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สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) กอตั้งเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยดําเนินธุรกิจหลักประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขาย ภายใตช่ือ
โครงการ “บานฟา” ซ่ึงเปนผูนําตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ ปจจุบันบริษัทไดขยายโครงการครอบคลุม
พื้นท่ีหลัก 4 มุมเมือง คือ กรุงเทพฯ โซนเหนือ (เชน ถนนรังสิต-องครักษ/ถนนลําลูกกา) กรุงเทพฯ โซนใต 
(เชน ถนนประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ โซนตะวันตก (เชน ถนนวงแหวนปนเกลา/ถนนพุทธมณฑลสาย 1) และ
กรุงเทพฯ โซนตะวันออก (เชน ถนนศรีนครินทร) และภายในเขตเมือง (เชน ถนนลาดพราว) รวมถึงจังหวัด
ใหญๆ เชน ชลบุรี และขอนแกน ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท  
 บริษัทมีบริษัทยอย 3 บริษัทซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ 
แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ท้ังดานบริหารการขายและการตลาด 
การกอสรางและการโอน ในลักษณะของการเขาไปฟนฟูกิจการ และการบริหารรวมกับเจาของท่ีดิน บริษัท 
ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการใหบริการบริหารชุมชนแกโครงการบานจัดสรรและ
อาคารชุดภายหลังการโอน และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน
โครงการขนาดเล็ก 
 บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รูจักบาน รูใจคุณ” และมุงสรางความแตกตางของ
โครงการและผลิตภัณฑจากคูแขงโดยท่ัวไป โดยมีลักษณะเฉพาะของการออกแบบบานใหมีทางเลือกสําหรับ
ลูกคา (Adaptive Function Design) ในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบานได ประสานระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ท้ังมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการกอสรางบานของโครงการ และ
การสรางความเชื่อม่ันใหลูกคาในดานการสงมอบบาน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา 

บริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก และไดมีการกําหนดและประเมิน
ความเส่ียงของกิจการ ตลอดจนมีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเส่ียงท่ีมีผลตอการดําเนินงาน
ของบริษัท ในปจจุบันบริษัทมีปจจัยเส่ียงหลักๆ 4 ประการ ไดแก ความเส่ียงจากการสรางบานพรอมอยู 
ความเส่ียงจากการสรางบานสรางกอนขายและบานส่ังสราง ความเส่ียงจากการข้ึนราคาของราคาวัสดุ
กอสราง และความเส่ียงจากการที่บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 75 ซ่ึงบริษัท
ไดมีการจัดการบริหารความเส่ียงดังกลาวตามรายละเอียดท่ีระบุในหัวขอเร่ืองปจจัยความเส่ียงในสวนท่ี 2 ขอ
ท่ี 1 หนา 4-6 

ในป 2550 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายประการ ท้ังจากการขึ้นราคาของ
น้ํามันและวัสดุกอสราง ตลอดจนความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการ
ดําเนินงานของผูประกอบการ กําลังซ้ือและความเช่ือม่ันของผูบริโภค  
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ผลกระทบจากปจจัยลบดังกลาว สงผลใหในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 840 ลานบาท 
และขาดทุนสุทธิ 62 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ในอัตรารอยละ -30.3 และรอยละ -216.7 ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 3,440 ลานบาท หนี้สินรวม            
1,414 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 2,026 ลานบาท โดยมีทุนชําระแลวจํานวน 1,186 ลานบาท  

บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการท่ีเปดดําเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 รวมท้ังส้ิน 16 โครงการ 
มูลคาโครงการรวม 11,769 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซ้ือขายแลว 6,296 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.5 
ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน และโอนรับรูเปนรายไดแลว 5,777 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.1 ของมูลคา
โครงการรวมในปจจุบัน  
 ปจจุบัน บริษัทถือเปนหนึ่งในผูนําดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยดําเนินโครงการ  
ท้ังในอดีตและปจจุบันมากถึง 33 โครงการ ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ ไดแก โซนเหนือ โซนใต 
โซนตะวันตก และโซนตะวันออก รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ ไดแก ชลบุรี และขอนแกน 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 กอนการตดัสินใจลงทุน) 
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สวนท่ี 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 1/765 หมู 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 12130 
เลขทะเบียนบริษัท : 40854600039 
โฮมเพจ : www.ncgroup.co.th 
โทรศัพท : 0-2993-5080-7 
โทรสาร : 0-2533-7767 
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1. ปจจัยความเส่ียง 
 
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

  ความเส่ียงจากการสรางบานพรอมอยู 

  บริษัทมีนโยบายในการสรางบานพรอมอยู (บานสรางเสร็จพรอมโอน) ซ่ึงเปนหนึ่งใน
กลยุทธของบริษัทในการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา การสรางบานพรอมอยูตองใชเงินทุนหมุนเวียนมาก เนื่องจากบริษัทไมไดรับเงินจาก
ลูกคาในระหวางกอสราง และบริษัทมีความเส่ียงจากการไมสามารถขายบานพรอมอยูไดตามท่ี
คาดการณ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีภาระตนทุนในรูปของตนทุนการพัฒนาที่ดิน และตนทุนสินคา
คงเหลือในปริมาณสูง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพคลอง และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการ บริษัทไดมีการศึกษาและวิเคราะหตลาดโดยรวมแลวเปน
อยางดี เพื่อใหตรงกับชองวางทางการตลาด และมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาเพื่อใหไดสินคา
ท่ีตรงกับความตองการของลูกคา โดยการดําเนินการพัฒนาโครงการบานพรอมอยูบริษัทพิจารณา
วิเคราะหจากความตองการของลูกคาในดานตางๆ เชน ทําเลที่ตั้ง แบบบาน และขนาดของบาน ทําให
บริษัทสามารถพัฒนาบานพรอมอยูไดตรงกับความตองการของลูกคาและสามารถขายบานพรอมอยูได
ตามแผนงาน นอกจากนี้ บริษัทไดแบงการพัฒนาโครงการเปนรายเฟส ดังนั้น บริษัทจึงสามารถ
ปรับเปล่ียนสินคาตามความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมี
สินคาคงเหลือบานพรอมอยูท้ังส้ิน 614 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.2 ของมูลคาขายรวมของโครงการ
ท้ังหมดท่ีดําเนินการในปจจุบัน โดยในจํานวนนี้เปนบานท่ีทําสัญญาจะซ้ือจะขายแลว 61 ลานบาท 

• ความเส่ียงจากการขายบานส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) 

บริษัทมีนโยบายขายบานส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) เพ่ือลด
ความเส่ียงดานการตลาด และเพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการปรับสินคาใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได นอกจากนี้ ในการขายบานส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) บริษัท
สามารถนําเงินคางวดท่ีไดรับจากลูกคามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกดวย อยางไรก็ตาม การขายบาน
ส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) ทําใหบริษัทมีความเส่ียงดานการควบคุม
ตนทุนการกอสราง เนื่องจากบริษัทจะตั้งราคาขายบานกอนเร่ิมการกอสราง ดังนั้น หากตนทุนการ
กอสรางเปล่ียนแปลงไปก็จะสงผลกระทบตออัตรากําไรข้ันตนของบริษัท   

  อยางไรก็ตาม ในการสรางบานของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการทําสัญญากอสรางแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turnkey construction contract) กับผูรับเหมา โดยบริษัทจะซ้ือเฉพาะวัสดุกอสรางหลักบาง
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1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 

  ความเส่ียงจากการขึ้นราคาของวัสดุกอสราง  

  เนื่องจากบริษัทเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางหลักบางรายการ สําหรับการกอสรางเพ่ือเปน
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการกอสรางใหเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด อาทิ เสาเข็ม ปารเก พรม  
งานปูหินออน หินแกรนิต กระเบ้ืองยาง ราวบันไดยาง งานกําจัดปลวก เปนตน โดยบริษัทไมมีการทํา
สัญญาซ้ือขายวัสดุกอสรางลวงหนา และจากสภาพการณปจจุบันซ่ึงราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนม
ปรับตัวเพิ่มข้ึนเนื่องจากการปรับตัวเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามัน ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของ
ราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนทุนการกอสรางและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท  

  อยางไรก็ตาม  บริษัทมีการวางแผนความตองการใชวัสดุกอสร าง  (Material 
Requirement Planning) อยางมีระบบเพื่อใหเหมาะสมกับแผนงานการพัฒนาโครงการของบริษัทซ่ึงเปน
การปองกันปญหาในการจัดหาวัสดุกอสรางของบริษัทในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะ
บริหารและพัฒนาโครงการในปริมาณท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา โดยการควบคุมปริมาณ
สินคาคงคลังท้ังในรูปวัสดุกอสรางและสินคาสําเร็จรูปใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถกําหนด
ราคาของสินคาท่ีเหมาะสมกับตนทุน กอปรกับการท่ีบริษัทจัดเปนผูประกอบการที่มีขนาดคอนขางใหญ
ทําใหมีอํานาจในการตอรองในดานราคาและปริมาณกับผูจําหนายวัสดุกอสรางได โดยท่ีผานมาบริษัท
รักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูจําหนายวัสดุกอสรางอยางตอเนื่อง 
 
1.3 ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ 

 บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 75 

  บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตันฑเทอดธรรม ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 
75.9 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดปรากฏ
ในหัวขอเร่ืองโครงสรางเงินทุน) ซ่ึงเปนสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวา 3 ใน 4 ทําใหกลุมผูถือหุนดังกลาว
มีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีกลุมผูถือหุนใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากน้ี 
การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุมผูถือหุนใหญนี้ยังทําใหโอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงํากิจการ 
(Takeover) โดยบุคคลอ่ืนไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการยินยอมของผูถือหุนใหญกลุมนี้ แมวา   
ผูถือหุนกลุมอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะทําใหมูลคาของกิจการเพ่ิมข้ึน 
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  อยางไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดโครงสรางการจัดการเพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบ
ทานการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยโครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส ตลอดจนมีการวางโครงสรางการ
บริหารงานโดยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในกรณีเขาทํารายการท่ี
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญและผูมีอํานาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคล
ดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว  

 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 7 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NC”) กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2537 
โดยนายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ผูถือหุนใหญของบริษัทซ่ึงเปนผูมีประสบการณดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ตั้งแตป 2509 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใตช่ือ
โครงการ “บานฟา” และภายใตแนวความคิด “รูจักบาน รูใจคุณ” โดยนําเสนอความเชี่ยวชาญดานท่ีอยูอาศัย 
และการออกแบบโครงการและบานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยประสานแนวคิดปลูกเรือน
ตามใจผูอยู (Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบาน และมุงเนนการ
สรางระบบและหนวยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  

 ในป 2537 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท เพื่อประโยชนในการขยายธุรกิจของ
บริษัท โดยในระยะแรกบริษัทเนนการพัฒนาโครงการในพ้ืนท่ีกรุงเทพโซนเหนือ ดวยสินคาทาวนเฮาสและ
บานเดี่ยว โดยไดเปดโครงการ บานฟารังสิต บานฟาคลองหลวง บานฟาทอฝน บานฟาชมพฤกษ และบานฟา
ลากูน บริเวณรังสิต และดําเนินกลยุทธเชิงรุกในการขายและการสงมอบบานใหลูกคา จนเปนผูนําตลาดใน
เขตกรุงเทพโซนเหนือ และเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในชวงตนป 2539 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน
เปน 266 ลานบาท 

 ในชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหวางป 2540-2543 บริษัทมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ของสินคา เชน 
Adaptive Function Design ในบานเดี่ยว และ Flexible Home ในบานแฝด เปนตน และไดจัดต้ังบริษัท      
ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด (Quality Living Management Co., Ltd., “QLM”) เพ่ือใหบริการและ
บริหารชุมชนหลังการขายของโครงการ และจัดต้ังบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด (N.C. 
Property Management Co., Ltd., “NCPM”) เพื่อรับจางบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของ
การขยายโซนและฐานลูกคา และเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับโครงการ “บานฟา” นอกจากนั้น 
ยังเปนชวงเวลาท่ีบริษัทไดสรางความม่ันใจใหกับลูกคา โดยเปนผูริเร่ิมใช “สัญญาเปนธรรม” ในป 2542 ดวย
การปรับสัญญาการจายเงินคางวดของลูกคาตามความสําเร็จของงานกอสราง อันเปนท่ีมาของสัญญา
มาตรฐานท่ีสํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) นํามาบังคับใชเปนการท่ัวไปในปจจุบัน  

 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ  บริษัทไดดําเนินกลยุทธการจัดซ้ือโครงการและท่ีดินซ่ึงเปน
หลักประกันของหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของสถาบันการเงินตางๆ และบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน (บบส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการตอ และเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหบริษัทใชเปนโครงการนํา
รองในการขยายเขาสูพื้นท่ีในโซนอ่ืนดวย บริษัทเปนผูประกอบการบานจัดสรรรายแรกของประเทศไทยท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ท้ังดานบริหารการขาย การตลาด การกอสราง และการพัฒนาโครงการ 
และ QLM เปนบริษัทรับบริหารชุมชนบานจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 โดยในปจจุบันบริษัท และ QLM ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000  
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 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 800 ลานบาท และเขาถือหุนในบริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด (“NCPM”) บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด (“QLM”) และบริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด (“NCE”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยการซ้ือหุนจากผูถือหุนรายใหญ ในราคามูลคา
ตามบัญชีรวม 9.57 ลานบาท ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในโครงสรางการดําเนินธุรกิจ และโครงสรางการ
ถือหุน  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน
จํากัด และมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800 ลานบาท เปน 1,000 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 40 ลานหุน และใหเปล่ียนราคามูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 5 บาท     
เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชน และนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมตอประชาชนจํานวน            
40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุนละ 20 บาท ท้ังนี้ บริษัทไดรับเงินจากการ
เพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 800 ลานบาท เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2547 ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 1,000 ลานบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนท่ัวไป สัดสวนการถือหุนของ       
กลุมตันฑเทอดธรรม  ลดลงจากรอยละ  98.8 เหลือรอยละ  79.0 และ  ณ  วันท่ี  28 ธันวาคม  2550                          
กลุมตันฑเทอดธรรมถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 75.9 

 วันท่ี 5 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 2/2547 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท จํานวน 200 ลานหุน เปนมูลคา
หุนละ 1 บาท จํานวน 1,000 ลานหุน โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2547 และเร่ิมซ้ือขายในระบบซ้ือขายหลักทรัพยตามมูลคาท่ีตราไว
ใหมตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2547 

 นอกจากนี้ ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน        
1,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ เสนอขายตอ
ผูลงทุนในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ  

 วันท่ี 20 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 3/2547 มีมติอนุมัติใหออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 100 ลานหนวย โดยไมมีราคาเสนอขาย 
ใหแกผูถือหุนเดิมซ่ึงใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามสัดสวนและจากการใชสิทธิเกินสวน            
ในอัตราสวน 1 หุนใหม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากเดิม 1,000 ลานบาท เปน 1,200 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200 ลานหุน มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 100 ลานหุน             
ในอัตราสวนหุนเดิม 10 หุน มีสิทธิซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช
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 ระหวางวันท่ี 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนและจากการใชสิทธิเกินสวน จํานวน 100 ลานหุน โดยเสนอขายในราคาพารท่ีหุนละ1 บาท       
พรอมดวยใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 100 ลานหนวยโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม 
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ และไดทําการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวเปน 1,100 ลานบาท  
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยหุนเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามลําดับ 

  วันท่ี 29 มิถุนายน 2549 (วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย) มีผูถือหุนใชสิทธิในการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 85,985,052 หนวย มาซ้ือหุนสามัญ จํานวน 85,985,052 หุน ในราคามูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัท
ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเปน 1,185,985,052 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549 

ปจจุบัน บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,200,000,000 หุน      
โดยเปนทุนชําระแลว 1,185,985,052 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,185,985,052 หุน   

บริษัทถือเปนหนึ่งในผูนําดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยดําเนินโครงการท้ังใน
อดีตและปจจุบันมากถึง 35โครงการ มูลคารวมกวา 21,000 ลานบาท ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ 
ไดแก โซนเหนือ โซนใต โซนตะวันตก และโซนตะวันออก รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน 
ชลบุรี และขอนแกน 
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โครงการในอดตี * ของกลุมบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ปที่เปด ระดับราคา เนื้อที่

โครงการ (ลานบาท) (ไร) ยูนิต ลานบาท

2537 1 บานฟารังสิต คลอง 4 รังสิต-องครักษ คลอง 4 TH, CB 0.8 - 3.5 120 1,339 1,380

2 บานฟาคลองหลวง ถนนบางขันธ คลองหลวง TH, DH 0.9 - 2.0 40 494 441

2538 3 บานฟาทอฝน รังสิต-องครักษ คลอง 7 SDH 1.8 - 3.0 35 145 257

4 บานฟาชมพฤกษ (เฟส1) ลําลูกกา คลอง 8 SDH, DH, TH 0.7 - 2.5 58 476 440

2539 5 บานฟาลากูน รังสิต-องครักษ คลอง 1 SDH, DH, TH 1.0 - 5.0 167 879 1,939

2543 6 บานจันทิมาปารค พุทธมณฑล สาย 5 SDH, DH, TH 2.0 - 4.0 23 99 122 รับจางบริหารโครงการ

7 บานฟาชมพฤกษ (เฟส 2) ลําลูกกา คลอง 8 SDH, DH, TH 0.8 – 3.0 15 125 138

2544 8 ศรีนครินทร แกรนดโฮม ถนนศรีนครินทร TH 3.3 - 6.4 2 21 82 ซื้อโครงการและที่ดิน 

NPA***

9 บานสวนลลนา (คอนโดมิเนียม) จอมเทียน พัทยา CD 0.4 – 0.7 - 133 53 รับจางบริหารโครงการ

10 บานสวนลลนา (บานเดี่ยว) (เฟส 1) จอมเทียน พัทยา SDH 2.0 - 4.5 9 51 118 ซื้อโครงการและที่ดิน 

NPA***

11 บานสวนลลนา (บานเดี่ยว) (เฟส 2) จอมเทียน พัทยา SDH 2.0 - 4.5 20 46 122 ซื้อโครงการและที่ดิน 

NPA***

12 บานฟาปยรมย เรือนหลวง ลําลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 - 3.5 50 371 525

หมายเหตุ
ลักษณะ

โครงการ **

มูลคาขายโครงการ
ลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

13 บานฟาปยรมย เคียงสวน ลําลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 – 3.5 56 413 594

 



ปที่เปด ระดับราคา เนื้อที่

โครงการ (ลานบาท) (ไร) ยูนิต ลานบาท

14 บานฟากรีนพารค รังสิต คลอง 2 

(เฟส 1)

รังสิต คลอง2 SDH 2.0 - 4.0 27 132 340

2545 15 บานฟากรีนพารค ลาดพราว 101 ถนนลาดพราว 101 SDH 3.9 - 5.0 25 99 458 ซื้อโครงการและที่ด

NPA***

16 บานฟาปยรมย อิงนที ลําลูกกา คลอง 6 SDH, DH 1.5 - 3.5 57 306 605

17 บานฟาปยรมย เรือนพนา ลําลูกกา คลอง 6 TH 0.9-1.3 42 417 398

2546 18 บานฟารังสิต คลอง 2 รังสิต คลอง2 TH 1.0-1.7 15 176 218

19 บานฟาปยรมย พฤกษวนา ลําลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9-3.5 75 498 878

หมายเหตุ

ิน 

 : *      โครงการในอดีต หมายถึง โครงการที่ปดการขายแลว และโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคาเสร็จสิ้นแลว

                   **     SDH = บานเดี่ยว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = อาคารชุดพักอาศัย, CB = อาคารพาณิชย

                  ***    NPA หมายถึง สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน

หมายเหตุ
ลักษณะ

โครงการ **

มูลคาขายโครงการ
ลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                           

โครงสรางการถือหุนของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 
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หมายเหตุ : * กลุมตันฑเทอดธรรม หมายถึง ผูถือหุนนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผูท่ีเกี่ยวของ 
 
2.2 การประกอบธุรกิจ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบาน
จัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขายภายใตช่ือโครงการบานฟา และโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
ภายใตช่ือโครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม โดยเนนการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของ
แตละโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเปนหลัก เพ่ือใหเกิดความแตกตางของ
ชุมชนผูอยูอาศัยเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน โดยบริษัทจะใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้ง
ท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณ
พื้นท่ี 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน ชลบุรี และขอนแกน โดยบริษัทจะต้ังช่ือโครงการตามท่ีตั้ง
และลักษณะแนวคิดของโครงการนั้น บริษัทมีการพัฒนาโครงการในโซนตางๆ ดังนี้ 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณรังสิต-องครักษ และลําลูกกา เชน บานฟาปยรมย บานฟากรีนพารค 
รังสิต บานฟารังสิต คลอง 2 (ปดโครงการแลว) บานฟารังสิต ลําลูกกา 
คลอง 7 ธัญธานี โฮมออนกรีน และโฮมออนกรีน 2 

กรุงเทพฯ โซนใต : บริเวณถนนประชาอุทิศ ไดแก บานนริศา และบานฟากรีนพารค รอยัล 
ธนบุรีรมย 

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก : บริเวณวงแหวนปนเกลา และ พุทธมณฑล เชน บานฟากรีนพารค รอยัล 
ปนเกลา และบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 

กลุมตันฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ควอลิต้ี ลิฟว่ิง  
แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี  
แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด  
 

75.90% 

99.9999.99% 99.99% 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                           

 13 

กรุงเทพฯโซนตะวันออก : บริเวณศรีนครินทร ไดแก ศรีนครินทร แกรนดโฮม (ปดโครงการแลว) 
กรุงเทพฯ โซนในเมือง : บริเวณถนนลาดพราว ไดแก บานฟากรีนพารค ลาดพราว 101 

(ปดโครงการแลว) 
โซนอ่ืนๆ : จังหวัดชลบุรี บริเวณริมหาดจอมเทียน ไดแก บานสวนลลนา 

(ปดโครงการแลว) และบานฟาริมหาด จอมเทียน  
จังหวัดขอนแกน อําเภอเมือง ไดแก เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม 

 บานจัดสรรในแตละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามแตละแนวคิด
ของโครงการ โดยลูกคาสามารถเลือกซ้ือบานได 3 ประเภท คือ บานพรอมอยู (บานสรางเสร็จพรอม
โอน) บานสรางกอนขาย (บานกอสรางเสร็จบางสวนกอนขาย) และบานส่ังสราง ข้ึนอยูกับทําเล
ท่ีตั้ง และประเภทของลูกคาเปาหมายของโครงการน้ัน โดยในป 2550 บริษัทมีสัดสวนรายไดจาก
การขายบานพรอมอยู บานสรางกอนขาย และบานส่ังสราง เทากับรอยละ 82.3 รอยละ 9.0 และรอย
ละ 8.7 ตามลําดับ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโครงการท่ีเปดดําเนินการท้ังส้ิน 16 
โครงการ มูลคาขายรวม 11,769 ลานบาท 
 

นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 

 สําหรับนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุม บริษัท เอ็น.ซี. นั้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) จะมุงพัฒนาอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนท่ีดินของบริษัทท่ีจัดหาไดในรูปแบบตางๆ เพื่อขาย
ภายใตช่ือตระกูลบานฟา หรือภายใตช่ือโครงการเดิมซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องจากการพัฒนา
ทรัพยสินท่ีไดจากการซ้ือหลักประกันหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) และสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิด
รายได (NPA) เปนตน ท้ังนี้ ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งสามแหง สรุปดังนี้ 

 บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด (N.C. Property Management 
Co.,Ltd. : NCPM) ดําเนินธุรกิจรับจางบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบ
ครบวงจร ท้ังดานบริหารการขายและการตลาด การกอสรางและการโอน ในลักษณะของ
การเขาไปฟนฟูกิจการ การเจรจากับลูกคาเกา ตลอดจนการเจรจากับเจาหนี้ โดยมี
โครงการที่เขารับจางบริหารโครงการ อาทิ โครงการบานสวนลลนา พัทยา โครงการ
จันทิมา ปารค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบานสวนดอยสะเก็ด เชียงใหม และโครงการ
ธัญธานี โฮมออนกรีน เปนตน  

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : 
QLM) ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารชุมชนในโครงการบานจัดสรรและอาคารชุด
ภายหลังจากการเขาอยูอาศัย อาทิ ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด 
และสาธารณูปโภคตางๆ ภายในโครงการ เปนตน โดยในป 2550 รับบริหารชุมชนรวม
ท้ังส้ิน 14 โครงการ  
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 บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด (N.C. Estate Co., Ltd. : NCE) ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทโครงการขนาดเล็ก ไดแก โครงการบานฟารังสิต คลอง 2  

 
2.3 โครงสรางรายได        

บริษัทมีรายไดหลักท้ังจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ประกอบดวย 

1. รายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ประกอบดวย รายไดจากการขาย และ
รายไดจากการกอสราง โดยรายไดจากการขายสามารถแบงตามผลิตภัณฑไดเปน 5 
ประเภท คือ บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย และท่ีดินเปลา 

2. รายไดจากธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ ประกอบดวย รายไดจากการกอสราง และ
รายไดจากการบริหารและจัดการโครงการ 

3. รายไดจากธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  

4. รายไดอ่ืนๆ 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย NC, NCE*            821            97
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.7         1,162            96.3          1,467         95.6

           97  - รายไดจากการขาย            821 .7         1,161            96.3          1,465         95.4

      - ประเภทบานเด่ียว            558            66.4            819            67.9          1,167         76.1

      - ประเภทบานแฝด            111            13.2            125            10.4            189         12.3

      - ประเภททาวนเฮาส            137            16.3            217            18.0            109           7.1

      - ประเภทอาคารพาณิชย                1              0.1               -                  -                 -               - 

      - ประเภทที่ดินเปลา              15              1.7               -                  -                 -               - 

  - รายไดจากการกอสราง               -                  -                  1              0.1                3           0.2

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ NCPM*                7              0.8              23              1.9              51           3.3

     - รายไดจากการกอสราง                5              0.6              20              1.6              43           2.8

     - รายไดจากการบริหาร                2              0.3                3              0.3                7           0.5

        และจัดการโครงการ                -                  -               - 

             0ธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย QLM*                4 .5                5              0.4                6           0.4

รายไดอื่น** NC, NCPM*, 

NCE*

               8              0.9              16              1.4              10           0.7

ไดรวม            840           100.0         1,206           100.0          1,535       100.0

2548
ประเภทธุรกิจ / รายได ดําเนินการโดย

25492550

ราย
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หมายเหตุ * บริษัทถือหุนใน NCE, NCPM และ QLM รอยละ 99.99 
 ** รายไดอื่นเปนรายไดจากการรับคาเชา คาเปล่ียนสัญญา ยึดคืนสัญญา ดอกเบี้ยรับ กําไร

จากการจําหนายทรัพยสิน และอื่นๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 NCE หมายถึง บริษัท เอ็น.ซ.ี เอสเตท จํากัด 
 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด 

 
2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีความมุงหมายท่ีจะขยายและพัฒนาสูความเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับ
แนวหนา โดยมีแนวคิดท่ีจะสรางสรรคความสมบูรณ และความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
โครงการ ท้ังดานผังโครงการและรูปแบบของผลิตภัณฑ รวมท้ังระบบคุณภาพในกระบวนการ
กอสราง ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมความเปนอยูของชุมชนที่ดี ดานระบบสาธารณูปโภค 
และการบริหารชุมชนภายหลังการขาย เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในความเปนชุมชนเดียวกัน และ
กอใหเกิดความผาสุกแกผูอยูอาศัยในโครงการ อันเปนการวางรากฐานความม่ันใจในคุณภาพและ
ผลงานของโครงการ “ตระกูลบานฟา” ใหกับผูบริโภคในทุกโซนพื้นท่ี ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ดําเนินธุรกิจรับจางบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกดวย 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขาย 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภท      
บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขาย โดยมีจุดเดนในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะ
ของแตละโครงการ และแบบบานท่ีเปนเอกลักษณ ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในโครงการท่ีดี และมีการ
บริหารจัดการโครงการภายหลังการขายใหกับชุมชนในโครงการตางๆ ทําใหสามารถเจาะกลุมลูกคาได
หลากหลายท่ัวถึงท้ัง 4 มุมเมือง รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน ชลบุรี และขอนแกน โดย
โครงการของบริษัทสามารถแยกประเภทตามแนวคิดของแตละโครงการ ดังนี้ 

 แนวคิดไทยประยุกต (Thai Contemporary Concept) เนนการออกแบบชุมชนและบานแบบไทย
ประยุกตโดยใชสถาปตยกรรมไทยยอนยุคในสมัยรัชกาลท่ี 5 และการจัดกิจกรรมภายในชุมชน   
ท่ีสอดคลองกับแนวคิดของโครงการ อาทิเชน โครงการบานฟาปยรมย และบานนริศา เปนตน 

 แนวคิดบานสวน (Green Park Concept) เนนบรรยากาศบานสวน และรีสอรทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบานใหเปดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกไดมากข้ึน และเพิ่มเติมสวน
อ่ืน เชน Oriental Room, Lanai และหองชมสวน มาประยุกตใชใหสอดคลองกับแนวคิดบานสวน 
ไดแก บานฟากรีนพารค และบานสวนลลนา เปนตน 

 แนวคิดบานติดสนามกอลฟ (Home on Green Concept) เนนบานติดสนามกอลฟ และการ
ออกแบบบานในบรรยากาศท่ีลอมรอบดวยสนามกอลฟ อาทิเชน ธัญธานี โฮมออนกรีน และ    
โฮมออนกรีน 2 เปนตน  

 แนวคิดบานทําเลดี (Location Concept) เปนโครงการขนาดเล็กท่ีเนนในทําเลท่ีตั้งท่ีดี มี
ทางเขาออกสะดวก  อาทิเชน  บานฟารังสิต  บานฟาริมหาด  จอมทียน  และเดอะโฟกัส 
คอนโดมิเนียม เปนตน 

 
ในปจจุบัน บริษัทมีโครงการท่ีอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทท้ังส้ิน 16 โครงการ แบงกลุมตาม

แนวคิดของแตละโครงการ ไดดังนี้ 

ช่ือโครงการ 
กลุมลูกคา 
เปาหมาย 

ระดับราคา
บาน (ลบ.) 

ประเภทบาน 

แนวคิดไทยประยุกต    
บานฟาปยรมย-พฤกษวารี เรือนพฤกษ และพรีเมียร พารค AB, AC 1.0 – 3.6 SDH, DH, TH 
บานฟาปยรมย-เลค แอนด พารค 1 และ 2 AA, AB 3.0 – 9.6 SDH 
บานนริศา ธนบุรีรมย AA 5.0 – 12.0 SDH 
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ช่ือโครงการ 
กลุมลูกคา 
เปาหมาย 

ระดับราคา
บาน (ลบ.) 

ประเภทบาน 

แนวคิดบานสวน    
บานฟากรีนพารค รังสิต - คลอง 2 และ คลอง 3 AA, AB 1.9 – 6.5 SDH, DH 
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา AA 5.0 – 12.0 SDH 
บานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย1 AA 7.0 – 12.0 SDH 
บานฟากรีนพารค รอยัล ธนบุรีรมย AA 3.7-12.0 SDH 
แนวคิดบานติดสนามกอลฟ    
โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน และโฮมออนกรีน 2 AA 5.0 – 12.0 SDH 
แนวคิดบานทําเลด ี    
โครงการบานฟาริมหาด จอมเทียน AA 4.5 - 6.9 SDH 
โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม AC 0.5-1.0 CD 
โครงการบานฟารังสิต ลําลูกกา คลอง 7 AB, AC 1.0 – 2.5 SDH, DH, 

TH, CB 
หมายเหตุ : 1. SDH = บานเด่ียว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = คอนโดมิเนียม, CB = อาคารพาณิชย 
    2. บริษัทมีการกําหนดกลุมลูกคาเปน 3 กลุมหลัก ดังน้ี 

กลุมลูกคา AA  กลุมลูกคาระดับสูง (ระดับราคาต้ังแต 4.0 ลานบาทข้ึนไป) 
กลุมลูกคา AB  กลุมลูกคาระดับกลางคอนขางสูง (ระดับราคา 2.0 – 4.0 ลานบาท) 
กลุมลูกคา AC กลุมลูกคาระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 2.0 ลานบาท) 

 
ท้ังนี้ โครงการท่ีบริษัทและบริษัทยอยพัฒนาเพื่อขาย สามารถแบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1. บานส่ังสราง ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร เปนลักษณะบานท่ีลูกคาส่ังสรางตาม
รูปแบบท่ีบริษัทไดออกแบบไว โดยลูกคาสามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในซ่ึงได
ออกแบบรองรับไวแลวได บริษัทจะเร่ิมกอสรางเม่ือมีการทําสัญญาซ้ือขายกับลูกคาและไดรับชําระเงินดาวน
แลว โดยมีงวดการผอนชําระเงินดาวนประมาณ 7–8 งวด คิดเปนรอยละ 10 - 15 ของราคาบาน บานส่ังสราง
เปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทมีไวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ี
ตองการทยอยผอนชําระเงินดาวน หรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบาน ในป 2550 และป 2549 บริษัทมี
รายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานส่ังสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.7 และรอยละ 22.5 
ของรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินท้ังหมด ตามลําดับ 

 2. บานสรางกอนขาย ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร เปนบานท่ีบริษัทไดเร่ิมกอสราง
บางสวน ซ่ึงเม่ือลูกคาเขาแวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือไดทันที บริษัทมีนโยบายการสรางบานกอนขาย
เพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคา ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในเร่ือง
การปรับรูปแบบการใชสอย (Adaptive Function Design) รวมท้ังความพรอมของลูกคาในการเขาอยูอาศัยท่ี
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 3. บานพรอมอยู ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย เปนบานหรือ
อาคารชุดพักอาศัย ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว และพรอมท่ีจะโอนใหลูกคาทันทีท่ีลูกคาชําระเงินเรียบรอย โดย
มีระยะการผอนชําระเงินดาวนประมาณ 0-2 งวด คิดเปนรอยละ 5 ของราคาบานโดยบริษัทดําเนินการขายบาน
พรอมอยูตั้งแตป 2545 และเร่ิมพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในป 2549 ท้ังนี้ เร่ิมตั้งแตป 2547 
เปนตนมา บริษัทมีนโยบายมุงเนนการขายบานพรอมอยูเพิ่มข้ึน เนื่องจากสามารถรับรูรายไดไดทันที และ   
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการตอบสนองความตองการของลูกคา สงผลใหบริษัทมีสัดสวนรายไดจาก
การขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานพรอมอยูเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแต ป 2547-2550 (รายละเอียดดัง
ตาราง) 

 13สัดสวนรายไดตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกคา 

การผอนชําระ
เงินดาวน 2550 2549 2548

1. บานพรอมอยู (0 – 2 งวด) 82.3                68.8                48.2                
2. บานสรางกอนขาย (3 – 6 งวด) 9.0                  8.7                  21.3                
3. บานส่ังสราง (มากกวา 7 งวด) 8.7                  22.5                30.4                

