150.95 - 192,601,150.95 -  192,601,150.95 

ยอดปลายปี 2554  1,185,985,052.00  577,530,000.00  43,750,000.00  411,280,937.23 -  2,218,545,989.23   -  2,218,545,989.23 

จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 25   -  - 5,100,000.00  (5,100,000.00)  -   -   -   - 

จ่ายเงินปันผล 26   -   -  - (83,018,253.64) - (83,018,253.64) - (83,018,253.64)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2555   - -  - 100,075,901.56 - 100,075,901.56 - 100,075,901.56 

ยอดปลายปี 2555  1,185,985,052.00  577,530,000.00  48,850,000.00  423,238,585.15  -  2,235,603,637.15 -  2,235,603,637.15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้    

  บาท
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า  กำาไรสะสม  องค ์ รวม  
  ชำาระแล้ว  หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว-สำารอง  ที่ยังไม่ได้จัดสรร ประกอบ   
    ตามกฎหมาย   อื่น   
       ของ
       ผู้ถือหุ้น  

 

ยอดต้นปี 2554  1,185,985,052.00 577,530,000.00 31,750,000.00 249,655,338.95 - 2,044,920,390.95 

จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย  25  - - 12,000,000.00 (12,000,000.00) -   - 

จ่ายเงินปันผล 26 - -   - (35,579,251.56) -  (35,579,251.56

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2554  - - - 189,175,630.97 -  189,175,630.97 

ยอดปลายปี 2554  1,185,985,052.00 577,530,000.00 43,750,000.00 391,251,718.36   -  2,198,516,770.36 

จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 25 - - 5,100,000.00 (5,100,000.00 - - 

จ่ายเงินปันผล 26 -  - - (83,018,253.64)  - (83,018,253.64)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2555  - - 101,250,193.78  - - 101,250,193.78

ยอดปลายปี 2555    1,185,985,052.0 577,530,000.00 48,850,000.00 404,383,658.50  -  2,216,748,710.50 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      

       

หม
าย

เหต
ุ

หม
าย

เหต
ุ



 รายงานประจำาปี 2555

 102

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      

 กำาไรสำาหรับปี  100,075,901.56  192,601,150.95  101,250,193.78  189,175,630.97  

 รายการปรับปรุงกระทบกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี     

  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน     

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  14,453,506.27  12,840,967.73  14,173,253.03  12,740,401.93  

    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับและหนี้สูญ (5,000.00) 59,641.22  (5,000.00) 33,158.00  

    กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับ

      มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  (11,757.12) (121,231.34) (11,757.12) (28,444.79) 

    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า

      และต้นทุนการพัฒนาที่ดิน  3,833,971.90   41,155,682.34  3,833,971.90  41,155,682.34  

    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าและ

      ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (โอนกลับ)  (29,503,971.90)  -  (29,503,971.90)  -  

    กำาไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  (176,202.40)  -  -   -  

    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 30,487.13   -  240,000.00   -  

    กำาไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร  (679,972.00) (1,628,514.42) (679,972.00) (1,628,514.42) 

    ขาดทุนจากการยกที่ดินให้สาธารณะประโยชน ์ 9,345,423.42   -  9,345,423.42   -  

    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์  70,739.19  10,380.00  -   10,380.00  

    กำาไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้การค้าและ

      เงินประกันผลงาน  (5,239,310.13) (1,606,038.75) (5,013,400.43) (1,606,038.75) 

    กำาไรจากการตัดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (856,193.91) (346,508.68) (856,193.91) (332,417.33) 

    ประมาณการหนี้สินค่าบำารุงสาธารณูปโภค 7,979,309.99  8,942,274.79  7,979,309.99  8,942,274.79  

    ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า (590,792.56) 1,330,822.00  (590,792.56) 1,330,822.00  

    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  3,301,413.00  2,972,927.00  3,194,315.00 2,898,523.00  

    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (151,030.86) 360,543.73  -   -  

    รายได้ดอกเบี้ยรับ  (108,142.86) (113,606.46) (77,153.88) (80,214.86) 

    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  9,423,773.05  17,014,771.60  9,498,238.80   17,062,192.83

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล   36,443,962.37  147,468,720.44  36,322,546.92 144,914,627.76

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     

  ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน   147,636,114.14  420,941,982.15  149,099,011.04   414,588,063.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)      

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  18,268,988.95  -   -   -  

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว   -  (18,498,517.00)  -  (498,517.00) 

 ลูกหนี้การค้า  (8,056,650.23) 672,611.53  5,000.00   81,675.00  

 สินค้าคงเหลือ  (104,445,414.42)  8,517,272.73  (97,377,698.34)  9,160,317.73  

 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน  236,358,962.70  69,451,045.16   235,642,932.07   68,621,340.03  

 ที่ดินรอการพัฒนา  (476,684,031.63) (132,196,634.89) (476,684,031.63) (135,748,897.02) 

 เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน  (27,099,900.00) -  (27,099,900.00)  -  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  45,529.82  (1,879,077.74) (76,903.66) (195,600.23) 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,870,715.43) (1,172,542.48) (1,870,715.43) (1,172,542.48) 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      

 ตั๋วเงินจ่ายการค้า  13,595,736.72  (19,285,279.83) 12,341,085.67  (19,022,287.18) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  11,761,523.80  25,128,970.01  12,620,199.70  22,323,112.24  

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  24,698,426.90  6,121,377.18  23,777,891.65  6,231,665.94  

 เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  13,294,064.78  (2,605,065.75) 16,426,323.18  (1,905,309.92) 

 ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  (29,815,814.00) (10,218,789.00) (29,815,814.00) (10,218,789.00) 

 เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา  7,831,565.82  16,292,469.33  8,026,253.07  16,330,714.66  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,997,108.57) 1,002,936.61 (925,646.23) 146,815.45  

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (292,800.00) -  (292,800.00)  -  

 ประมาณการหนี้สินค่าบำารุงสาธารณูปโภค  (720,160.00) -  (720,160.00)  - 

 ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย ์ (6,222,000.00) (6,040,000.00) (6,222,000.00) (6,040,000.00)

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน  (183,713,680.65) 356,232,758.01  (183,146,972.91) 362,681,761.69

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ  108,142.86  113,606.46  77,153.88  80,214.86

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  61,585.67  7,028,276.91   -  7,028,276.91

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล  (128,571,203.32) (43,055,703.16) (126,945,763.42) (40,564,632.00

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

  กิจกรรมดำาเนินงาน  (312,115,155.44) 320,318,938.22  (310,015,582.45) 329,225,621.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2555 2554 2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

 เงินฝากที่ติดภาระคำ้าประกันเพิ่มขึ้น   (26,649.20) (12,280.94) (22,098.84) (9,346.15) 

 เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น

 แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   -  -  1,000,000.00  -  

 เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -  -  (1,000,000.00)  -  

 เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร  680,000.00  3,710,000.00  680,000.00  3,710,000.00  

 เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร  (11,372,848.40) (12,697,067.51) (9,426,688.72) (12,030,649.01) 

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,404,102.95) (254,478.10) (1,404,102.95) (254,478.10) 

 เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  160,000.00  -  160,000.00   -  

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -  (400,000.00) -  (400,000.00)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (11,963,600.55) (9,653,826.55) (10,012,890.51) (8,984,473.26) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

 เงินสดจ่ายชำาระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (880,573.67) (1,271,955.82) (880,573.67) (1,271,955.82) 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น      

  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  50,001,183.95  97,120,910.83  50,001,183.95  97,120,910.83  

 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น

 จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  81,100,000.00   -  81,100,000.00   -  

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  (81,100,000.00) -  (81,100,000.00) (14,550,000.00) 

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ   -  (128,115,000.00) -  (128,115,000.00) 

 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว   1,010,548,871.47  473,417,830.45   1,010,548,871.47  473,417,830.45  

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (642,247,934.55) (623,485,074.78) (642,247,934.55) (623,485,074.78) 

 จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  (43,742,186.72) (44,753,494.27) (43,816,652.47) (44,819,252.49) 

 จ่ายเงินปันผลจ่าย  (83,018,253.64) (35,579,251.56) (83,018,253.64) (35,579,251.56) 

    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)

     กิจกรรมจัดหาเงิน  290,661,106.84  (262,666,035.15) 290,586,641.09  (277,281,793.37

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธ ิ (33,417,649.15) 47,999,076.52  (29,441,831.87)  42,959,354.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 78,532,921.27  30,533,844.75  67,805,059.06  24,845,704.23

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  45,115,272.12  78,532,921.27  38,363,227.19   67,805,059.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2555 2554 2555 2554
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม      

 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    ประกอบด้วย      

      เงินสดในมือ  712,000.00  622,400.00  662,000.00  612,000.00  

      เงินฝากธนาคาร   44,403,272.12  77,910,521.27  37,701,227.19  67,193,059.06

          รวม   45,115,272.12  78,532,921.27  38,363,227.19  67,805,059.06

 2)  ในปี 2555 และ 2554  บริษัทได้โอนที่ดินรอการพัฒนาจำานวน 66.54 ล้านบาท และ 210.32 ล้านบาท มาเป็นส่วนหนึ่งของ

    ต้นทุนพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

1. ข้อมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลำาเนาและสถานะทางกฎหมาย
  บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 โดยได้แปรสภาพจากบริษัทจำากัด มาเป็น

บริษัทมหาชนจำากัดซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 และได้แก้ไขชื่อ

บริษัทเป็น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) (N.C. Housing Public Company Limited) 

  บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้

 เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 

(ข) ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการค้าได้แก่จัดสรรที่ดิน และปลูกบ้านสำาเร็จรูป 

และคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บ้าน เป็นต้น

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวมและการดำาเนินงาน
2.1 งบการเงินนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) และบัญชีย่อยและบริษัทร่วมท่ี 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้

 อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
 ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ลักษณะธุรกิจ
 2555  2554

บริษัทย่อย

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 100.00 100.00 รับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด 100.00 100.00 บริหารงานหมู่บ้าน

บริษัทร่วม

บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด *** 12.00 20.00 นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างๆ

 (เป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554)   ในกิจการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จำากัด *** 12.00 20.00 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 (เป็นบริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด)

*** ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทเลิกกิจการ

    (หมายเหตุข้อ 14)

2.2 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็นจำานวนประมาณร้อยละ ดังนี้ :

 อัตราร้อยละของยอดสินทรัพย์ อัตราร้อยละของยอดรายได้ของ
 ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบ บริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไร
 แสดงฐานะทางการเงินรวม ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
 2555 2554 2555 2554

บริษัทย่อย

 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด 1.07 0.93 0.34 0.46

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด 0.11 0.13 0.51 0.19

2.3 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สำาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
2.4 รายการบัญชีที่มีสาระสำาคัญกับบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว
2.5 งบการเงินรวมจัดทำาข้ึน โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สำาหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือเหตุการณ ์

ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ และการแสดงรายการได้ทำาขึ้นตาม

แบบกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำาหรับบริษัทมหาชนจำากัด ที่กำาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543   

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว    

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยเกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกระหว่างปีและยังไม่มีผลบังคับใช้
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงาน

ดำาเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556   

  ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อนำามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินข้างต้นมาถือปฏิบัติ

5. นโยบายการบัญชีสำาคัญ
5.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
  รายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายอาคารชุด รับรู้เป็นรายได้เม่ือได้มีการโอน   

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซ้ือแล้ว เงินค่างวดส่วนที่เก็บก่อนการโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซ้ือจะบันทึกเป็นค่างวดท่ียังไม่รับรู้เป็น  

รายได้   

  ต้นทุนขายจะคำานวณตามต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณการว่าจะเกิดขึ้นจริงของโครงการ อย่างไรก็ดีต้นทุนขายจะ

ถูกปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงในกรณีที่ปัจจัยต้นทุนจริงเปลี่ยนไปอย่างเป็นนัยสำาคัญ  

  ในการคำานวณหาต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดินและต้นทุนจากการขายอาคารชุด บริษัทได้ทำาการแบ่งสรร

ต้นทุนการพัฒนาที่ดินทั้งหมดตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย 

  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโดยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ (Percentage of     

completion method) เงินค่างวดที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จจะบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ส่วนที่

ยังไม่ถึงกำาหนดเรียกเก็บเงินจะบันทึกเป็นลูกหนี้การค้า   

  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกรายได้ค่าบริหารหมู่บ้านเมื่อให้บริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญา   

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  เงินสดประกอบด้วยเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือและเงินทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบกำาหนดภายใน        

3 เดือนข้างหน้า โดยไม่รวมรายการเงินฝากที่ติดภาระคำ้าประกัน

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ทั้งนี้โดยการ

ประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้
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5.4 สินค้าคงเหลือ
  สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า 

ราคาทุน ประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับโครงการ 

  วัสดุก่อสร้างคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า 
  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำาเป็น

ต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

5.5 ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา
  ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน แสดงในราคาทุน ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดินค่าพัฒนาที่ดิน          

ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ   

  ทีด่นิรอการพฒันาเป็นทีด่นิทีบ่รษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะถอืไว้เพือ่ประโยชน์ในอนาคต ราคาทนุประกอบด้วย ค่าทีด่นิ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดในระหว่างการพัฒนาที่ดิน เฉพาะใน

ขณะที่มีการพัฒนาที่ดินนั้น    

  ต้นทนุการพฒันาทีด่นิและทีด่นิรอการพฒันา แสดงในราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่มลูค่าใดจะตำา่กว่า   

  บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการ (ถ้ามี) ไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม
  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์หรือพัฒนาโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือเมื่อการก่อสร้างเสร็จส้ินหรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำาเนินการพัฒนาต่อไป 
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและต้นทุนอื่นที่
เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้นๆ   

  สำาหรับเงินกู้ที่กู้มาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยท่ี
จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำาเงินกู้นั้นไปลงทุนช่ัวคราว ส่วนเงินที่กู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ัวไปดอกเบ้ียจะคำานวณ
โดยการคูณรายจ่ายของโครงการน้ันด้วยอัตราการตั้งข้ึนเป็นทุน อัตราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนัก
ของต้นทุนการกู้ยืมในระหว่างปีที่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะ

5.7 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
บริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่ 

วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมหมดไป   

  เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยแสดงด้วยวธิรีาคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า(ถ้าม)ี

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  บริษัทร่วม หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไป แล้วบริษัทจะ    
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้
เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม 

  เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยแสดงด้วยวธิรีาคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า(ถ้าม)ี
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 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึก

เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตราสารทุนในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำาการสุดท้ายของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 ค่าความนิยม

  ค่าความนิยม คือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิที่
ระบุได้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยถูก
แสดงแยกบรรทัดไว้ในงบการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซ่ึงบริษัทร่วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  

  ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ใน

แต่ละปีบริษัทจะมีการทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการ

คำานวณมูลค่าจากการใช้ การคำานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการโดยผู้บริหาร และค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความ

นิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการโอนกลับรายการ    

  ต้นทุนของการได้มาของเงินลงทุนที่ตำ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ผลต่าง

จะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี)   

  ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้

สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมท้ังต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้ง

ของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคาร 20  ปี
  ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี
  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5  ปี
  บ้านตัวอย่างและสำานักงานขาย 5  ปี
  เครื่องใช้สำานักงาน 5  ปี
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5  ปี
  ยานพาหนะ 5  ปี   

  บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี   

  บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วน

ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

  บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุน

จากการจำาหน่ายหรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสมและ

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง

ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจินบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบั

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

  ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10  ปี

5.10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน 

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  บริษัทและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ืนทุกวันที่ใน     

งบแสดงฐานะการเงิน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ   

ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่   

คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่

ราคาใดจะสูงกว่า 

  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ

คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน

ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลัง

พิจารณาอยู่  

  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่

ระมัดระวังที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ และสามารถสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่าย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน   

  บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลังและจะกลับรายการ

ได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย

5.12 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า

จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย 

และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม

และบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบริษัท ผู้บริหาร

สำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น   

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำานึงถึง

เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

5.13 ประมาณการหนี้สิน
  ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากภาระ

ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือชำาระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณ

จำานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
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5.14 สัญญาเช่าการเงิน
  สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับบริษัท และบริษัท

มีความตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็นสัญญาเช่าการเงิน   

  ณ วันเริ่มต้นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพันสำาหรับการจ่ายค่าเช่า

ในอนาคตโดยไม่รวมจำานวนดอกเบีย้ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปีปัจจบุนัตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง

5.15 เครื่องมือทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า   

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารวมตั๋วเงินรับ-จ่าย เงินกู้ยืมต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสำาหรับแต่ละรายการได้เปิดเผย

แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

5.16 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่

บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

  บริษัทมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตาม

โครงการ  ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

สำาหรับพนักงาน 

  บริษัทคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับ

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตรา

เงินเฟ้อ   

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน   

  บริษัทเลือกที่จะบันทึกหน้ีสินทั้งหมดดังกล่าวเป็นครั้งแรกเป็นรายการปรับปรุงกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 

2554 ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

5.17 กำาไรต่อหุ้น
  กำาไรต่อหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวน   

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรียกชำาระแล้วในระหว่างปี
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5.18 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บริษัทบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล (ถ้ามี) ตามจำานวนที่จะต้องจ่ายตามประมวลรัษฎากรเกณฑ์การคำานวณ     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและนโยบายที่ใช้ให้ดูเพิ่มเติมที่หมายเหตุข้อ 32

5.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
  ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้จะส่งผล  

กระทบต่อจำานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้ 

 1.  สัญญารับเหมาก่อสร้าง

  บริษัทย่อยรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าภายในโครงการของบริษัทโดยอ้างอิงกับข้ันความสำาเร็จของงาน

ก่อสร้างตามสัญญาตามอัตราร้อยละที่วิศวกรกำาหนดทั้งนี้ไม่รวมต้นทุนที่ดิน เมื่อกิจการสามารถประมาณผลของงาน

ก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความสำาเร็จของงานก่อสร้างถูกกำาหนดโดยพิจารณาจากการสำารวจและ

ประมาณการโดยวิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขั้นความสำาเร็จของงานโดยคำานึง

ถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากวิศวกร

 2.  ประมาณการต้นทุนโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน

  บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนงานปลูกสร้างของแต่ละโครงการและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน จาก       

รายละเอียดของแบบก่อสร้างและนำามาคำานวณจำานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการปลูกสร้างบ้าน     

ดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้งานโครงการปลูกสร้างบ้านจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึง

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะทำาการทบทวน

ประมาณการต้นทุนอย่างสมำ่าเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น   

สาระสำาคัญ

 3.  ประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการปลูกสร้างบ้านและรับจ้างปลูกสร้างบ้าน

  ในการประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและข้อมูลต่างๆที่

เกี่ยวข้องในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับประกันผลงานและการเรียกร้องค่าความ        

เสียหายจากงานปลูกสร้างบ้านตามสัญญา โดยอาศัยการประเมินสถานะของโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูลสถิติในอดีต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีแตกต่าง

กันอาจมีผลต่อจำานวนประมาณการค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการปลูกสร้างบ้าน 

 4.  ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา

  บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา เมื่อ

พบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสำาคัญ ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนาเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตามความมีสาระสำาคัญ 

และการปรับลดมูลค่าดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 5.  เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน

   บริษัทประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยใช้อัตราตามท่ีกฎหมายกำาหนดและใช้มูลค่า

ประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคำานวณ
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 6.  สัญญาเช่า 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 7.  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ             

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถรับชำาระหนี้คืนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประวัติการจ่ายชำาระ

หนี้ อายุของหนี้ที่คงค้างและฐานะการเงินที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 8.  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี

สาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น   

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืตำา่กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิาร

จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 10.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ในการบันทึกและวัดมูลค่าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 11.  คดีฟ้องร้อง

  บรษิทัมหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผล

ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินมีจำานวนที่เพียงพอ

6. รายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
  บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของ

บริษัทเกิดขึ้นจากรายการกับบริษัทและบุคคลเกี่ยวข้องกันดังกล่าว บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นบางส่วน

และ/หรือกรรมการร่วมกัน ผลของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงกัน

โดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

  รายการบัญชีที่มีสาระสำาคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

และ 2554 สรุปได้ดังนี้
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

 ประเทศที่จัดตั้ง
 ชื่อกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย
บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ทรัพย์นำาชัยพัฒนา จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท นำาชัยพัฒนาที่ดิน จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท นำาชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำากัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำากัด สถาพรวัฒนาขนส่ง ไทย เป็นผู้ถือหุ้น และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
ผู้จัดการกองมรดก คุณนำาชัย ตันฑเทอดธรรม ไทย เป็นกรรมการ
คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ไทย เป็นกรรมการ
นางพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม ไทย เป็นญาติผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด ไทย เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12
บริษัท ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จำากัด ไทย เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 12

      บาท
      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   นโยบายกำาหนดราคา  2555 2554 2555 2554
รายการในระหว่างปี

บริษัทย่อย

ดอกเบี้ยรับ

 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี - - 5,917.81 -

รายได้อื่นๆ - ค่าเช่าส�านักงาน

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด อัตรา 5,000 บาทต่อเดือน - - 60,000.00 60,000.00

รายได้อื่นๆ - ค่าสาธารณูปโภค

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด อัตรา 1,401.87 บาทต่อเดือน - - 16,822.44 16,822.44

ค่าก่อสร้างบ้าน

 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด ราคาทุนบวกกำาไร 10% - - 29,217,756.94 12,596,261.61