รวม 100.0              100.0              100.0              

ประเภทบาน สัดสวนของรายไดจากการขาย (รอยละ)

 
 ท้ังนี้ บานแตละประเภทท่ีมีแบบเดียวกัน จะมีราคาไมแตกตางกัน ซ่ึงการมีบานประเภทตางๆ เพื่อให
เปนทางเลือกกับลูกคา ท้ังในดานความม่ันใจในสินคาของบริษัท และในเร่ืองความพรอมในการผอนชําระ 
บริษัทใชกลยุทธการกําหนดลักษณะของบานท่ีขายในแตละโครงการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมาย และทําเลท่ีตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือ ซ่ึงมักจะเปนกลุมลูกคาระดับกลาง บริษัทจะเนน 
กลยุทธขายบานส่ังสราง และบานสรางกอนขายเปนหลัก เนื่องจากลูกคาสวนใหญพอใจท่ีจะทยอยผอนชําระ
เงินดาวนมากกวา ในขณะท่ีโซนทางใต บริษัทจะใชกลยุทธสรางบานพรอมอยู เนื่องจากในโซนใต ขนาดของ
บานจะถูกกําหนดโดยผังเมืองใหสรางบานเดี่ยว ซ่ึงเปนการจํากัดกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซ้ือสูง มีความตองการ
บานในระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลักษณะการแขงขัน และพฤติกรรมผูบริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธการสราง
บานพรอมอยู จะเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคาเปนอยางดี   

 ปจจุบันบริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายภายใตการดําเนินงานของบริษัทจํานวน               
1 โครงการ  ซ่ึงเปนโครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรกของบริษัท  คือ  โครงการเดอะโฟกัส 
คอนโดมิเนียม โดยเปนการซ้ือโครงการ NPL ท่ีพัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณแลวมาเพ่ือพัฒนาตอ ดังนั้น 
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) สวนที่  2       สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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ในปจจุบัน บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการท่ีดําเนินการอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท้ังส้ิน         

16 โครงการ ดังนี้ 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2         สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ตั้งโครงการ/ ลักษณะ ตอหนวย กลุมลูกคา  มูลคา  มุลคาเงิน  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

ปที่เปดโครงการ พื้นที่ (ไร-งาน-ตรว.) โครงการ (ลานบาท) เปาหมาย  ขาย  ลงทุน  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท) 
 (ลานบาท)  (ลานบาท) 

โซนเหนือ
1 บานฟาปยรมย วงแหวน SDH 3.0-6.0 - กลุม AA 139      600.0         393.0         137         595.0       99.2     135         591.0       98.5      2          4.0          -       

เลค แอนด พารค 1 (เฟส 3) ลําลูกกา คลอง 6/ - กลุมอายุ 35-50 ป
ป 2545 50-1-65.0 ไร - รายได 70,000 บาทขึ้นไป

2 ธัญธานี โฮมออนกรีน ** วงแหวน SDH 5.5-12.0 - กลุม AA 203      814.0         533.0         179         737.0       90.5     178         731.0       89.8      1          6.0          0.7        
ป 2545 ลําลูกกา คลอง 5/ - กลุมอายุ 35-50 ป

148-3-27.0 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
3 บานฟากรีนพารค รังสิตคลอง 2 / SDH 1.9-4.0 - กลุม AB 405      1,077.0      662.0         402         1,069.0    99.3     402         1,069.0    99.3      -       -         -       

รังสิต คลอง 2 (เฟส 2) 90-0-95.6 ไร - กลุมอายุ 25-45 ป
ป 2546 - รายได 30,000 บาทขึ้นไป

4 บานฟาปยรมย วงแหวน SDH 1.9-3.6 - กลุม AB , AC 276      720.0         482.0         250         638.0       88.6     241         610.0       84.7      9          28.0        3.9        
พฤกษวารี ลําลูกกา คลอง 6/ DH 1.8-2.1 - กลุมอายุ 28-45 ป
(เฟส 7) ป 2547 55-3-37.0 ไร - รายได 30,000 บาทขึ้นไป

5 บานฟาปยรมย วงแหวน TH 1.0-1.4 - กลุม AC 352      481.0         327.0         304         417.0       86.7     290         397.0       82.5      14        20.0        4.2        
เรือนพฤกษ ลําลูกกา คลอง 6/ - กลุมอายุ 30-45 ป
(เฟส 8) ป 2548 32-2-70.0 ไร - รายได 20,000 บาทขึ้นไป

6 บานฟาปยรมย วงแหวน SDH 3.8-9.6 - กลุม AA, AB 190      1,046.0      584.0         44           233.0       22.3     34           176.0       16.8      10        57.0        5.4        
เลค แอนด พารค 2 ลําลูกกา คลอง 6/ - กลุมอายุ 35-50 ป
(เฟส 9) ป 2548 60-3-66.0 ไร - รายได 70,000 บาทขึ้นไป

7 บานฟาปยรมย วงแหวน SDH 2.8-3.5 - กลุม AB , AC 390      701.0         474.0         3             7.0           0.7       -          -           -        3          7.0          0.7        
พรีเมียร พารค ลําลูกกา คลอง 6/ DH 1.8-2.5 - กลุมอายุ 30-45 ป
(เฟส 10) ป 2550 63-1-83.0 ไร TH 1.0-1.6 - รายได 30,000 บาทขึ้นไป

8 บานฟารังสิต ลําลูกกา วงแหวน SDH 2.1-2.5 - กลุม AB , AC 187      228.0         165.0         25           40.0         3.8       2             3.0           0.3        23        37.0        3.5        
คลอง 7 ลําลูกกา คลอง 7/ DH 1.4-1.8 - กลุมอายุ 25-45 ป
ป 2550 18-3-56.0 ไร TH 1.0-1.3 - รายได 30,000 บาทขึ้นไป

CB 2.2-2.5

โอนแลว

บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน* ณ 31 ธันวาคม 2550

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแลว
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   บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                                                                                                                                                                                              สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ตอหนวย กลุมลกูคา  มูลคา  มุลคาเงิน  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

ปที่เปดโครงการ พื้นที่ (ไร-งาน-ตรว.) โครงการ (ลานบาท) เปาหมาย  ขาย  ลงทุน  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท) 
 (ลานบาท)  (ลานบาท) 

9 บานฟากรีนพารค รังสิตคลอง 2 / SDH 3.0-6.5  - กลุม AA, AB 321      943.0         605.0         56           144.0       15.3     56           144.00     13.8      -       -         -       
รังสิต คลอง 3 58-0-86.0 ไร DH 2.5-2.7  - กลุมอายุ 35-50 ป
ป 2548  - รายได 40,000 บาทขึ้นไป

10 โฮมออนกรีน 2 วงแหวน SDH 5.0-7.0 - กลุม AA 236      1,677.0      1,059.0      39           334.0       19.9     9             88.0         8.4        30        246.0      14.7      
ป 2548 ลําลกูกา คลอง 5/ - กลุมอายุ 35-50 ป

123-0-34.2 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
โซนตะวันตก

11 บานฟากรีนพารค ปนเกลา SDH 5.0-12.0 - กลุม AA 60        385.0         294.0         57           357.0       92.7     57           357.0       92.7      -       -         -       
รอยัลปนเกลา ป 2546 21-3-52.0 ไร - กลุมอายุ 35-50 ป

- รายได 100,000 บาทขึ้นไป
12 บานฟากรีนพารค วงแหวนพุทธ SDH 7.0-12.0 - กลุม AA 90        734.0         493.0         44           369.0       50.3     42           358.0       48.8      2          11.0        -       

รอยัล พุทธมณฑล สาย 1  มณฑลสาย 1 / - กลุมอายุ 30-50 ป
ป 2546 38-1-61.4 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
โซนใต

13 นริศา  ธนบุรีรมย ถ.ประชาอทุิศ SDH 5.0-12.0 - กลุม AA 60        411.0         285.0         57           381.0       92.7     56           378.0       92.0      1          3.0          0.7        
ป 2546 เขตราษฎรบูรณะ - กลุมอายุ 35-50 ป

 51-2-69.6 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
14 บานฟากรีนพารค รอยัล ถ.ประชาอทุิศ SDH 3.7-12.0 - กลุม AA 238      1,293.0      883.0         80           432.0       33.4     66           353.0       27.3      14        79.0        6.1        

ธนบุรีรมย เขตทุงครุ / - กลุมอายุ 35-50 ป
ป 2547 65-1-54.1 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
โซนอืน่ๆ

15 บานฟาริมหาด จอมเทียน บางละมุง SDH 4.5-6.9 - กลุม AA 93        529.0         366.0         91           518.0       97.9     89           503.0       95.1      2          15.0        2.8        
ป 2547 ชลบุรี / - กลุมอายุ 30-50 ป

27-0-99.2 ไร - รายได 80,000 บาทขึ้นไป
16 เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม อ.เมือง CD 0.5-1.0 - กลุม AB , AC 281      130.0         87.0           56           25.0         4.7       44           19.0         3.6        12        6.0          1.1        

ป 2549 ขอนแกน / - กลุมอายุ 25-45 ป
1-1-73.6 ไร - รายได 20,000 บาทขึ้นไป

รวม 3,521   11,769.0 7,692.0 1,824      6,296.0 53.5     1,701      5,777       49.1      123      519         4.4        

โอนแลว

%

คงเหลอืโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแลว
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   บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                                                                                                                                                                                              สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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 หมายเหตุ :  - * โครงการที่ดําเนินการอยู หมายถึง โครงการที่เริ่มเปดขาย และอยูระหวางกอสราง หรืออยูระหวางการโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคาสําหรับรอบบัญชีนั้น 

   - ** บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด รับจางบริหารจัดการโครงการ บริษัทจึงไมใชเจาของที่ดินในโครงการ 
  - SDH = บานเดี่ยว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = คอนโดมิเนียม, CBD = อาคารพาณิชย 
  - บริษัทมีการกําหนดกลุมลูกคาเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้ 

 กลุมลูกคา AA  กลุมลูกคาระดับสูง (ระดับราคาตั้งแต 4.0 ลานบาทขึ้นไป) 
 กลุมลูกคา AB  กลุมลูกคาระดับกลางคอนขางสูง (ระดับราคา 2.0 – 4.0 ลานบาท) 
 กลุมลูกคา AC กลุมลูกคาระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 2.0 ลานบาท)



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                                       สวนท่ี 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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 ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร 
 ดําเนินการโดยบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด (NCPM)  ซ่ึงเปนบริษัทยอย ดําเนิน
ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร ตั้งแตการฟนฟูกิจการ การเจรจาลูกคาเกา 
การเจรจาเจาหนี้ การขาย การกอสราง การเก็บเงินดาวน การยื่นขอสินเช่ือใหผูซ้ือรายยอย การโอน โดย
ผลงานของบริษัทท่ีผานมา ไดแก 

 โครงการจันทิมาปารค (พุทธมณฑล 5) ของบริษัท ไทยพาณิชยพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํากัด 
เขาบริหารโครงการในป 2543 และสามารถปดโครงการไดในป 2544 จํานวน 99 ยูนิต มูลคา
โครงการ 122 ลานบาท 

 โครงการคอนโดมิเนียมบานสวนลลนา (หาดจอมเทียน) ของบริษัท ไทยพาณิชยพัฒนา
อสังหาริมทรัพย จํากัด เขาบริหารโครงการในป 2544 และปดโครงการไดในป 2544 จํานวน 
133 ยูนิต มูลคาโครงการ 53 ลานบาท 

 โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ของบริษัท สุรชิต เรียลเอสเตท จํากัด เขาบริหารโครงการใน   
ป 2545 จํานวน 203 ยูนิต มูลคาโครงการ 814 ลานบาท 