ค่าบริหารโครงการ 

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด ขั้นตำ่า  30,000 บาท / โครงการ - - 1,101,000.00 2,466,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด ราคาทุน - - 3,660.00 2,070.00

ดอกเบี้ยจ่าย

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี - - 36,575.33 -

 บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด ปี 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี - - 43,808.23 47,421.23 

 ปี 2554 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง

 บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำากัด ราคาตลาด 112,557,423.77 100,888,213.98 95,344,650.34 95,224,880.90

 บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำากัด ราคาตลาด 106,122.20 155,082.59 106,122.20 155,082.59

ค่าขนส่ง

 ห้างหุ้นส่วนจำากัด สถาพรวัฒนา ขนส่ง ราคาตลาด - 20,362.50 - 20,362.50

ค่าเช่าที่ดิน

 นางพัชรินทร์  ตันฑเทอดธรรม เดือนละ 55,000 บาท 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00

ดอกเบี้ยจ่าย

 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำากัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี 678,184.92 - 678,184.92 -

 ผู้จัดการกองมรดก คุณนำาชัย ตันฑเทอดธรรม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี - 4,712,983.57 - 4,712,983.57

 คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี - 330,042.12 - 330,042.12
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 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่มรสาระสำาคัญ ดังนี้
 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด

 - ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - - -

 - ยอดเพิ่มระหว่างปี  - - 1,000,000.00 -

 - ยอดลดลงระหว่างปี  - - (1,000,000.00) -

 - ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด  - - 101,650.00 -

 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด - - 13,086,416.73 7,407,318.62

 - บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ 

   เดคคอร์เรชั่น จำากัด  295,489.09 226,050.77 295,489.09 226,050.77

 - บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำากัด  37,416,396.13 24,171,407.17 32,212,086.23 21,615,586.98

 - หจก. สถาพรวัฒนาขนส่ง  3,500.00 23,862.50 3,500.00 23,862.50

     37,715,385.22 24,421,320.44 45,699,142.05 29,272,818.87

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - - -

 ยอดเพิ่มระหว่างปี  - - 2,500,000.00 -

 ยอดลดลงระหว่างปี  - - (2,500,000.00) -

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

 - บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - - 14,550,000.00

 ยอดเพิ่มระหว่างปี  - - 13,600,000.00 -

 ยอดลดลงระหว่างปี  - - (13,600,000.00) (14,550,000.00)

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

 - บริษัท เอ็นซีเอส 2555 โฮลดิ้ง จำากัด

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - - - -

 ยอดเพิ่มระหว่างปี  65,000,000.00 - 65,000,000.00 -

 ยอดลดลงระหว่างปี  (65,000,000.00) - (65,000,000.00) -

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

เงินกู้ยืมจากกรรมการ

 - ผู้จัดการกองมรดก คุณนำาชัย ตันฑเทอดธรรม

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - 116,400,000.00 - 116,400,000.00

 ยอดเพิ่มระหว่างปี  - - - -

 ยอดลดลงระหว่างปี  - (116,400,000.00) - (116,400,000.00)

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

 - คุณสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี  - 11,715,000.00 - 11,715,000.00 

 ยอดเพิ่มระหว่างปี  - - - -

 ยอดลดลงระหว่างปี  - (11,715,000.00) - (11,715,000.00)

 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  - - - -

     - - - -
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  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการให้กู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกำาหนดจ่ายชำาระตามวันที่ระบุไว้หน้าตั๋ว  

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

3.00 ต่อปี ในปี 2555 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี ในปี 2554 ครบกำาหนดจ่ายชำาระตามวันที่ระบุไว้หน้าตั๋ว   

  เงินกู้ยืมกรรมการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และจ่ายชำาระเงินกู้ยืมของบริษัท   

  เงินกู้ยืมกรรมการ เป็นการกู้ยืมโดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปีในปี 2554 และ

กำาหนดจ่ายคืนตามวันที่ระบุไว้หน้าตั๋ว

ภาระคำ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือคำ้าประกันเพื่อคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าให้

กับบริษัทย่อย เป็นจำานวนเงิน 0.40 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
  ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ 

เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่

กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ

อาวุโส 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,958,533.58 34,059,773.68 39,809,853.58 33,918,653.68

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,157,030.00 1,094,266.00 1,133,260.00 1,077,871.00

 รวม 41,115,563.58 35,154,039.68 40,943,113.58 34,996,524.68

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
 เงินสดในมือ 712,000.00 622,400.00 662,000.00 612,400.00

 เงินฝากกระแสรายวัน 24,227,718.93 9,661,460.00 21,103,918.17 9,544,204.88

 เงินฝากออมทรัพย์ 20,175,553.19 68,249,061.27 16,597,309.02 57,648,454.18

 รวม 45,115,272.12 78,532,921.27 38,363,227.19 67,805,059.06

 เงินฝากธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้รับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด
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8. เงินลงทุนชั่วคราว
บัญชีประกอบด้วย

 งบการเงินรวม (บาท)
 2555 2554
   ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำา 117,199.98 117,199.98 114,528.19 114,528.19
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 
 - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์
   ตราสารหนี้ 498,517.00 538,718.91 18,498,517.00 18,619,748.34
    รวม 615,716.98 655,918.89 18,613,045.19 18,734,276.53

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
 2555 2554
   ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำา 117,199.98 117,199.98 114,528.19 114,528.19
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 
 - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์
   ตราสารหนี้ 498,517.00 538,718.91 498,517.00 526,961.79
    รวม 615,716.98 655,918.89 613,045.19 641,489.98

9. ลูกหนี้การค้า 
ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
กิจการอสังหาริมทรัพย์
 ลูกหนี้การค้า 325,560.00 330,560.00 325,560.00 330,560.00
กิจการรับเหมาก่อสร้าง
 ลูกหนี้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 8,181,900.23 - - -
กิจการบริหารหมู่บ้าน
 ลูกหนี้ค่าบริหารหมู่บ้าน 143,915.00 264,165.00 - -
 รวม 8,651,375.23 594,725.00 325,560.00 330,560.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (325,560.00) (330,560.00) (325,560.00) (330,560.00)
 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8,325,815.23 264,165.00 - -

ลูกหนี้การค้า วิเคราะห์แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้
 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 8,325,815.23 264,165.00 - -
มากกว่า 0 เดือนถึง 3 เดือน - - - -
มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน - - - -
มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - -
มากกว่า 12 เดือน 325,560.00 330,560.00 325,560.00 330,560.00
 รวม 8,651,375.23 594,725.00 325,560.00 330,560.00
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
 ยอดต้นปี 330,560.00 297,402.00 330,560.00 297,402.00

 เพิ่มขึ้น - 33,158.00 - 33,158.00

 ลดลง (5,000.00) - (5,000.00) -

 ยอดสิ้นปี 325,560.00 330,560.00 325,560.00 330,560.00

รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงในระหว่างปี 2555 เกิดจากการได้รับคืนเงินจำานวน 5,000 บาท

10. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ราคาทุนบ้านสร้างเสร็จ 418,518,091.15 321,140,392.81 418,518,091.15 321,140,392.81

งานระหว่างก่อสร้าง 7,710,761.08 643,045.00 - -

 รวม 426,228,852.23 321,783,437.81 418,518,091.15 321,140,392.81

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง  (15,485,682.34) (4,464,140.90) (15,485,682.34) (4,464,140.90)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 410,743,169.89 317,319,296.91 403,032,408.81 316,676,251.91

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ยอดต้นปี 4,464,140.90 - 4,464,140.90 -

เพิ่มขึ้น / รับโอน 11,021,541.44 4,464,140.90 11,021,541.44 4,464,140.90

ลดลง  - - - -

ยอดสิ้นปี 15,485,682.34 4,464,140.90 15,485,682.34 4,464,140.90

บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เซ็นต์สัญญาแล้ว ดังนี้
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2555 2554
   หน่วย ล้านบาท หน่วย ล้านบาท
บ้านสร้างเสร็จ 90 418.52 83 321.14

บ้านสร้างเสร็จที่เซ็นต์สัญญาจะซื้อจะขายแล้ว (14) (46.53) (21) (48.46)

บ้านสร้างเสร็จคงเหลือยกไปที่ยังไม่ได้

 ทำาสัญญาจะซื้อจะขาย 76 371.99 62 272.68

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินค้าคงเหลือของบริษัททั้งหมดจำานวน 418.52 ล้านบาท และ 321.14 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ได้นำาไปคำ้าประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน    

ข้อ 21
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11. ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา  
1. ต้นทุนการพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นแล้ว ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ที่ดินและค่าพัฒนาที่ดิน 2,297,185,117.15 2,355,922,850.73 2,297,185,117.15 2,355,922,850.73

ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค 627,543,233.46 549,219,577.18 627,543,233.46 549,219,577.18

บ้านระหว่างปลูกสร้าง 3,862,084,258.40 3,424,691,441.91 3,863,667,530.72 3,425,558,683.60

ดอกเบี้ยคิดเข้าต้นทุน 308,550,120.51 290,694,987.17 308,550,120.51 290,694,987.17

 รวม 7,095,362,729.52 6,620,528,856.99 7,096,946,001.84 6,621,396,098.68

หัก โอนไปสินค้าสำาเร็จรูป (418,518,091.15) (321,140,392.81) (418,518,091.15) (321,140,392.81)

 โอนไปต้นทุนขาย (5,451,970,181.10) (4,936,433,072.36) (5,451,970,181.10) (4,936,433,072.36)

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 1,224,874,457.27 1,362,955,391.82 1,226,457,729.59 1,363,822,633.51

หัก ค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง - (36,691,541.44) - (36,691,541.44)

ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน - สุทธิ 1,224,874,457.27 1,326,263,850.38 1,226,457,729.59 1,327,131,092.07

ค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลงมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ยอดต้นปี (36,691,541.44) - (36,691,541.44) -

เพิ่มขึ้น  - (40,485,682.34) - (40,485,682.34)

ลดลง (โอนกลับ) 29,503,971.90 - 29,503,971.90 -

โอนออก 7,187,569.54 3,794,140.90 7,187,569.54 3,794,140.90

ยอดสิ้นปี - (36,691,541.44) - (36,691,541.44)

 ในปี 2555 บริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดินจำานวน 29.50 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่าง

ปี โครงการมีกำาไรจากการขายบ้าน และราคาขายที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในปี 2555 มีราคาทั้งโครงการมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุน    

ทั้งโครงการ

 ในปี 2555 และ 2554 ค่าเผื่อมูลค่าต้นทุนการพัฒนาที่ดินโอนออกจำานวนเงิน 7.18 ล้านบาท และ 3.79 ล้านบาท ตามลำาดับ 

จากการ โอนบ้านที่สร้างเสร็จไปบัญชีสินค้าคงเหลือทั้งจำานวน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินในโครงการของบริษัททั้งหมดรวมจำานวน 2,049.86 

ล้านบาท และ 1,542.98 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้นำาไปคำ้าประกันส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งจำานวนเงินประมาณ 36.84 

ล้านบาท และ 28.37 ล้านบาท ตามลำาดับ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการพัฒนาที่ดิน โดยมีอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนสำาหรับการ     

คำานวนณดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 6.12 และร้อยละ 7.16 ตามลำาดับ 



 รายงานประจำาปี 2555

 120

 2. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดำาเนินการอยู่

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2555 2554 

 จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่ต้นปี 16 15

 จำานวนโครงการที่ปิดแล้ว 2 1

 จำานวนโครงการที่เปิดใหม่ 1 2

 จำานวนโครงการที่ดำาเนินการอยู่สิ้นปี 15 16

 มูลค่าซื้อขายที่ได้ทำาสัญญาแล้วทั้งสิ้น (ล้านบาท) 8,097.52 7,163.78

 คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ

  ที่เปิดดำาเนินการอยู่ 71.18 61.62

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องทำาการพัฒนาโครงการในส่วนของสาธารณูปโภคส่วนกลาง

สำาหรับโครงการที่ดำาเนินอยู่เป็นมูลค่า 73.61 ล้านบาท และ 144.68 ล้านบาท ตามลำาดับ 

3. ที่ดินรอการพัฒนา

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ยอดยกมา 1,370,818,977.52 1,408,598,944.54 1,370,462,366.52 1,404,690,071.41

บวก เพิ่มในระหว่างปี 476,684,031.63 339,549,501.65 476,684,031.63 339,549,501.65

 รวม 1,847,503,009.15 1,748,148,446.19 1,847,146,398.15 1,744,239,573.06

หัก โอนออกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดิน (66,537,559.67) (210,326,601.91) (66,537,559.67) (210,326,601.91)

 ลดลงจากการขาย - (167,002,866.76) - (163,450,604.63)

ที่ดินรอการพัฒนา 1,780,965,449.48 1,370,818,977.52 1,780,608,838.48 1,370,462,366.52

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับบุคคลธรรมดาเป็นจำานวน 271 ล้านบาท กำาหนดโอน

กรรมสิทธิ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 13 สิงหาคม 2556  บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อท่ีดินแล้วเป็นจำานวน 27.10         

ล้านบาท โดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บัญชีเงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้นำาที่ดินรอการพัฒนาส่วนใหญ่ไปคำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อย ได้นำาที่ดินรอการพัฒนาทั้งหมดไปคำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
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12.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,472,931.41 2,642,261.34 4,442,087.61 2,618,532.94

ลูกหนี้กรมสรรพากร 918,706.89 840,134.59 802,444.18 731,335.16

ลูกหนี้สำารองจ่าย 3,651,116.40 3,139,781.39 - -

ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง  180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

เงินให้กู้ยืมพนักงาน 1,805,388.35 4,421,660.00 1,674,292.86 4,053,190.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,784,523.13 1,634,358.68 1,767,709.29 1,206,572.18

          รวม 12,812,666.18 12,858,196.00 8,866,533.94 8,789,630.28

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (313,154.00) (313,154.00) (313,154.00) (313,154.00)

          สุทธิ 12,499,512.18 12,545,042.00 8,553,379.94 8,476,476.28

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
 ยอดต้นปี 313,154.00 313,154.00 313,154.00 313,154.00

 เพิ่มขึ้น - - - -

 ลดลง - - - -

 ยอดสิ้นปี 313,154.00 313,154.00 313,154.00 313,154.00

13. เงินฝากที่ติดภาระคำ้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีเงินฝากประจำา จำานวนเงิน 889,340.40 บาท และ 869,913.35 บาท ตามลำาดับ 

ได้นำาไปวางเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันการขอกู้เงินของลูกค้า และคำ้าประกันการใช้นำ้ามัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยมีเงินฝากประจำา จำานวนเงิน 222,026.31 บาท และ 217,475.95 บาท        

ตามลำาดับ ได้นำาไปคำ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  

 เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามที่ธนาคารกำาหนด
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
 ทุนชำาระแล้ว (บาท) ถือหุ้นร้อยละ จำานวนเงิน (บาท) เงินปันผลรับ  
    (บาท)
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554
วิธีส่วนได้เสีย

บริษัทร่วม

บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด 2,000,000.00 2,000,000.00 12 20 30,487.13 39,456.27 - -

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า     (30,487.13) -

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ     - 39,456.27 

บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้

  แมเนจเม้นท์ จำากัด 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100 27,962,494.87 28,370,896.08 - -

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 

 แมเนจเม้นท์ จำากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 2,756,929.73 3,883,364.47 - -

      30,719,424.60 32,254,260.55 - -

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า     - - 

     เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ     30,719,424.60 32,254,260.55

วิธีราคาทุน

บริษัทร่วม

บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด 2,000,000.00 2,000,000.00 12 20 240,000.00 400,000.00 - -

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า     (240,000.00) -

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ     - 400,000.00

บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  

 แมเนจเม้นท์ จำากัด 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100 11,864,497.95 11,864,497.95 - -

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง

 แมเนจเม้นท์ จำากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100 - - - -

      11,864,497.95 11,864,497.95 - -

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า     - -  

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ     11,864,497.95 11,864,497.95

 

 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท และบริษัท ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จำากัด เป็นบริษัท

ร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท เอ็นชัวร์โฮม จำากัด ได้เลิกกิจการ และได้ทำาการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่            

26 ธันวาคม 2555 และอยู่ในระหว่างการชำาระบัญชี ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้รับคืนเงินลงทุนแล้วจำานวน 160,000 บาท ส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จึงพิจารณาต้ังค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั้ง

จำานวนเป็นเงิน 240,000 บาท
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554        
 สรุปได้ดังนี้ 

  งบการเงินรวม (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวน จำานวนที่รับโอน ยอดตามบัญชี
  ณ 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น ที่ลดลง (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทุน

ที่ดิน  - ส�ำนักงำน  660,000.00 - - - 660,000.00

 - สโมสร  82,259,898.06 - (9,345,423.42) - 72,914,474.64

อำคำร  - ส�ำนักงำน 10,203,302.00 - - - 10,203,302.00

 - สโมสร 124,163,638.02 - - - 124,163,638.02

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย 43,923,622.24 - - - 43,923,622.24

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,289,238.59 385,000.00 - - 6,674,238.59

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 4,194,048.96 1,992,917.31 - - 6,186,966.27

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 26,323,676.83 3,097,146.53 (4,650,652.15) - 24,770,171.21

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 16,049,582.98 3,535,914.56 (370,327.00) - 19,215,170.54

ยำนพำหนะ 17,747,066.75 2,361,870.00 (1,840,500.00) 2,512,159.00 20,780,595.75

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,297,000.00 - - (2,512,159.00) 1,784,841.00

    รวม 336,111,074.43 11,372,848.40 (16,206,902.57) - 331,277,020.26

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม                             

อำคำร - ส�ำนักงำน (8,754,506.11) (510,165.11) - - (9,264,671.22)

 - สโมสร (57,175,016.94) (6,078,620.15) - - (63,253,637.09)

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย (42,479,737.79) (906,663.74) - - (43,386,401.53)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,275,123.76) (314,461.90) - - (3,589,585.66)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1,977,662.77) (596,601.45) - - (2,574,264.22)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (19,666,320.45) (1,896,629.88) 4,650,627.15 - (16,912,323.18)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (11,543,850.71) (1,570,108.27) 370,326.00 - (12,743,632.98)

ยำนพำหนะ (11,826,381.95) (1,167,901.72) 1,840,498.00 (1,148,891.77) (12,302,677.44)

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (1,074,936.55) (732,401.80) - 1,148,891.77 (658,446.58)

    รวม (157,773,537.03) (13,773,554.02) 6,861,451.15 - (164,685,639.90)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  - สุทธิ 178,337,537.40    166,591,380.36
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  งบการเงินรวม (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวน จำานวนที่รับโอน ยอดตามบัญชี
  ณ 31 ธ.ค. 53 เพิ่มขึ้น ที่ลดลง (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 52

ราคาทุน

ที่ดิน  - ส�ำนักงำน  1,947,858.35 - (1,287,858.35) - 660,000.00

       - สโมสร   82,259,898.06 - - - 82,259,898.06

อำคำร  - ส�ำนักงำน 11,236,190.47 - (1,032,888.47) - 10,203,302.00

  - สโมสร  124,163,638.02 - - - 124,163,638.02

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย 43,523,622.24 400,000.00 - - 43,923,622.24

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,289,238.59 - - - 6,289,238.59

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,104,418.98 2,089,629.98 - - 4,194,048.96

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 23,738,492.07 3,532,167.47 (946,982.71) - 26,323,676.83

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 13,414,972.98 2,650,469.06 (15,859.06) - 16,049,582.98

ยำนพำหนะ 13,826,695.75 4,024,801.00 (1,003,430.00) 899,000.00 17,747,066.75

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 5,196,000.00 - - (899,000.00) 4,297,000.00

    รวม 327,701,025.51 12,697,067.51 (4,287,018.59) - 336,111,074.43

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม   

อำคำร - ส�ำนักงำน (8,473,840.32) (519,928.03) 239,262.24 - (8,754,506.11)

 - สโมสร (51,107,348.71) (6,067,668.23) - - (57,175,016.94)

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย (40,939,761.36) (1,539,976.43) - - (42,479,737.79)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (2,960,661.86) (314,461.90) - - (3,275,123.76)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1,785,205.87) (192,456.90) - - (1,977,662.77)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (19,214,106.15) (1,390,195.30) 937,981.00 - (19,666,320.45) 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (10,450,650.91) (1,107,680.57) 14,480.77 - (11,543,850.71)

ยำนพำหนะ (11,921,876.21) (518,923.65) 1,003,429.00 (389,011.09) (11,826,381.95)

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (731,545.84) (732,401.80) - 389,011.09 (1,074,936.55)

    รวม (147,584,997.23) (12,383,692.81) 2,195,153.01 - (157,773,537.03)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 180,116,028.28    178,337,537.40 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวน จำานวนที่รับโอน ยอดตามบัญชี
  ณ 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น ที่ลดลง (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทุน

ที่ดิน - ส�ำนักงำน  660,000.00 - - - 660,000.00

 - สโมสร   82,259,898.06 - (9,345,423.42) - 72,914,474.64

อำคำร - ส�ำนักงำน 10,203,302.00 - - - 10,203,302.00

 - สโมสร  124,163,638.02 - - - 124,163,638.02

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย 43,923,622.24 - - - 43,923,622.24

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,289,238.59 385,000.00 - - 6,674,238.59

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 3,048,386.49 325,035.11 - - 3,373,421.60

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 24,125,828.34 3,088,869.05 (4,650,652.15) - 22,564,045.24

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 15,899,082.98 3,535,914.56 (370,327.00) - 19,064,670.54

ยำนพำหนะ 16,524,767.83 2,091,870.00 (1,840,500.00) 2,512,159.00 19,288,296.83

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,297,000.00 - - (2,512,159.00) 1,784,841.00

    รวม 331,394,764.55 9,426,688.72 (16,206,902.57) - 324,614,550.70

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม                             

อำคำร - ส�ำนักงำน (8,754,506.11) (510,165.11) - - (9,264,671.22)