 โครงการบานสวนริมธาร ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ของบริษัท ดอยสะเก็ด บานและท่ีดิน
จํากัด เขาบริหารโครงการในป 2546 จํานวน 75 ยูนิต มูลคาโครงการ 125 ลานบาท 

 
 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 ดําเนินการโดย บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด (QLM) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจ
บริหารชุมชนบานจัดสรรและอาคารชุดหลังเขาอยูอาศัย ตลอดจนใหบริการรับจัดต้ังนิติบุคคลบานจัดสรร 
และนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดระบบชุมชนที่ดีภายหลังการปดโครงการ ทําใหลูกคา
เช่ือม่ันในคุณภาพของโครงการ ซ่ึงเปนบริการหลังการขายประเภทหนึ่ง โดยมุงบริหารโครงการบานฟาเปน
หลัก และยังรับจางบริหารงานจากหมูบานอ่ืนๆ อีกดวย ปจจุบัน QLM บริหารชุมชนบานจัดสรรอยูท้ังส้ิน 
14 โครงการ  
 
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 3.2.1 การตลาด 
  บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รูจักบาน รูใจคุณ” และมุงสรางความแตกตาง
ของโครงการและผลิตภัณฑจากคูแขงโดยท่ัวไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ท้ัง
มาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการกอสรางบานของโครงการ และการสรางความเช่ือม่ันใหลูกคาใน
ดานการสงมอบบาน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเปน
การสรางแบรนด “บานฟา” ในตลาดบานจัดสรรอีกดวย 
   



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                                       สวนท่ี 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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กลยุทธการตลาด  

  01) กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 
 บริษัทไดกําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแตละโครงการ เพื่อสรางความ

แตกตาง โดยมีการวางแผนออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตลบาน ประโยชนใชสอยของพื้นท่ีท้ังภายใน 
และภายนอกบาน และการบริหารโครงการหลังการขายท่ีเปนเอกลักษณชัดเจน เชน โครงการบานฟา       
ปยรมย ที่เนนสถาปตยกรรมไทยยอนยุคในสมัยรัชกาลท่ี 5 การจัดทํากิจกรรมรวมกันระหวางลูกบาน หรือ
การออกแบบประโยชนใชสอย (function) สําหรับโครงการแนวคิดบานสวน ท้ังภายในและภายนอกบานให
สัมผัสทัศนียภาพของสวนไดอยางเต็มท่ี เปนตน 

  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบานใหมีทางเลือกสําหรับลูกคา (Adaptive 
Function Design) กลาวคือ บริษัทไดสรางทางเลือกใหกับลูกคา (Design Option) ในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช
สอยภายในบานได เชน เพิ่มหองนอนช้ันลาง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มหองนั่งเลน เปนตน ทําใหลูกคา
สามารถตอเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบานไดตามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษัทจะมีพื้นท่ีสวนกลางเปนจุดเดน เนื่องจากในแตละ
โครงการ แมจะมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงทําใหมีการจัดสรรพื้นท่ีสวนกลางแตกตางกัน แตพื้นท่ี
สาธารณูปโภค และพ้ืนท่ีสวนกลางของแตละโครงการ จะไดรับการจัดสรรใหมีพื้นท่ีมากกวาท่ีกฎหมาย
กําหนด เพื่อเพ่ิมความรมร่ืนและความเปนเอกลักษณใหกับชุมชนในหมูบานอีกดวย 

  12) กลยุทธการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของบานและโครงการ 
   การดําเนินงานอยางเปนระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกข้ันตอน
เพื่อใหไดบานและโครงการท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนดข้ึนตามข้ันตอนของ ISO 9001:2000 ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแตการออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการกอสราง การบริหารการขาย ตลอดจน
การเสนอบริการหลังการขาย โดยรับประกันโครงสรางบานภายหลังการโอนนานถึง 5 ป เปนกลยุทธท่ีทํา
ใหลูกคาม่ันใจไดถึงคุณภาพของโครงการของบริษัท ท่ีเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการส่ือสาร
ตรงถึงผูบริหารผานฝายลูกคาสัมพันธ (CFR : Customer Feedback Records) จะเปนชองทางหนึ่งท่ีใหลูกคา
ไดมีโอกาสตรวจสอบและรองเรียนงานกอสรางท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน และมีการแกไขไดทันเวลา อีกท้ัง
กอใหเกิดความพึงพอใจและสรางความม่ันใจใหกับลูกคาอีกดวย 

  23) กลยุทธการสรางความม่ันใจในชุมชนอยูอาศัยท่ีดีภายหลังปดโครงการ 
   บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาว จึงมุงเนน
การสรางชุมชนท่ีดีในโครงการภายหลังการปดการขาย โดยการวางระบบการบริหารชุมชนท่ีดี สราง 
Customer Lifetime Value กลาวคือ มีการวางแผนจัดการภายในชุมชนเพื่อผลประโยชนสําหรับผูอยูอาศัยใน
ระยะยาว โดยไดจัดต้ังบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ข้ึนเพื่อดําเนินกิจการบริหารโครงการของ
บริษัทอยางเปนระบบ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดพื้นท่ีสวนกลาง ซ่ึงประกอบดวยสโมสร สวนหยอม และ
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  34) กลยุทธดานการวิจัยการตลาดและการพัฒนาตลาด 
   บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลความตองการของลูกคาในตลาดเปนอยาง
มาก โดยไดจัดต้ังหนวยพัฒนาธุรกิจ เพื่อทําการวิจัยตลาดกอนการจัดซ้ือท่ีดินและการเปดโครงการใหม โดย
วิจัยความตองการของลูกคา การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะหคูแขงขัน และชองวางทางการตลาด 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดของโครงการ สภาวะการแขงขัน 
ศักยภาพของลูกคากลุมเปาหมาย และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีการ
วิจัยอยางเปนระบบ  

  5) กลยุทธการสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา 
   บริษัทมุงสรางความม่ันใจใหกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผูประกอบการหลายรายท่ีไมสามารถสงมอบบานใหกับลูกคาได โดยไดดําเนินกลยุทธตางๆ เพื่อ
กอใหเกิดความเช่ือม่ัน อาทิเชน บริษัทเปนผูริเร่ิมการใช “สัญญาเปนธรรม” ในป 2542 ซ่ึงเปนสัญญาท่ี
กําหนดใหลูกคาจายเงินดาวนตามสัดสวนความคืบหนาของงานท่ีทําเสร็จ โดยในภายหลังไดกลายมาเปน
สัญญาตนแบบของสัญญามาตรฐานท่ีสํานักงานคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ. บังคับใชท่ัวไปในปจจุบัน อัน
เปนกลยุทธท่ีสะทอนถึงการตระหนักถึงความเทาเทียมกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชนใหกับลูกคา นอกจากนี้ 
ในระหวางงานกอสรางตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 9001:2000 บริษัทจะมีการติดตอกับลูกคา
เปนระยะ โดยกําหนดใหลูกคามาตรวจงานดวยตนเอง หรือบริษัทจัดสงภาพถายความคืบหนาการกอสราง
บานใหกับลูกคาทางไปรษณียเพื่อใหลูกคาม่ันใจในคุณภาพ และการสงมอบท่ีตรงตอเวลา  

  6) กลยุทธทางดานราคา 
   บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาขายในรูปแบบของราคาท่ีแขงขันไดในทําเลที่ตั้ง
ของโครงการนั้นๆ และมุงใหมูลคาเพิ่มแกลูกคาของโครงการดวยความมั่นใจในสภาพชุมชนท่ีดีภายหลัง
การปดโครงการ ท้ังนี้ การกําหนดลูกคาเปาหมายอันเปนท่ีมาของการกําหนดราคา จะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ อันไดแก ทําเลท่ีตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกคาเปาหมาย และ
ราคาตลาดของคูแขงขันในบริเวณใกลเคียง เทียบเคียงกับตนทุนในการดําเนินโครงการ แลวจึงกําหนดกล
ยุทธราคาตามชองวางทางการตลาดท่ีเปดอยูในพื้นท่ีนั้น ใหเหมาะสมกับกลยุทธการแขงขันดวย 

  7) กลยุทธการดําเนินโครงการใหครอบคลุมพื้นท่ี 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญๆ 
   จากเดิมท่ีบริษัทเปนผูนําตลาดบานจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษัทได
ใชกลยุทธการทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะท่ีผานมา ท้ังผานโครงการโดยตรงของบริษัท และการ
รับจางบริหารโครงการ ทําใหบริษัทมีความเช่ียวชาญยิ่งข้ึนในพื้นท่ีอื่น และจากความสําเร็จของโครงการนํา
รองในเขตอ่ืนดังกลาว ปจจุบัน บริษัทไดดําเนินโครงการครอบคลุมพื้นท่ีหลัก 4 มุมเมือง ตลอดจนโซนใน
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 ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย 

 ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับทําเลที่ตั้งของโครงการ 
ลักษณะของโครงการ และสถานภาพการแขงขัน อันกอใหเกิดชองวางทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับลูกคา
กลุมเปาหมายนั้น อาทิเชน โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑลสาย 1 ซ่ึงผังเมืองกําหนดใหเปน
บานเดี่ยว  ประกอบกับการเปรียบเทียบตนทุนดําเนินการเพื่อกําหนดราคาขายสินคา  ทําใหลูกคา
กลุมเปาหมายเปนกลุมระดับสูงโดยปริยาย เปนตน ซ่ึงบริษัทมีสัดสวนประเภทลูกคาตางๆ คละกันไป       
อันเนื่องจากนโยบายการกระจายความเส่ียงในทําเลท่ีตั้งโครงการ และกลุมลูกคาใหครอบคลุมในทุกทําเล 
และกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเนนผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือในระดับกลางถึงสูงเปนหลัก จาก
ขอมูลในอดีตท่ีผานมา พบวา กวารอยละ 35 ของการไดมาซ่ึงลูกคา เปนลูกคาท่ีเกิดจากการแนะนํา และบอก
ตอของลูกคาเกาในโครงการ (MGM : Member Gets Member) อันสะทอนถึงความไววางใจของลูกคาท่ี
เปนไปอยางตอเนื่อง 
 
 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

 ชองทางการจําหนายหลักของบริษัท เปนการขายตรงผานสํานักงานขายแตละโครงการของบริษัท 
และการแนะนําจากลูกคาเกาในโครงการ ซ่ึงบริษัทสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันไปในแต
ละโครงการ ดวยวิธีการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ไดแก ปายโฆษณา ปายบอกทางในพื้นท่ีใกลเคียง 
ใบปลิว หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับโครงการ อินเตอรเน็ต การสงจดหมายตรงใหกลุมเปาหมาย 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายในโครงการ รวมถึงการรวมจัดพิมพหนังสือ “คูมือคูบาน” 
รวมกับนิตยสารบานเพื่อแจกลูกคา และผูท่ีกําลังเลือกซ้ือบาน เพ่ือใหลูกคาไดคุนเคยกับแบรนด “บานฟา” 
และไดทราบถึงโครงการตางๆ ของบริษัท ท้ังนี้ อินเตอรเน็ตยังเปนชองทางการตลาดใหมท่ีเปนกลยุทธ
สําคัญในการเขาถึงลูกคาเปาหมายไดอยางดี เนื่องจากสามารถกล่ันกรองลักษณะของลูกคาจากความสนใจ 
และลักษณะการดําเนินชีวิตของลูกคาได ซ่ึงสอดคลองกับการออกแบบชุมชน โครงการ และผลิตภัณฑตาม
หลักแนวคิดของบริษัท 
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3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัย 