 - สโมสร (57,175,016.94) (6,078,620.15) - - (63,253,637.09)

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย (42,479,737.79) (906,663.74) - - (43,386,401.53)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (3,275,123.76) (314,461.90) - - (3,589,585.66)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1,259,480.80) (424,966.30) - - (1,684,447.10)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (17,771,691.62) (1,810,379.93) 4,650,627.15 - (14,931,444.40)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (11,389,522.17) (1,570,108.27) 370,326.00 - (12,589,304.44)

ยำนพำหนะ (10,619,879.86) (1,145,533.58) 1,840,498.00 (1,148,891.77) (11,073,807.21)

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (1,074,936.55) (732,401.80) - 1,148,891.77 (658,446.58)

    รวม (153,799,895.60) (13,493,300.78) 6,861,451.15 - (160,431,745.23)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 177,594,868.95    164,182,805.47
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวน จำานวนที่รับโอน ยอดตามบัญชี
  ณ 31 ธ.ค. 53 เพิ่มขึ้น ที่ลดลง (โอนออก) ณ 31 ธ.ค. 52

ราคาทุน

ที่ดิน - ส�ำนักงำน  1,947,858.35 - (1,287,858.35) - 660,000.00

 - สโมสร  82,259,898.06 - - - 82,259,898.06

อำคำร  - ส�ำนักงำน 11,236,190.47 - (1,032,888.47) - 10,203,302.00

 - สโมสร 124,163,638.02 - - - 124,163,638.02

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย 43,523,622.24 400,000.00 - - 43,923,622.24

ส่วนปรับปรุงอำคำร 6,289,238.59 - - - 6,289,238.59

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,417,196.01 1,631,190.48 - - 3,048,386.49

เครื่องใช้ส�ำนักงำน 21,735,622.58 3,337,188.47 (946,982.71) - 24,125,828.34

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 13,264,472.98 2,650,469.06 (15,859.06) - 15,899,082.98

ยำนพำหนะ 12,617,396.83 4,011,801.00 (1,003,430.00) 899,000.00 16,524,767.83

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 5,196,000.00 - - (899,000.00) 4,297,000.00

    รวม 323,651,134.13 12,030,649.01 (4,287,018.59) - 331,394,764.55

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม                             

อำคำร - ส�ำนักงำน (8,473,840.32) (519,928.03) 239,262.24 - (8,754,506.11)

 - สโมสร (51,107,348.71) (6,067,668.23) - - (57,175,016.94)

บ้ำนตัวอย่ำงและส�ำนักงำนขำย (40,939,761.36) (1,539,976.43) - - (42,479,737.79)

ส่วนปรับปรุงอำคำร (2,960,661.86) (314,461.90) - - (3,275,123.76)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (1,098,014.90) (161,465.90) - - (1,259,480.80)

เครื่องใช้ส�ำนักงำน (17,386,885.28) (1,322,787.34) 937,981.00 - (17,771,691.62)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง (10,296,322.37) (1,107,680.57) 14,480.77 - (11,389,522.17)

ยำนพำหนะ (10,717,540.96) (516,756.81) 1,003,429.00 (389,011.09) (10,619,879.86)

ยำนพำหนะ-ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (731,545.84) (732,401.80) - 389,011.09 (1,074,936.55)

    รวม (143,711,921.60) (12,283,127.01) 2,195,153.01 - (153,799,895.60)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 179,939,212.53    177,594,868.95

 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ที่ดิน อำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงในส่วนส�ำนักงำน ที่ดินและอำคำรสโมสรบำงส่วนรวมจ�ำนวน 

111.39 ล้ำนบำท (มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จ�ำนวนเงิน 67.11 ล้ำนบำท และ 71.63 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ) น�ำไปจดจ�ำนองค�้ำประกันเงินกู้ยืม

ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรพำณิชย์สองแห่งวงเงิน 35 ล้ำนบำท 
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 สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุน ดังนี้

 บาท
  รายการสินทรัพย์ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
อาคาร - สโมสร(สนามเทนนิส) 2,858,014.06 2,858,014.06 2,858,014.06 2,858,014.06

บ้านตัวอย่างและสำานักงานขาย 39,487,448.88 38,810,480.35 39,487,448.88 38,810,480.35

เครื่องจักร และอุปกรณ์ 1,064,695.20 1,639,388.93 1,064,695.20 984,471.44

เครื่องใช้สำานักงาน 11,800,252.43 17,950,109.61 11,800,252.43 16,379,255.06

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 9,463,055.21 9,864,862.01 9,463,055.21 9,714,362.01

ยานพาหนะ 7,718,606.90 10,764,510.49 7,718,606.90 9,557,406.90

 รวม 72,392,072.68 81,887,365.45 72,392,072.68 78,303,989.82

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวนที่ ยอดตามบัญชี 
  ณ 31 ธ.ค. 54 เพิ่มขึ้น/รับโอน ลดลง/โอนออก ณ 31 ธ.ค. 55

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,205,290.50 2,229,102.95 - 6,434,393.45

งานระหว่างทำา-ค่าพัฒนาระบบ 825,000.00 - (825,000.00) -

 รวม 5,030,290.50 2,229,102.95 (825,000.00) 6,434,393.45

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (1,146,777.31) (679,952.25) - (1,826,729.56)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3,883,513.19   4,607,663.89

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ยอดตามบัญชี จำานวนที่ จำานวนที่ ยอดตามบัญชี 
  ณ 31 ธ.ค. 53 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 54

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,950,812.40 254,478.10 - 4,205,290.50

งานระหว่างทำา-ค่าพัฒนาระบบ 825,000.00 - - 825,000.00

 รวม 4,775,812.40 254,478.10 - 5,030,290.50

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (689,502.39) (457,274.92) - (1,146,777.31)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,086,310.01   3,883,513.19



 รายงานประจำาปี 2555

 128

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 45,406,194.88 5,835,010.93 45,406,194.88 5,835,010.93

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 169,627,500.00 159,197,500.00 169,627,500.00 159,197,500.00

 รวม 215,033,694.88 165,032,510.93 215,033,694.88 165,032,510.93

  วงเงิน (ล้านบาท)
  2555  2554 อัตราดอกเบี้ย วันครบกำาหนด ภาระคำ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี

บริษัทใหญ่

- ธ. ไทยพาณิชย์ 25.00 25.00 อัตรา MOR ต่อปี เมื่อทวงถาม - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

       สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท

      - คำ้าประกันโดยกรรมการบางท่าน

- ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย 10.00 10.00 อัตรา MOR ต่อปี  เมื่อทวงถาม - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

       สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท

- ธ. ยูโอบี 20.00 20.00 อัตราเงินฝากประจำา 6 เดือน เมื่อทวงถาม - คำ้าประกันโดยกรรมการบางท่าน

     บวกร้อยละ 1.15   และบัญชีเงินฝากประจำาของ

       กรรมการบางท่าน

รวมวงเงิน 55.00 55.00

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทใหญ่

- ธ. กรุงศรีอยุธยา 35.00 35.00 อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.25 ต่อปี 18 มกราคม 2556 - จดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

      ของกรรมการบางท่าน

- ธ. ไทยพาณิชย์ 134.63 124.20 อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี 8 กุมภาพันธ์, - จดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้ง

     14 มีนาคม และ  ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไปใน 

    9 พฤษภาคม 2556  ภายหน้าบนที่ดินของโครงการ

  169.63 159.20

รวมวงเงิน 224.63 214.20

 

 ภายใต้สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกำาหนดไว้นี้อย่างถูกต้อง          

ทุกประการ

 นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ ไม่จำาหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า จำานำา จำานอง 

ก่อให้เกิดภาระติดพันที่มีผลทำาให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้กู้ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5:1 การงดจ่าย

เงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายชำาระหนี้ของผู้กู้ การห้ามลดทุนจดทะเบียน และการยก    

ผลประโยชน์จากการทำาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
เจ้าหนี้การค้า 72,017,656.56 63,454,160.01 70,604,547.33 60,339,587.51

เจ้าหนี้อื่นๆ 1,906,952.74 3,490,558.08 1,906,952.74 3,490,558.08

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 2,925,199.55 2,471,917.62 2,681,550.09 2,471,917.62

อื่นๆ  1,345,623.62 129,038.00 746,485.71 129,038.00

 รวม 78,195,432.47 69,545,673.71 75,939,535.87 66,431,101.21

19. ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้  
   บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ค่างวดที่ถึงกำาหนดชำาระแล้ว 7,562,101,184.56 6,774,810,181.89 7,562,101,184.56 6,774,810,181.89

หัก การรับรู้รายได้ (7,539,732,663.56) (6,722,625,846.89) (7,539,732,663.56) (6,722,625,846.89)

ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้สำาหรับ

 สัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์

 และรับเงินงวดเกินค่างวดตามสัญญา 22,368,521.00 52,184,335.00 22,368,521.00 52,184,335.00

20. ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555  2554
  เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ

ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 462,866.19 11,085.81 473,952.00 880,572.69 36,553.31 917,126.00

ถึงกำาหนดการจ่ายชำาระหลัง 

 จากหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี 39,371.13 124.88 39,496.01 502,238.30 11,210.69 513,448.99

 รวม 502,237.32 11,210.69 513,448.01 1,382,810.99 47,764.00 1,430,574.99

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะจำานวนสี่สัญญากับบริษัทลิสซิ่งในประเทศ มูลค่า

ตามสัญญาเป็นเงิน 4,179,348 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาผ่อนชำาระ 36 งวด จ่ายชำาระงวดเดือนละ 20,535 - 39,496 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำากัดต่างๆ ที่กำาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

 ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีการคำ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ

แห่งที่ 1  349,142,264.31 206,932,855.00 349,142,264.31 206,932,855.00

แห่งที่ 2  - 52,695,561.70 - 52,695,561.70

แห่งที่ 3  304,356,942.57 14,439,231.26 304,356,942.57 14,439,231.26

แห่งที่ 4  117,869,378.00 129,000,000.00 117,869,378.00 129,000,000.00

 รวม 771,368,584.88 403,067,647.96 771,368,584.88 403,067,647.96

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (173,645,517.81) - (173,645,517.81) -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 597,723,067.07 403,067,647.96 597,723,067.07 403,067,647.96

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังนี้

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 403,067,647.96 403,067,647.96

หัก : จ่ายคืนเงินกู้   (642,247,934.55) (642,247,934.55)

บวก : กู้เพิ่มระหว่างปี 1,010,548,871.47 1,010,548,871.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 771,368,584.88 771,368,584.88

  วงเงิน (ล้านบาท)
  2555  2554 อัตราดอกเบี้ย ภาระคำ้าประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทใหญ่

 แห่งที่ 1 

 - วงเงินที่ 1 578.57 704.24 อัตรา MLR, MLR  ลบร้อยละ  - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

          0.50-1.00 ต่อปี  สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ

 - วงเงินที่ 2 139.47 - อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

            สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ

 - วงเงินที่ 3 29.70 - อัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

            สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ

 แห่งที่ 2

 - วงเงินที่ 1 236.99 236.99 อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

      สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ

      และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 - วงเงินที่ 2 - 113.70 อัตรา MLR ลบร้อยละ 1.00 - จดจำานองที่ดินบางส่วนพร้อม

      สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโครงการ

      และที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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  วงเงิน (ล้านบาท)
  2555  2554 อัตราดอกเบี้ย ภาระคำ้าประกัน

แห่งที่ 3

	 -	วงเงินที่	1	 122.55	 182.05	 อัตรา	MLR	บวกร้อยละ	0.50	ต่อปี	 -	 จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

	 	 	 	 	 	 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป

	 	 	 	 	 	 ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ

	 -	วงเงินที่	2	 180.46	 -	 อัตรา	MLR		 -	 จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

	 	 	 	 	 	 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป

	 	 	 	 	 	 ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ

	 -	วงเงินที่	3	 456.12	 -	 อัตรา	MLR		 -	 จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

	 	 	 	 	 	 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป

	 	 	 	 	 	 ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ

แห่งที่ 4	 306.00	 306.00	 อัตรา	MLR	ลบร้อยละ	0.50	ต่อปี	 -	 จดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

	 	 	 	 	 	 ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นต่อไป

	 	 	 	 	 	 ในภายหน้าบนที่ดินของโครงการ

	 	 2,049.86	 1,542.98

 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 1

 วงเงินที่	1

	 	 บริษัทจะต้องจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมนี้เมื่อได้รับช�าระเงินจากลูกค้า	ณ	วันโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับลูกค้าโดยบริษัท

จะต้องจ่ายช�าระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในปีที่ก�าหนดตามแต่ละสัญญา	 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่			

คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน	ส�าหรับเงินกู้ในส่วนนี้		

 วงเงินที่	2 

	 	 บริษัทจะต้องจ่ายช�าระเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที่	14	ธันวาคม	2556	และในป	ี2555	บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่าวไว้	

ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีทั้งจ�านวนแล้ว

 

 วงเงินที่	3 

	 	 บริษัทจะต้องจ่ายช�าระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน	5	 ปี	6	 เดือน	 นับจากวันท่ีมีการเบิกเงินกู้ตามสัญญาครั้งแรก	(วันที่									

30	ตุลาคม	2555)	อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ยืมที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็น

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับเงินกู้ในส่วนนี้

	 	 นอกจากนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้ก�าหนดในเรื่องที่ส�าคัญ	ได้แก	่ไม่จ�าหน่าย	จ่ายโอน	ให้เช่า	จ�าน�า	

จ�านอง	 ก่อให้เกิดภาระติดพันที่มีผลท�าให้บุคคลอื่นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของผู้กู้	 ไม่ก่อภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ						

ในแต่ละครั้งเป็นจ�านวนเงินตั้งแต่สิบล้านบาทข้ึนไป	 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้ก่อน	การรักษาอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อทุนไม่เกิน	1.5:1	ในวงเงินที	่1	และ	2	และการรักษาอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	1.2	:	1	ในวงเงินที่	3	การงด

จ่ายเงินปันผลเว้นแต่ผู้ให้กู้เห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ของผู้กู้	การห้ามลดทุนจดทะเบียน	

และการยกผลประโยชน์จากการท�าประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้	เป็นต้น
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 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 2

 วงเงินที่ 1

  บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 3 ปี นับจากวันจดทะเบียนจำานองท่ีดินหลักประกัน (วันท่ี 29 ธันวาคม 

2547) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 บริษัทได้ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นวันที่             

29 ธันวาคม 2553 และในปี 2553 ลดวงเงินจาก 777,000,000 บาท ให้คงเหลือจำานวน 236,990,000 บาท และบริษัทได้ 

ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2556 

  นอกจากน้ีบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ รายงานความคืบหน้าในการขาย      

การโอน และการก่อสร้างให้กับผู้ให้กู้ทุกเดือน และบริหารจัดการกิจการให้มียอดขายบ้านในโครงการเพ่ิมข้ึนปีละไม่ตำ่ากว่า 

50 ยูนิต (เริ่มตั้งแต่ปี 2551)

 การปฏิบัติตามเงื่อนไข

  บริษัทมียอดขายบ้านในโครงการสำาหรับปี 2551 จำานวน 32 ยูนิต ซึ่งตำ่ากว่าข้อกำาหนดตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น   

ฝ่ายบริหารได้มีการเจรจากับธนาคารเพื่อขอถอดถอนเงื่อนไขเกี่ยวกับยอดขาย 50 ยูนิต ซ่ึงธนาคารได้ตกลงตามท่ีขอ แต่

บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินต้นเพิ่มเป็น 14,000 บาท ต่อตารางวา จากเดิม 10,725 บาท ต่อตารางวา ทั้งนี้ตามหนังสือ

แจ้งผลการทบทวนวงเงินสินเชื่อเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552

 วงเงินที่ 2 

  บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมนี้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับลูกค้า โดยบริษัท

จะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา (26 สิงหาคม 2554) ซ่ึงครบกำาหนด

ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในหนึ่งปี เพื่อจัด

ประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำาหรับเงินกู้ในส่วนนี้

  นอกจากนีบ้รษิทัต้องปฎบิตัติามเงือ่นไขทีม่สีญัญากูก้ำาหนดในเรือ่งทีส่ำาคญั ได้แก่ การยกผลประโยชน์จากการประกนัภยั

ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันที่ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น

 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 3

 วงเงินที่ 1

  บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมนี้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับลูกค้า โดยบริษัท

จะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 5 สิงหาคม 2553) ซึ่งครบกำาหนดภายใน   

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปีเพื่อจัดประเภทเป็น

หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำาหรับเงินกู้ในส่วนนี้

  นอกจากนี้บริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ การยกผลประโยชน์จากการทำา

ประกนัภยัสิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์สินของหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น

 วงเงินที่ 2 

  บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 60 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 14 ธันวาคม 2555) ทั้งนี้     

ผู้ให้กู้อาจพิจารณาผ่อนปรนหรือขยายกำาหนดเวลาชำาระหนี้ตามท่ีกำาหนดไว้ข้างต้น แล้วแต่กรณีออกไปอีกเป็นระยะเวลาไม่

เกินสามเดือน และผู้ให้กู้ตกลงปลอดไถ่ถอนจำานองหลักทรัพย์หลักประกันให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทได้ชำาระหนี้ภายใต้เงื่อนไข

ที่ผู้ให้กู้กำาหนด และบริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำาหนด

ชำาระภายในหนึ่งปี



 รายงานประจำาปี 2555

 133

 วงเงินที่ 3 

  บริษัทจำาต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 72 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ 3 ธันวาคม 2555) และผู้ให้

กู้ตกลงปลอดไถ่ถอนจำานองหลักทรัพย์หลักประกันให้แก่บริษัทเมื่อบริษัทได้ชำาระหนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กำาหนด และ

บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

  นอกจากนี้บริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ การทำาประกันภัยส่ิงปลูกสร้างบน

ทรัพย์หลักประกันทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และที่จะมีข้ึนในอนาคต ในวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท และการรักษา

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.0 : 1 ในแต่ละไตรมาสในวงเงินที่ 2 และวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่า 37 ล้านบาท ในวงเงิน

ที่ 3 หรือในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์หลักประกันมีมูลค่าตำ่ากว่าวงเงินประกันภัยที่กำาหนดไว้ข้างต้น ให้กำาหนดวงเงิน

ประกันภัยเท่ากับวงเงินประกันภัยสูงสุดที่บริษัทประกันภัยรับประกัน หรือในวงเงินประกันภัยสูงสุดที่ผู้ให้สินเชื่อเห็นสมควร

 ธนาคารในประเทศแห่งที่ 4

  บริษัทจะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมนี้เมื่อได้รับชำาระเงินจากลูกค้า ณ วันโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับลูกค้า โดยบริษัท

จะต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 36 เดือน นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก (วันที่ 1 ธันวาคม 2554) ซึ่งครบกำาหนด

ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ประมาณการยอดเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายในหนึ่งปี เพื่อจัด

ประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน สำาหรับเงินกู้ในส่วนนี้

  นอกจากนี้บริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่สัญญาเงินกู้กำาหนดในเรื่องที่สำาคัญ ได้แก่ การยกผลประโยชน์จากการทำา

ประกันภัย สิ่งปลูกสร้างบนทรัพย์สินของหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นต้น

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงดังต่อไปนี้

 งบแสดงฐานะการเงิน

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

 พนักงานยกมา 20,907,539.00 17,934,612.00 20,677,463.00 17,778,940.00

ต้นทุนบริการ และดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน 3,301,413.00 2,972,927.00 3,194,315.00 2,898,523.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (292,800.00) - (292,800.00) -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

 พนักงานปลายปี 23,916,152.00 20,907,539.00 23,578,978.00 20,677,463.00
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  ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,465,111.00 2,255,545.00 2,367,216.00 2,187,366.00

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 836,302.00 717,382.00 827,099.00 711,157.00

รวม  3,301,413.00 2,972,927.00 3,194,315.00 2,898,523.00

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

 ต้นทุนบริการ 67,340.00 46,397.00 - -

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 711,326.00 656,643.00 711,326.00 656,643.00

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 529,415.00 458,236.00 522,630.00 452,851.00

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1,157,030.00 1,094,269.00 1,133,260.00 1,077,872.00

ต้นทุนทางการเงิน 836,302.00 717,382.00 827,099.00 711,157.00

รวม  3,301,413.00 2,972,927.00 3,194,315.00 2,898,523.00

ข้อสมมุติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 ร้อยละ
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด   4.00 4.00

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน   5.67 5.67

อัตราการหมุนเวียนพนักงา   0 - 39 0 - 22

อัตรามรณะ (ตามตารางมรณะปี 2551)   100.00 100.00

อัตราทุพพลภาพ   5 ของอัตรามรณะ    5 ของอัตรามรณะ

23. ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการหนึ่ง กับบริษัทแห่งหนึ่งตามสัญญาจะ

ซื้อจะขายลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดินกำาหนดให้บริษัทต้องจ่ายค่าท่ีดินรวมถึงภาระหนี้สินที่มีต่อ

ลูกค้าเดิมของโครงการ 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2555 2554
ยอดยกมา   115,771,450.00 68,361,450.00

บวก เพิ่มในระหว่างปี   - 47,410,000.00

รวม    115,771,450.00 115,771,450.00

หัก ลดลงในระหว่างปี   (11,322,000.00) -

ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์   104,449,450.00 115,771,450.00
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24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบัญชี

  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ วิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

24.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตาม 

ปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์การโดยทั่วไปและไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใดๆ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารวมตั๋วเงินรับ-จ่าย เงิน     

กู้ยืมต่างๆ ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

24.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการที่อัตราดอกเบ้ียจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้

เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ได้ดังนี้

 บาท
 งบการเงินรวม
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม
   ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,115,272.12 - - 45,115,272.12
เงินลงทุนชั่วคราว - 117,199.98 538,718.91 655,918.89
ลูกหนี้การค้า  - - 8,325,815.23 8,325,815.23
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - 1,111,366.71 - 1,111,366.71
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
 สถาบันการเงิน 215,033,694.88 - - 215,033,694.88
ตั๋วเงินจ่ายการค้า - - 46,738,547.54 46,738,547.54
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 78,195,432.47 78,195,432.47
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 502,237.32 - 502,237.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 771,368,584.88 - - 771,368,584.88
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 บาท
 งบการเงินรวม
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
   อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม
   ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,532,921.27 - - 78,532,921.27
เงินลงทุนชั่วคราว - 114,528.19 18,619,748.34 18,734,276.53
ลูกหนี้การค้า  - - 264,165.00 264,165.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - 1,087,389.30 - 1,087,389.30
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
 สถาบันการเงิน 165,032,510.93 - - 165,032,510.93
ตั๋วเงินจ่ายการค้า - - 33,142,810.82 33,142,810.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 69,545,673.31 69,545,673.31
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,382,810.99 - 1,382,810.99
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,067,647.96 - - 403,067,647.96

 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม
   ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,363,227.19 - - 38,363,227.19
เงินลงทุนชั่วคราว - 117,199.98 538,718.91 655,918.89
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - 889,340.40 - 889,340.40
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
  สถาบันการเงิน 215,033,694.88 - - 215,033,694.88
ตั๋วเงินจ่ายการค้า - - 45,483,896.49 45,483,896.49
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 75,939,535.87 75,939,535.87
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 502,237.32 - 502,237.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 771,368,584.88 - - 771,368,584.88
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 บาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
   อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม
   ขึ้นลงตามอัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,805,059.06 - - 67,805,059.06
เงินลงทุนชั่วคราว - 114,528.19 526,961.79 641,489.98
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน - 869,913.35 - 869,913.35
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
  สถาบันการเงิน 165,032,510.93 - - 165,032,510.93
ตั๋วเงินจ่ายการค้า - - 33,142,810.82 33,142,810.82
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 66,431,101.21 66,431,101.21
ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,382,810.99 - 1,382,810.99
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 403,067,647.96 - - 403,067,647.96

24.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจาก

บริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ และบริษัทไม่ได้ทำาสัญญาเพ่ือป้องกัน         

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

24.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำารองในกรณีท่ีมี

ความจำาเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

24.6 มูลค่ายุติธรรม
  มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากมูลค่าตาม

บญัชีของทรพัย์สนิทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนินัน้ ยกเว้นหนีส้นิระยะยาว ไม่สามารถคำานวณได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น

จึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

25. สำารองตามกฎหมาย
  ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำารองอย่างน้อยร้อยละ 5 

ของกำาไรประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองดังกล่าว จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ทุนสำารองตามกฎหมายนี้จะนำาไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

  ในปี 2555 บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 5.10 ล้านบาท ของกำาไรประจำาปี ท้ังนี้เป็นไปตามมติที่ประชุม          

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

  ในปี 2554 บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 12.00 ล้านบาท ของกำาไรประจำาปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุม        

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยผ่านการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจำาปีของผูถ้อืหุน้

ในวันที่ 25 เมษายน 2555 แล้ว
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26. เงินปันผล
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรรกำาไร

ประจำาปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 83.02 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแล้ว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรรกำาไร

ประจำาปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 35.58 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลแล้ว

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

27. การบริหารจัดการทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

และการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.65 : 1          

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 0.49:1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.66 :1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : 0.50:1)

28. กำาไรต่อหุ้น
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดย

บุคคลภายนอกที่ออกและเรียกชำาระแล้วในระหว่างปี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554

กำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 100,075,901.56 192,601,150.95 101,250,193.78 189,175,630.97

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก    (หุ้น) 1,185,985,052 1,185,985,052 1,185,985,052 1,185,985,052

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.084 0.162 0.085 0.160

29. เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานสำาหรับพนักงานประจำาท้ังหมดของบริษัทและบริษัทย่อยตาม

ความในพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะ

ได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทำางาน บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้ง       

ผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทนุสำารองเลีย้งชพีสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นจำานวนเงนิ 

2,673,954.40 บาท และ 2,524,200.05 บาท ตามลำาดับ 

 เฉพาะกิจการจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เป็นจำานวนเงิน 

2,536,896.60 บาท และ 2,403,501.05 ล้านบาท ตามลำาดบั 
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ 

 (เพิ่มขึ้น) ลดลง (93,423,872.98) 5,393,131.83 (86,356,156.90) 6,036,176.83

การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนพัฒนาที่ดิน 

 (เพิ่มขึ้น) ลดลง 101,389,393.11 (138,064,045.20) 100,673,362.48 (138,893,750.33)

การเปลี่ยนแปลงในที่ดินรอพัฒนา 

 (เพิ่มขึ้น) ลดลง (410,146,471.96) 37,779,967.02 (410,146,471.96) 34,227,704..89

ค่าดอกเบี้ยจ่ายคิดเข้าต้นทุน

 โครงการระหว่างปี 36,840,468.48 28,368,311.69 36,840,468.48 28,368,311.69

ค่าพัฒนาสาธารณูปโภคและ

 ค่างานก่อสร้างระหว่างปี 936,512,672.29 827,066,498.83 921,845,112.35 827,281,760.14

ค่าซื้อที่ดิน 449,236,662.00 507,774,811.00 449,236,662.00 507,774,811.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 110,791,625.32 102,403,131.27 109,159,285.21 96,458,481.77

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 13,773,554.02 12,840,967.73 13,493,300.78 12,740,401.93

ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย - 22,483,319.63 - 22,483,319.63

ผลขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย
 บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 เนื่องจากนำ้าได้เข้าท่วมพ้ืนท่ีตั้ง

บางโครงการ และท่วมเส้นทางคมนาคมโดยรอบสำานักงาน จากสถานการณ์นำ้าท่วมมีผลทำาให้สินค้าซึ่งได้แก่ บ้านสำาเร็จรูป          

งานระหว่างก่อสร้างเสียหาย และมีผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและระหว่างนำ้าท่วม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงการ

ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงได้บันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนดังกล่าว จำานวน 

22,483,319.63 บาท ซึ่งได้แสดงอยู่ภายใต้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำานวนเงินดังกล่าวได้รวม

ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากค่าซ่อมแซมบ้านลูกค้าที่มีการขายก่อนนำ้าท่วม 2 เดือน จำานวน 29 แปลง เป็นจำานวนเงิน 

1,330,822.00 บาท ซึ่งได้แสดงอยู่ภายใต้ชื่อบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และในปี 2555 ค่าซ่อมแซมบ้าน

ลูกค้าเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นจำานวนเงิน 740,029.44 บาท ส่วนที่เหลือจำานวน 590,792.56 บาท ได้ทำาการกลับรายการทั้งจำานวน
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31. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย

 บาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2555 2554 2555 2554

ดอกเบี้ยจ่าย

  สถาบันการเงิน 45,580,138.80 40,340,057.60 45,580,138.80 40,340,057.60

 บริษัทย่อย - - 80,383.56 47,421.23

  บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 678,184.92 5,043,025.69 678,184.92 5,043,025.69

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 836,302.00 717,382.00 827,099.00 711,157.00

ค่าธรรมเนียมในการขอเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 1,164,909.00 1,706,801.00 1,164,909.00 1,706,801.00

รวม  48,259,534.72 47,807,266.29 48,330,715.28 47,848,462.52

หัก ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (36,840,468.48) (28,368,311.69) (36,840,468.48) (28,368,311.69)

สุทธิ  11,419,066.24 19,438,954.60 11,490,246.80 19,480,150.83

32. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเกณฑ์การคำานวณ
 บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้นติบิคุคล (ถ้าม)ี ตามจำานวนทีจ่ะต้องจ่าย คำานวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวลรษัฎากรในอตัราภาษี

เงินได้ (ปี 2555 : 23%, ปี 2554 : 30%) ของกำาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ      

ซึง่ไม่สามารถถอืเป็นรายจ่ายในการคำานวณภาษแีละหกัออกด้วยรายการที่ได้รบัยกเว้นหรอืไม่ถอืเป็นรายได้ในการคำานวณภาษี 

 ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่530  (พ.ศ.2554) ลงวนัที1่4 ธนัวาคม 2554 ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลด

อตัรารษัฎากร ภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบัปี 2555 คำานวณจากกำาไรสทุธติามกฎหมายภาษอีากรด้วยอตัราร้อยละ 23 ของกำาไรสทุธิ 

และภาษเีงนิได้นติบิคุลสำาหรบัปี 2556 เป็นต้นไป ในอตัราร้อยละ 20 ของกำาไรสทุธิ  

 บรษิทัคำานวณภาษเีงนิได้นติบิคุคลโดยใช้เกณฑ์การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามประมวลรษัฎากรกำาหนดและตาม

คำาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.61/2539 เรื่องการคำานวณกำาไรและเงินได้สุทธิสำาหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะแตกต่างไปจาก    

หลักการบัญชีที่เลือกปฏิบัติในบางกรณีได้แก่การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนขาย ดอกเบ้ียจ่าย และค่าเสื่อม

ราคาสำาหรบักลุม่ทรพัย์สนิประเภทค่าพฒันาสาธารณปูโภค เพือ่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้

 นโยบายบัญชี ทางภาษี ทางบัญชี

การรับรู้รายได้และต้นทุนขาย โครงการที่เปิดก่อนปี 2550 รับรู้รายได้ทั้งจำานวนเมื่อได้มีการโอนความ

  - รับรู้รายได้ตามค่างวดที่ถึงกำาหนดชำาระ เสี่ยงและผลตอบแทนที่สำาคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

  โครงการที่เปิดในหรือหลังปี 2550

  - รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ

ดอกเบี้ยจ่าย เฉพาะส่วนของดอกเบี้ยที่ถึงกำาหนดชำาระ จะหยุดรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อบ้านสร้างเสร็จ

  ตั้งแต่วันที่โครงการนั้นพร้อมจะขาย พร้อมขาย

ค่าเสื่อมราคา-สาธารณูปโภค มีสิทธินำาค่าสึกหรอมาหักเป็นรายจ่ายใน บันทึกเป็นต้นทุนพัฒนาที่ดินและจะรับรู้

 ส่วนกลางของโครงการ การคำานวณกำาไรตามวิธีเส้นตรงระยะ เป็นต้นทุนขายตามพื้นที่ที่ขาย

  เวลา 5 ปี
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
 2555 2554

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทางบัญชี   137,572,740.70 334,090,258.73

รายรับและรายจ่ายที่แตกต่าง

บวก (หัก)  รายได้รับรู้เป็นรายได้ทางภาษี   3,823,914.50 16,967,650.00

  ต้นทุนทางภาษีที่แตกต่างจากหลักการบัญชีตาม ป.61/2539  (3,832,408.99) 71,274,145.41

  รายการบวกกลับทางภาษี   21,971,200.37 61,804,039.57

  รายการหักออกสำาหรับรายการส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษี  (1,611,329.54) (1,087,334.52)

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษี   157,924,117.04 483,048,759.19

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล   (36,322,546.92) (144,914,627.76)

 (ปี 2555 อัตราร้อยละ 23%

 ปี 2554 อัตราร้อยละ 30%)

กำาไรสุทธิทางภาษี   121,601,570.12 338,134,131.43

33. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของบริษัท และบริษัทย่อย

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (บาท)
 กิจการพัฒนา กิจการรับเหมา กิจการบริหาร รวม ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม
 อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง หมู่บ้าน  DR.  CR.

รายได้

 รายได้จากการขาย 1,544,157,799.00 - - 1,544,157,799.00 - - 1,544,157,799.00

 รายได้จากการก่อสร้าง - 37,796,204.60 - 37,796,204.60 (29,217,756.94) - 8,578,447.66

 รายได้จากการให้บริการ - - 5,650,098.16 5,650,098.16 (1,101,000.00) - 4,549,098.16

 รายได้อื่น 16,182,515.66 466,749.03 50,021.56 16,699,286.25 (166,783.81) - 16,532,502.44

  รวมรายได้ 1,560,340,314.66 38,262,953.63 5,700,119.72 1,604,303,388.01   1,573,817,847.26

ค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนขาย 1,012,092,976.45 - - 1,012,092,976.45 - (265,674.78) 1,011,827,301.67

 ต้นทุนก่อสร้าง - 36,817,600.80 - 36,817,600.80 - (28,236,051.53) 8,581,549.27

 ต้นทุนบริการ - - 3,205,546.87 3,205,546.87 - - 3,205,546.87

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 210,163,067.70 - - 210,163,067.70 - - 210,163,067.70

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 148,078,169.43 1,010,216.15 3,439,528.59 152,527,914.17 - (1,390,995.31) 151,136,918.86

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 40,943,113.58 - 172,450.00 41,115,563.58 - - 41,115,563.58

 ต้นทุนทางการเงิน 11,490,246.80 6,091.81 9,029.00 11,505,367.61 - (86,301.37) 11,419,066.24

  รวมค่าใช้จ่าย 1,422,767,573.96 37,833,908.76 6,826,554.46 1,467,428,037.18   1,437,449,014.19

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 151,030.86 - - 151,030.86

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 137,572,740.70 429,044.87 (1,126,434.74) 137,026,381.69   136,519,863.93

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 36,322,546.92 121,415.45 - 36,443,962.37 - - 36,443,962.37

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี 101,250,193.78 307,629.42 (1,126,434.74) 100,582,419.32   100,075,901.56

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -   -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 101,250,193.78 307,629.42 (1,126,434.74) 100,582,419.32   100,075,901.56

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 164,182,805.47 2,198,845.66 209,729.23 166,591,380.36   166,591,380.36
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  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (บาท)
 กิจการพัฒนา กิจการรับเหมา กิจการบริหาร รวม ตัดรายการระหว่างกัน งบการเงินรวม
 อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง หมู่บ้าน  DR.  CR.

รายได้

	 รายได้จากการขาย	 2,024,729,459.23	 -	 -	 2,024,729,459.23	 -	 11,195,056.00	 2,035,924,515.23

	 รายได้จากการก่อสร้าง	 -	 12,596,261.61	 -	 12,596,261.61	 (12,596,261.61)	 -	 -

	 รายได้จากการให้บริการ	 -	 -	 6,039,598.16	 6,039,598.16	 (2,466,000.00)	 -	 3,573,598.16

	 รายได้อื่น	 9,318,645.57	 9,393,839.61	 224,708.15	 18,937,193.33	 (9,362,111.59)	 -	 9,575,081.74

	 	 รวมรายได้	 2,034,048,104.80	 21,990,101.22	 6,264,306.31	 2,062,302,512.33	 	 	 2,049,073,195.13

ค่าใช้จ่าย

	 ต้นทุนขาย	 1,264,795,014.22	 -	 -	 1,264,795,014.22	 3,523,660.95	 -	 1,268,318,675.17

	 ต้นทุนก่อสร้าง	 -	 11,737,955.30	 -	 11,737,955.30	 -	 (11,737,955.30)	 -

	 ต้นทุนบริการ	 -	 -	 3,495,520.71	 3,495,520.71	 -	 -	 3,495,520.71

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 228,580,823.80	 -	 -	 228,580,823.80	 -	 -	 228,580,823.80

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 152,105,332.54	 1,757,669.49	 2,336,656.46	 156,199,658.49	 -	 (2,544,892.44)	 153,654,766.05

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 34,996,524.68	 -	 157,515.00	 35,154,039.68	 -	 -	 35,154,039.68

	 ต้นทุนทางการเงิน	 19,480,150.83	 92.00	 6,133.00	 19,486,375.83	 -	 (47,421.23)	 19,438,954.60

	 	 รวมค่าใช้จ่าย	 1,699,957,846.07	 13,495,716.79	 5,995,825.17	 1,719,449,388.03	 	 	 1,708,642,780.01

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 -	 -	 -	 (360,543.73)	 -	 -	 (360,543.73)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 334,090,258.73	 8,494,384.43	 268,481.14	 342,492,580.57	 	 	 340,069,871.39

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 144,914,627.76	 2,521,373.94	 32,718.74	 147,468,720.44	 -	 -	 147,468,720.44

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 189,175,630.97	 5,973,010.49	 235,762.40	 195,023,860.13	 	 	 192,601,150.95

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 -	 -	 -	 -	 	 	 -

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 189,175,630.97	 5,973,010.49	 235,762.40	 195,023,860.13	 	 	 192,601,150.95

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2554

		 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 177,594,868.95	 459,094.28	 283,574.17	 178,337,537.40	 	 	 178,337,537.40

34. ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สำานักงานขาย ที่ดิน และบริการจัดทำาและติดตั้งป้ายโฆษณา  

 เพื่อดำาเนินกิจการของบริษัท
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาดังกล่าว		ดังนี้

  จ่ายช�าระภายใน ล้านบาท

	 	 1	ปี	 4.80

	 	 2	ถึง	3	ปี	 4.41

34.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออกหนังสือคำ้า 
 ประกันต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ดังนี้

 ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

-	ค�้าประกันการใช้ไฟฟ้า	ประปา	และอื่นๆ	 	 	 9.47	 9.07

-	ค�้าประกันค่าบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคและ

	 บริการสาธารณะส่วนกลาง	 	 	 122.85	 122.85
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34.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้คำ้าประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงินเป็นจำานวนเงิน  
 0.65 ล้านบาท และคำ้าประกันการใช้นำ้ามัน เป็นจำานวนเงิน 0.22 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 13)

34.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
  บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จำานวน 1 คดีบริษัทอยู่ในฐานะผู้คำ้าประกัน 

หนี้เงินกู้ยืมร่วมชำาระหนี้เงินกู้กับผู้กู้เงินหลัก ซ่ึงเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นจำานวนเงินรวม 0.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิ้น (คำานวณจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 0.22 ล้านบาท) โดยกล่าวหาว่าผู้กู้เงินหลักผิดนัดชำาระหนี้ตามเงื่อนไขในการ

จ่ายชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้คำ้าประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงถูกฟ้องร้อง

เป็นจำาเลยที่ 2 ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลสั่งให้ผู้กู้เงินหลักและผู้คำ้าประกันร่วมกันชำาระเงินจำานวนรวม 

0.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจำานวน 0.50 ล้านบาท หากไม่ชำาระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างออกขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาประมาณการผลความเสียหายที่คาดว่าจะถูกเรียก

ร้องสำาหรับคดีดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำานวนเงิน 0.18 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียน

อื่นโดยฝ่ายบริหารคาดว่าความเสียหายจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ประมาณการไว้

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
 รายการบญัชบีางรายการในงบการเงนิสำาหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ได้มกีารจดัประเภทใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบั

การจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจบุนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อกำาไร (ขาดทนุ) สำาหรบัปีหรอืส่วนของผูถ้อืหุน้

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 36.1 เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2556 บรษิทัได้ทำาสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิกบับคุคลธรรมดาเป็นจำานวน 229 ล้านบาท กำาหนด 

  โอนกรรมสทิธิ์ในวนัที ่23 พฤษภาคม 2556 โดยบรษิทัได้จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซือ้ทีด่นิแล้วเป็นจำานวน 5 ล้านบาท 

 36.2 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2556 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบรษิทัมมีติให้บรษิทั 

  จดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปี 2555 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ เป็นเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท เป็นจำานวนเงนิรวม 41.78  

  ล้านบาท และกำาหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2556

37. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556



 รายงานประจำาปี 2555

 144

ขอ้มูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท : บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ  :  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำาบลคูคต 

   อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107546000385 (เดิมเลขที่ 40854600039)   

โฮมเพจ :  www.ncgroup.co.th 

โทรศัพท์  : 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร  : 66 (0) 2993-5089

ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท) 

ทุนชำาระแล้ว  : 1,185,985,052 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบสองบาท) 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำาากัด 

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 

   โทรศัพท์ 66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2229-2888 

   โทรสาร 66 (0) 2359-1259

ผู้สอบบัญชี : นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2421 หรือ

   นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6838 

   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

   267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

   โทรศัพท์ 66 (0) 2587-8080 

   โทรสาร 66 (0) 2586-0301

บริษัทที่ปรึกษาด้าน  : บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำาากัด

การตรวจสอบภายใน  100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวงศ์วานิช บี ถนนพระราม 9  

   แขวง / เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310     

   โทรศัพท์ 66 (0) 2645-0109  

   โทรสาร 66 (0) 2645-0101
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำากัด (NCPM)
ประกอบธุรกิจ  :  รับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำาาบลคูคต 

   อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541019582 (เดิมเลขที่ (4) 337/2541)  

โทรศัพท์  : 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร  : 66 (0) 2993-5089 

ทุนจดทะเบียน  : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ทุนชำาระแล้ว  : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ผู้สอบบัญชี : นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8843 

   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

   267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 

   แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

   โทรศัพท์ 66 (0) 2587- 8080 โทรสาร 66 (0) 2586 - 0301

ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำากัด (QLM)
ประกอบธุรกิจ  :  รับจ้างบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรร และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตำาาบลคูคต 

   อำาาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105541071517 (เดิมเลขที่ (4) 1189/2541)  

โทรศัพท์  : 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร   : 66 (0) 2993-5089

ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ทุนชำาระแล้ว  : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

ผู้สอบบัญชี : นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8843 

   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 

   267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

   โทรศัพท์ 66 (0) 2587 - 8080

   โทรสาร 66 (0) 2586 - 0301
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
1/765 หมู 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท: 0-2993-5080-7 โทรสาร: 0-2993-5089 อีเมล: ir@ncgroup.co.th เว็บไซต: www.ncgroup.co.th