ภาพรวมตลาดท่ีอยูอาศัยในป 2550 หากพิจารณาจากจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเห็นไดวา ตลาดท่ีอยูอาศัยมีการหดตัวลง ซ่ึงเปนผลมาจากการเพิ่มข้ึน
ของราคานํ้ามัน ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงสงผลถึงกําลังซ้ือและความเช่ือม่ันของผูบริโภค โดย
จํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลป 2550 มีจํานวน 
74,221 ยูนิต ลดลงจาก 78,116 ยูนิต ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 5.0 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจํานวนท่ีอยู
อาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนแยกตามประเภทการดําเนินการ พบวา จํานวนท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนท่ีลดลงสวน
ใหญเปนท่ีอยูอาศัยประเภทสรางเอง โดยในป 2550 ท่ีอยูอาศัยประเภทสรางเองมีจํานวน 25,251 ยูนิต ลดลง
จาก 28,949 ยูนิต ในป 2549 หรือลดลงรอยละ 12.8 ขณะท่ีท่ีอยูอาศัยประเภทจัดสรรมีจํานวน 48,970 ยูนิต 
ลดลงจาก 49,167 ยูนิต ในป 2549 หรือลดลงเพียงรอยละ 0.4 เทานั้น  
 
ท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจํานวนยูนิตแยกตามประเภทการดําเนินการ 

ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550
สรางเอง 18,598 19,859 25,244 28,949 25,251
จัดสรร 37,487 49,187 46,828 49,167 48,970

รวมท้ังหมด 56,085 69,046 72,072 78,116 74,221
เปล่ียนแปลง 50.8% 23.1% 4.4% 8.4% (5.0%)
ที่มา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย / ธนาคารอาคารสงเคราะห  

เม่ือพิจารณาจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัย จะเห็นได
วา บานเด่ียว และคอนโดมิเนียมจดทะเบียนใหมมีจํานวนลดลง ขณะท่ีบานแฝดและทาวนเฮาสจดทะเบียน
ใหมมีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยในป 2550 มีจํานวนบานเดี่ยวจดทะเบียนใหม 16,374 ยูนิต ลดลงรอยละ 2.0 บาน
แฝดจดทะเบียนใหม 1,436 ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 65.0 ทาวนเฮาสจดทะเบียนใหม 14,931 ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 
2.0 คอนโดมิเนียมจดทะเบียนใหม 16,229 ยูนิต ลดลงรอยละ 4.0  
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ท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจํานวนยูนิตแยกตามประเภทที่อยูอาศัยสรางโดยผูประกอบการ 

ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550
บานเดี่ยว 17,911 26,631 23,889 16,700 16,374
% การเปลีย่นแปลง 108.2% 48.7% (10.3%) (30.1%) (2.0%)
บานแฝด 905 761 586 869 1,436
% การเปลีย่นแปลง 2413.9% (15.9%) (23.0%) 48.3% 65.0%
ทาวนเฮาส 11,272 13,360 11,460 14,632 14,931
% การเปลีย่นแปลง 96.7% 18.5% (14.2%) 27.7% 2.0%
อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) 7,399 8,435 10,893 16,966 16,229
% การเปลีย่นแปลง 44.6% 14.0% 29.1% 55.8% (4.0%)
รวมท้ังหมดประเภทจัดสรร 37,487 49,187 46,828 49,167 48,970
% การเปลีย่นแปลง 92.4% 31.2% (4.8%) 5.0% (0.4%)
ที่มา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย / ธนาคารอาคารสงเคราะห  

ความตองการท่ีอยูอาศัย (Demand) 

จากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย ถึงความตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยของผูบริโภค พบวา รูปแบบท่ี
อยูอาศัยท่ีผูบริโภคตองการมากท่ีสุดยังคงเปนบานเดี่ยว คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.6 รองลงมา คือ 
คอนโดมิเนียม บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชย คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.7 รอยละ 20.1               
รอยละ 13.4 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ ระดับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีมีผูตองการมากท่ีสุด คือ ระดับราคาท่ี 1-2 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.4 รองลงมา คือ ท่ีอยูอาศัยระดับราคาตํ่ากวา 1 ลานบาท ท่ีอยูอาศัยระดับ
ราคา 2-3 ลานบาท และท่ีอยูอาศัยระดับราคาสูงกวา 3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 31.0 รอยละ 18.3 
และรอยละ 11.3 ตามลําดับ  
 

ประเภทท่ีอยูอาศัยท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ                       ระดับราคาท่ีอยูอาศัยท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 

 
 

บานแฝด

20.1%

ทาวนเฮาส

13.4% บานเด่ียว

35.6%

อาคาพาณิชย

5.2%

คอนโดมิเนียม

25.7%
1-2 ลานบาท

39.4%

< 1 ลานบาท

31.0%

> 3 ลานบาท

11.3%2-3 ลานบาท

18.3%
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จํานวนท่ีอยูอาศัย (Supply) 

เม่ือพิจารณาโครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา           
ในป 2550 มีการเปดตัวโครงการท่ีอยูอาศัยรวมกันทุกประเภทในจํานวนใกลเคียงกับปกอน โดยในป 2550 
และป 2549 มีโครงการท่ีอยูอาศัยเปดตัวใหมรวมกันทุกประเภทจํานวน 66,576 ยูนิต และ 66,118 ยูนิต 
ตามลําดับ โครงการท่ีอยูอาศัยระดับราคา 0.5-3.0 ลานบาท มีการเปดตัวโครงการใหมเปนสัดสวนสูงถึงรอย
ละ 80.5 ของจํานวนโครงการที่อยูอาศัยที่เปดตัวใหมท้ังหมด โดยมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากป 2549                     
ท่ีรอยละ 69.2  

โครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
นอยกวา 0.50 542                     0.8                      -                      -                      
0.501 - 1.000 11,772                17.8                    13,157                19.8                    
1.001 - 2.000 23,227                35.1                    27,455                41.2                    
2.001 - 3.000 10,188                15.4                    12,994                19.5                    
3.001 - 5.000 13,918                21.1                    9,701                  14.6                    
5.001 - 10.000 5,065                  7.7                      2,400                  3.6                      
10.001 - 20.000 1,009                  1.5                      804                     1.2                      
มากกวา 20.000 397                     0.6                      65                       0.1                      
รวม 66,118                100.0                  66,576                100.0                  
ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

2550
ระดับราคา (ลานบาท)

2549

 
เม่ือพิจารณาท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในป 2550 แยกตามประเภท พบวา ท่ีอยูอาศัยประเภทอาคารชุด

มีการเปดตัวมากเปนอันดับหนึ่งคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 60.2 รองลงมาคือ ทาวนเฮาส บานเดี่ยว และ
บานแฝด คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.7 รอยละ 11.7 และรอยละ 6.4 ตามลําดับ โดยอาคารชุดระดับราคา 1-2 
ลานบาท มีการเปดตัวใหมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.7 ของจํานวนท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมท้ังหมด 
และรอยละ 44.3 ของจํานวนอาคารชุดเปดตัวใหมท้ังหมด บานเด่ียวระดับราคา 3-5 ลานบาท มีการเปดตัว
ใหมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.5 ของจํานวนบานเด่ียวท่ีเปดตัวใหมท้ังหมด และทาวนเฮาสระดับ
ราคา 1-2 ลานบาท มีการเปดตัวใหมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.7 ของจํานวนทาวนเฮาสท่ีเปดตัว
ใหมท้ังหมด  
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โครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ป 2550  
แยกตามประเภท และระดับราคา 

ระดับราคา (ลบ.) บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส
อาคาร
พาณิชย

อาคารชุด ท่ีดินจัดสรร รวม 

0.501 - 1.000 25               106             4,172          -              8,854          -              13,157        
1.001 - 2.000 1,954          1,268          5,847          624             17,762        -              27,455        
2.001 - 3.000 2,165          2,620          2,027          294             5,882          6                 12,994        
3.001 - 5.000 3,160          228             973             429             4,911          -              9,701          
5.001 - 10.000 462             21               42               20               1,855          -              2,400          
10.001 - 20.000 27               -              26               -              751             -              804             
มากกวา 20.000 -              -              -              -              65               -              65               

รวม 7,793          4,243          13,087        1,367          40,080        6                 66,576        
ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)  

สินเชื่อท่ีอยูอาศัย 

ในป 2550 สินเชื่อท่ีอยูอาศัยบุคคลท่ัวไปปลอยใหม มีจํานวนรวม 270,466 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 
2.8 จากป 2549 ท่ีมีจํานวน 262,993 ลานบาท และยอดคงคางสินเช่ือท่ีอยูอาศัยบุคคลท่ัวไปเพ่ิมข้ึนจาก 
1,346,622 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 1,479,903 ลานบาท ณ ส้ินป 2550 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.0 ซ่ึงเปน
ผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบ้ีย และการแขงขันกันในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอาศัยของธนาคารพาณิชย 

สําหรับสินเช่ือผูประกอบการท่ีอยูอาศัยปลอยใหมในป 2550 มีจํานวนรวม 31,448 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 7.0 เม่ือเทียบกับป 2549 ท่ีมีจํานวนรวม 29,404 ลานบาท อยางไรก็ตาม จากการท่ี
ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดมีการระดมทุนโดยการออกหุนกูมากกวาการกูยืมจากสถาบัน
การเงินต้ังแตป 2549 สงผลใหยอดสินเช่ือผูประกอบการท่ีอยูอาศัยคงคางลดลงจาก 183,864 ลานบาท ณ  
ส้ินป 2549 เหลือ 178,994 ลานบาท ณ ส้ินป 2550 หรือลดลงรอยละ 2.6 โดยในป 2549 มีการออกหุนกูภาค
อสังหาริมทรัพยรวมกันประมาณ 39,981 ลานบาท และเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 59,493 ลานบาทในป 2550 
(ขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย) 
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ตารางสินเชื่อท่ีอยูอาศัย และหุนกูธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ัวประเทศ ป 2550 

(หนวย : ลานบาท)

สินเช่ือบุคคล สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ สินเช่ือ หุนกูธุรกิจ

ปลอยใหม คงคาง ผูประกอบการ ผูประกอบการ อสังหาริมทรัพย

ปลอยใหม คงคาง

279,392 28,587 22,900

Q1/2548 55,207 1,080,448 6,990 195,469 -                      

Q2/2548 68,523 1,122,789 9,212 195,157 7,000

Q3/2548 80,194 1,176,858 7,410 188,692 3,000

Q4/2548 75,468 1,215,634 4,975 194,528 12,900

262,993 29,404 39,981

Q1/2549 60,123 1,222,629 8,686 192,157 7,125

Q2/2549 63,279 1,281,316 7,395 195,166 11,288

Q3/2549 64,059 1,317,859 6,359 198,559 13,189

Q4/2549 75,532 1,346,622 6,964 183,864 8,379

270,466 31,448 59,493

Q1/2550 59,486 1,369,491 6,288 184,188 9,803

Q2/2550 67,198 1,398,769 8,179 190,458 14,600

Q3/2550 69,057 1,428,818 7,836 184,398 22,792

Q4/2550 74,725 1,479,903 9,145 178,994 12,298

Q๐Q 8.2% 4.0% 16.7% (2.9%) (46.0%)

Y๐Y (1.1%) 10.0% 31.3% (2.6%) 46.8%

YTD 2.8% 7.0% 48.8%

ท่ีมา: ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัย / ธนาคารอาคารสงเคราะห 

2548

2549

2550

ไตรมาส/ป
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ศักยภาพในการแขงขัน 

  บริษัทเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง ม่ันคง สามารถฝาวิกฤติเศรษฐกิจ ท้ังนี้ บริษัทมีจุดแข็ง
หลายประการ ซ่ึงจะเปนปจจัยทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูง เนื่องจาก 

  1) บริษัทมีผูบริหารท่ีมีประสบการณ และอยูในธุรกิจมายาวนาน จึงทําใหมีความ
เขาใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนอยางดี สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา และสามารถนํา
บริษัทผานพนวิกฤติเศรษฐกิจ   

2) บริษัทสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดในเร่ืองตนทุน เนื่องจากบริษัทจะมุงเนนการ
จัดซ้ือท่ีดินซ่ืงเปนหลักประกันหลุดจํานอง ซ่ึงเปนหลักประกันท่ีไมกอใหเกิดรายไดจากสถาบันการเงิน 
ปจจุบัน บริษัทมีท่ีดินเปลารอการพัฒนาเปนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 780 ไร เพื่อสําหรับใชดําเนินโครงการ
ในอนาคต  
  3) บริษัทไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรแบบบานใหมๆ อยูเสมอ อาทิ โครงการบานฟา
ปยรมย ซ่ึงเปนแบบบานไทยประยุกตสมัยยุครัชกาลท่ี 5 ซ่ึงไดรับการตอบรับจากสาธารณชนผูซ้ือบานอยาง
ลนหลาม โดยสามารถขายและปดโครงการอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการบงช้ีถึงความสามารถในการสรางสรร
แบบบานใหมๆ ใหกับผู ซ้ือบานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการนําเสนอบานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาภายใตแนวคิดปลูกเรือนตามใจผูอยู (Adaptive Function Design) รองรับ
การปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบาน และมุงเนนการสรางระบบและหนวยงานบริหารชุมชนภายหลังการ
ขาย 
  4) บริษัทมีนโยบายในการสรางความม่ันใจใหแกลูกคา โดยบริษัทเปนผูริเร่ิมใช
ระบบ “สัญญาเปนธรรม” เปนรายแรกในป 2542 และเปนบริษัทบานจัดสรรในประเทศไทยรายแรกท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9002  
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

 ในการพัฒนาโครงการ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติ
โครงการของบริษัทจะใชระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนสามารถรับรูรายไดไดประมาณ 8 – 12 
เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนปดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแลวเสร็จประมาณ 2 ป) โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
 

แผนงาน \ เดือนที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ขั้นตอนการจัดซื้อที่              
ขั้นตอนการเตรียมงาน              
การวิเคราะหโครงการ และสํารวจตลาด 
ออกแบบผังโครงการ และแบบบาน 
ขออนุญาตกอสราง 
ขออนุญาตจัดสรร และสาธารณูปโภค 
ขั้นตอนการกอสราง          

 
    

ประมูลผูรับเหมา และงานกอสรางบาน
พรอมอยู 
ประมูลผูรับเหมา และงานกอสรางบานสั่ง
สราง 
ขั้นตอนการทําการตลาด และการขาย              
เตรียมการตลาด และการขาย 
ชวงเซ็นสัญญา ผอน ดาวน 
โอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคา 

 
การจัดซ้ือท่ีดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือท่ีดิน ผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละชุด และ
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยอาจมอบอํานาจใหผูบริหารหรือ
บุคคลใดเปนตัวแทนในการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอย 

 ท่ีดินเปนตนทุนหลักประมาณรอยละ 27 ของตนทุนท้ังหมดในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
และเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน บริษัทจึงไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการจัดซ้ือท่ีดิน โดยใน
ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินจาก 2 แหลง คือ จากสถาบันการเงิน อาทิเชน บรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน (บบส.) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) และซ้ือผานนายหนาท่ีดิน โดยมีข้ันตอนหลัก
ดังนี้  
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โดยเม่ือมีชองทางในการจัดซ้ือท่ีดิน คณะทํางานของบริษัทจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาหทําการ
สํารวจเพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือ โดยหลักเกณฑการเลือกท่ีดิน จะพิจารณาจากอุปสงคและอุปทานของตลาด 
สภาพแวดลอม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษัทจะทําการพัฒนาโครงการในท่ีดินเปลา
ไดภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 ตั้งแตป 2543 เปนตนมา บริษัทไดพิจารณาหาแหลงซ้ือท่ีดินเปลาหรือโครงการบานจัดสรรท่ีอยู
ระหวางพัฒนาซ่ึงเปนหลักประกันหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย รวมท้ังจากที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการฟนฟูกิจการ
ลูกหนี้ เนื่องจากเปนชองทางในการไดสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด สําหรับโครงการ
บานจัดสรรท่ีอยูระหวางพัฒนานั้น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเปนไปไดของโครงการ วางแผนดําเนนิการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบบานและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธการเขาดําเนินการ เชน การบริหารโครงการ
เพ่ือพัฒนา หรือการรับจางบริหารโครงการแบบครบวงจรโดยบริษัทยอยคือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ 
แมเนจเมนท จํากัด เชน การรับจางบริหารโครงการจันทิมาปารค เปนตน หรือการเขารวมบริหารโครงการ
ธัญธานี โฮมออนกรีน รวมกับผูประกอบการเดิม โดยบริษัทจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของ
คาธรรมเนียมการรับจางบริหารโครงการ และผลตอบแทนในการขายบานใหกับลูกคาในโครงการ 
  

ทีมงานออกสํารวจที่ดิน 

นายหนา / สถาบนัการเงินเสนอท่ีดิน 

ทีมผูบริหาร ฝายกอสราง ฝายการตลาด สํารวจทีด่นิ ไมซ้ือ 

ทําการศึกษาเบื้องตน  
- ศึกษาสภาพตลาด 
- สภาพแวดลอมโครงการ 
- ขอกําหนดตางๆ (อาท ิผังเมือง, 
การเช่ือมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมสํารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซ้ือ/ไมซ้ือ 

1 วัน 

2 วัน 

5 วัน 

2 วัน 
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การจัดหาผูรับเหมากอสราง 

 บริษัททําการวาจางผูรับเหมากอสรางขนาดกลาง และขนาดเล็กในการกอสรางโครงการของบริษัท 
ณ ปจจุบัน บริษัทมีผูรับเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยูท้ังส้ิน 30 ราย ซ่ึงสวนใหญเปนผูรับเหมา
ท่ีผานการทํางานกับบริษัทมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทมีการเพ่ิมโครงการใหมๆ ในอนาคต บริษัท
สามารถดําเนินการจางผูรับเหมาเพ่ิมได โดยปจจุบันบริษัทมีผูรับเหมาในบัญชีรายช่ือและทะเบียนประวัติ
ของผูรับเหมางานอาคารทั้งหมด 70 ราย ซ่ึงผานกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดมาตรฐานไว 
โดยบริษัทมีข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดจางผูรับเหมาอยางชัดเจน ตามท่ีกําหนดในระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2000 เพื่อใหม่ันใจวาผูรับเหมางานกอสรางตางๆ จะสามารถทําการกอสรางงานไดคุณภาพ
มาตรฐาน โดยบริษัทจะเปนผูกําหนดแบบบาน และราคาใหผูรับเหมาตามแบบบานของบริษัท และ
ผูรับเหมาท่ีไดมาตรฐานตามทะเบียนรายช่ือของบริษัทจะเปนผูเสนองาน ใหบริษัทพิจารณาจัดสรรงาน
ใหแกผูรับเหมาตามความสามารถในการผลิต โดยผูรับเหมาจะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางตางๆ เองตามแบบ
และมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไว  

 บริษัทควบคุมคุณภาพงานของผูรับเหมาโดยการตรวจสอบงานใหเปนไปตามมาตรฐานคูมือการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แรงงาน 
อุปกรณ และเคร่ืองมือ การบริหารงาน และการใชเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษัทจัดใหมีการตรวจเช็คงานโดย
หัวหนาคุมงาน (Foreman) แตละสวนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 20 หลังตอ 1 คน และจัดทํารายงานการตรวจเช็คอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อเสนอตอฝายกอสรางและฝายบริหารตอไป 

 การจัดหาวัสดุกอสราง 

 ผูรับเหมาจะเปนผูจัดหาเครื่องมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุกอสรางตามบัญชีรายการ
วัสดุท่ีบริษัทกําหนดระบุไวในคูมือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2000โดยวัสดุท่ีผูรับเหมา
นํามาใชนั้น จะตองผานการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษัทกอน ยกเวนวัสดุควบคุมหลักซ่ึง
บริษัทจะเปนผูจัดหาเองเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ไดแก เสาเข็ม ปารเก พรม งาน
ปูหินออน หินแกรนิต กระเบ้ืองยาง ราวบันไดยาง งานกําจัดปลวก เปนตน โดยฝายจัดซ้ือจะจัดการประชุม
เพื่อสํารวจพื้นท่ีกอสรางเปนประจําทุกเดือนเพ่ือจัดทํา MRP (Material Requirement Planning) บริษัทมี
นโยบายส่ังซ้ือวัสดุกอสรางตามจํานวนท่ีตองการใชจริงเพื่อหลีกเล่ียงปญหาการควบคุมสต็อกสินคา สวน
ในกรณีท่ีเปนวัสดุหายากจะทําการตกลงราคาและปริมาณลวงหนากับผูผลิตเพื่อปองกันความเส่ียงในการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ  

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 บริษัทมีระบบการจัดการสาธารณูปโภคของโครงการตางๆ ไวอยางชัดเจน เพื่อปองกันไมใหเกิด
ปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการบําบัดน้ําเสีย โดยไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย เปนระบบมาตรฐานสําหรับบานแตละหลัง และระบบการบําบัดน้ําเสียสวนกลางของแตละ
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 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดบานท่ีไดรับจอง และรอสงมอบใน 16 โครงการ จํานวน 
123 ยูนิต รวมมูลคา 519 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.4 ของมูลคาโครงการท่ีเปดดําเนินการอยู
ท้ังหมด โดยบานท่ีรอสงมอบสวนใหญอยูในโครงการโฮมออนกรีน 2  บานฟารังสิต คลอง 7 บานฟากรีน
พารค รอยัล ธนบุรีรมย บานฟาปยรมย เรือนพฤกษ และเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางโครงการท่ีดําเนินการในปจจุบันของบริษัท ในสวนท่ี 2 ขอ 3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  
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4. การวิจัยและการพัฒนา 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก โดยไดมีการจัดต้ังฝาย
พัฒนาธุรกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห และวิจัยขอมูลทางการตลาด พิจารณาความเปนไปไดในการลงทุน และ
วางแผนงาน และกลยุทธในดานตางๆ รวมท้ังการเสริมสรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกรสูสาธารณชน 
ตลอดจนการศึกษาถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาเทคนิคในการกอสรางเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยบริษัทไดแบงสวนการวิจัยและพัฒนาเปน 2 หนวยงาน คือ ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑ ท้ังนี้ บริษัทมีคาใชจายท่ีใชในการวิจัยและพัฒนาป 2550 และป 2549 เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 0.7 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2550 บริษัทมีคาใชจายท่ีใชในการวิจัยและ
พัฒนานอยลงเนื่องจากมีการเปดโครงการเพ่ิมข้ึนเพียง 2 โครงการ 

• ฝายพัฒนาธุรกิจ จะศึกษาวิเคราะหและวิจัยขอมูลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค
กลุมเปาหมาย ศักยภาพของลูกคา สภาวะการแขงขัน โอกาสทางการตลาด และแนวคิดการออกแบบ
บาน และโครงการใหมๆ หรือธุรกิจใหมสําหรับบริษัท ท้ังจากขอมูลในตลาด และขอมูลภายใน เชน 
ยอดขายในอดีต (Historical Sales) หรือการสํารวจความคิดเห็นของลูกบานในโครงการและผูเขาเยี่ยม
ชมโครงการ เพื่อทําการวางแผนและปรับเปล่ียนใหเปนไปในรูปแบบท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค เชน แนวคิดเกี่ยวกับการเสนอทางเลือกแกลูกคาในการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยภายในบาน 
(Adaptive Function Design) ไดตามตองการ เพื่อหลีกเล่ียงปญหาการตอเติมบานเองในภายหลัง ซ่ึงอาจ
สงผลตอคุณภาพการรับน้ําหนักของโครงสรางบาน และภาพลักษณโดยรวมของโครงการ หรือมีการ
สรางเอกลักษณเฉพาะใหกับสินคา อาทิเชน บานสไตลไทยประยุกต ในโครงการบานฟาปยรมย เปนตน 

• ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ จะทําการศึกษาดานวัสดุการผลิต และเทคโนโลยีการกอสราง
ใหมๆ เพื่อพัฒนางานกอสรางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนและระยะเวลาการ
กอสรางได นอกจากนี้ ขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑใหม ไดแก 
รูปแบบบานและโครงการ ตลอดจนการออกแบบพื้นท่ีใชสอยท่ีลงตัวและการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดรวมกับบริษัทช้ันนําดานการออกแบบผลิตภัณฑในการปรึกษา และพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทจนไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากลูกคา 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 ทรัพยสินหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และบานท่ีสรางไวเพื่อขายในโครงการตางๆ มูลคารวม 3,337        
ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้                     

 5.1.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550)  
  

มูลคาทางบัญชี
(ลานบาท)

ท่ีดิน * • สํานักงาน 2.0                  ไมมี
• สโมสร 93.0                ไมมี

อาคาร * • สํานักงาน 4.5                  รายละเอียดตามหมายเหตุ
• สโมสร 99.3                รายละเอียดตามหมายเหตุ

บานตัวอยางและสํานักงานขาย 6.3                  ไมมี
(บานฟาปยรมย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นท่ี 11-0-0 ไร))
สวนปรับปรุงอาคาร 4.2                  ไมมี
• สํานักงานใหญ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพาณิชย 4 ช้ัน
   กวาง 5 ม. ยาว 12 ม.)
• สโมสรลากูน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (พื้นท่ี 1-0-36 ไร)
เครื่องจักรและอุปกรณ 1.0                  ไมมี
เครื่องใชสํานักงาน 7.5                  ไมมี
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 3.5                  ไมมี
ยานพาหนะ 1.7                  ไมมี

222.9              

รายการ

รวม

ภาระผูกพัน

 

หมายเหตุ :    * ท่ีตั้งของท่ีดินและอาคารสโมสร ประกอบดวย
• สโมสรฟารังสิต อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พื้นที่ 575.5 ตารางวา
• สโมสรฟาคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พื้นท่ี 139.7 ตารางวา
• สโมสรฟาทอฝน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นท่ี 169.3 ตารางวา
• สโมสรฟาลากูน อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 427.0 ตารางวา
• สโมสรฟาชมพฤกษ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นท่ี 289.4 ตารางวา
• สโมสรฟากรีนพารค อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นท่ี 532.8 ตารางวา
• สโมสรบานสวนลลนา 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ้ืนที่ 200.0 ตารางวา
• สโมสรฟากรีนพารค ลาดพราว อ.บางกะป จ.กรุงเทพ พ้ืนที่ 321.5 ตารางวา
• สโมสรฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี 519.0 ตารางวา
• สโมสรฟาปยรมย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 3,875.0 ตารางวา 
• อาคารสํานักงานใหญ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ติดภาระผูกพันกับธนาคารไทยธนาคาร จํานวน 10.0 ลานบาท
• อาคารพาณิชย ส่ีช้ันครึ่ง 2/38 อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน พ้ืนที่ 27.4 ตารางวา
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5.1.2 โครงการบานพรอมท่ีดินเพื่อขายของบริษัทและบริษัทยอย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550) 

เนื้อที่คงเหลือ มูลคา (ลานบาท)
(ไร-งาน-ตรว.) ประเมิน ทางบัญชี

1. บานฟากรีนพารค รังสิต (เฟส 2) / ถ.เสมาฟาคราม 0-2-79.3 6.1 2.9 NC หมายเหตุ ขอ 3.
(คลอง 2 ขาออก) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH

2. บานฟาปยรมย เลค แอนด พารค (เฟส 3) / ถ.ลําลูกกา 1-0-26.0 9.6 5.1 NC หมายเหตุ ขอ 3.
(คลอง 6 ออก) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH

3. บานนริศา ธนบุรีรมย / ถ.ประชาอุทิศ 80 2-1-03.4 39.9 29.2 NC หมายเหตุ ขอ 3.
อ.ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ / SDH

4. บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา / 1-0-08.0 27.5 19.3 NC หมายเหตุ ขอ 3.
ถ.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ / SDH

5. บานฟากรีนพารค รอยัล ธนบุรีรมย / 31-2-42.0 313.0 349.5 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน
ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ / SDH 80.64 ลบ.

6. บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล สาย 1 / 15-1-25.5 262.0 203.1 NC หมายเหตุ ขอ 3.
ถ.พัฒนา อ.ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ / SDH

7. บานธัญธานี / ถ.ลําลูกกา (คลอง 5) 17 หลัง 37.1 36.9 NC หมายเหตุ ขอ 3.
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH

8. บานฟาริมหาดจอมเทียน / อ.บางละมุง 0-3-03.7 22.4 18.5 NC หมายเหตุ ขอ 3.
จ.ชลบุรี / SDH

9. ท่ีดินเปลา / ริมถนนจอมเทียน ดานหนาโครงการ 20-0-19.5 256.4 163.5 NC ไมมี
บานฟาริมหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / L

10. บานฟาปยรมย เฟส 7 / ถ.ลําลูกกา (คลอง 6 ออก) 5-2-53.0 98.7 56.4 NC หมายเหตุ ขอ 3.
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH, DH

11. บานฟาปยรมย เฟส 8 / ถ.ลําลูกกา (คลอง 6 ออก) 3-1-21.4 81.0 54.2 NC หมายเหตุ ขอ 3.
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / TH

12. บานฟาปยรมย เฟส 9 / ถ.ลําลูกกา (คลอง 6 ออก) 32-3-85.0 344.0 211.7 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH 4.11 ลบ.

13. บานฟารังสิต คลอง 7 / ถ.ลําลูกกา (คลอง 7 ออก) 12-3-44.7 48.9 39.4 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH, DH, TH, CB 14.26 ลบ.

14. คอนโดมิเนียม จ.ขอนแกน / ถ.ดรุณสําราญ 1-1-73.60 102.0 86.7 NC หมายเหตุ ขอ 3.
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน / CD

15. ท่ีดินเปลา / ถ.ลําลูกกา (คลอง 6 ออก) 466-0-40.0 539.2 658.6 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / L 50.16 ลบ.

ช่ือโครงการ / ที่ต้ัง / ประเภท กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน
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เนื้อที่คงเหลือ มูลคา (ลานบาท)
(ไร) ประเมิน ทางบัญชี

16. บานธัญธานี วิลเลจ 2 / ถ.ลําลูกกา (คลอง 5) 75-2-28.10 489.00 409.34 NC
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH   ค้ําประกันเงินกูวงเงิน

17. ท่ีดินเปลา / บานธัญธานี วิลเลจ 3 / ถ.ลําลูกกา 281-2-41.00 410.00 475.31 NC 393.02 ลบ.
(คลอง 5) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / L

18. กรีนพารครังสิต คลอง 3 / ถ.เลียบคลอง 3 ฝงใต 33-0-12.50 411.20 257.46 NC
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี / SDH , DH   ค้ําประกันเงินกูวงเงิน

19. ท่ีดินเปลา / ดานหนาโครงการกรีนพารครังสิต 11-3-14.00 24.70 37.10 NC 125.28 ลบ.

คลอง 3 / อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี / L
รวมที่ดินเปลา 779-2-14.50 1,230.30 1,334.53

รวม 3,522.70 3,114.19
หมายเหตุ   1. SDH = บานเดี่ยว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = อาคารชุดพักอาศัย, CB = อาคารพาณิชย, L = ที่ดินเปลา

                   2. ประเมินราคาโดย บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียล เอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ในเดือนธันวาคม 2550

             โดยใชวิธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ปรับปรุงดวยเงินลงทุนในโครงการท่ีเพ่ิมขึ้น
                   3. โครงการตามลําดับท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 ค้ําประกันเงินกูรวม 175.79 ลานบาท

ช่ือโครงการ / ที่ต้ัง / ประเภท กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

 
5.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการ
พัฒนาบานจัดสรรเพื่อขายเปนหลัก โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท ดังนี้ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนเงิน
ลงทุน 

มูลคาเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทนุ 

มูลคาเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

(ลานบาท) 
1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ - 
    แมเนจเมนท  จํากัด 

รับเหมากอสรางและบริหาร
โครงการ 

10.00 99.99 11.86 55.75 

2. บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 2.00 99.99 0.08 3.80 
3. บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท 
จํากัด 

บริหารชุมชนในโครงการบาน
จัดสรร และคอนโดมิเนียม 

1.00 99.99 0.00 5.19 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย  

บริษัทจะสงกรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานในบริษัทยอยตามสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทในบริษัทยอยนั้น เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัท 
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6. โครงการในอนาคต 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโครงการที่เปดดําเนินการอยูรวมท้ังส้ิน 16 โครงการ มูลคา
โครงการรวม 11,769 ลานบาท มูลคาคงเหลือเพื่อขาย 5,473 ลานบาท ประกอบดวยโครงการบาน
จัดสรรพรอมท่ีดิน และโครงการอาคารชุดพักอาศัย ซ่ึงมีทําเลที่ตั้งกระจายอยูท้ัง 4 มุมเมือง รวมท้ังเมือง
ขนาดใหญในตางจังหวัดโดยมีผลิตภัณฑ ท่ีหลากหลายท้ังในดานประเภทของผลิตภัณฑ ซ่ึง
ประกอบดวยบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และคอนโดมิเนียม และมีระดับราคาท่ีหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาทุกระดับ ดังนั้น ขณะนี้บริษัทจึงยังไมมีแผนงานท่ีจะเปด
โครงการใหมในป 2551  

 ท้ังนี้ บริษัทมีท่ีดินเปลารอการพัฒนาเปนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 780 ไร มูลคาตามบัญชี
ประมาณ 1,335 ลานบาท และมีราคาประเมินจากผูประเมินอิสระเทากับ 1,230 ลานบาท ซ่ึงบริษัทจะใช
ในการพัฒนาโครงการตอไป 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมี
ผลกระทบในทางลบตอสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของ
ผูถือหุน 
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8. โครงสรางเงินทุน 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,200,000,000 บาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 1,200,000,000 หุน เรียกชําระแลว 1,185,985,052 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
1,185,985,052 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

จากขอมูลผูถือหุนสามัญของบริษัทท่ีถือหุนผานบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ณ  วันท่ี                       
14 มีนาคม 2551 มีจํานวน 1,012,233 หุน คิดเปนรอยละ 0.09 ของหุนสามัญท่ีชําระแลว และเน่ืองดวย
หุนสามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผู
ถือหุน (ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน) เปนผลทําใหผูถือหุนในสวนท่ีไมใชหุนท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสิทธิในการ
ออกเสียงเพิ่มข้ึนรอยละ 0.09 และทําใหผูถือหุนท่ีถือหุนเพียงรอยละ 24.98 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลว 
จะมีสิทธิออกเสียงถึงรอยละ 25.00 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบ
จํานวนหุนท่ีถือหุนผานบริษัท ไทยเอ็นวีดี-อาร จํากัด ลาสุดของบริษัทไดจากเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ www.set.or.th 

 

http://www.set.or.th/
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8.2 ผูถือหุน   

  ผูถือหุนพรอมท้ังจํานวนหุนท่ีถือและสัดสวนการถือหุน (ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2550) 
 

ลําดับท่ี รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละของทุนชําระแลว

1 นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม 672,000,000                 56.66                                   

2 นางสุนี ตันฑเทอดธรรม 84,000,000                   7.08                                    

3 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 19,810,800                   1.67                                    

4 นายประสิทธ์ิ ตันฑเทอดธรรม 19,218,000                   1.62                                    

5 นางนงลักษณ ตันฑเทอดธรรม 19,203,000                   1.62                                    

6 นางสมทรง ลาวัณยประเสริฐ 19,080,000                   1.61                                    

7 นายสุจินต ตันฑเทอดธรรม 18,242,000                   1.54                                    

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

9 นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม 13,513,000                   1.14                                    

10 นางจินตนา เจษฎาวรางกูล 10,000,000                   0.84                                    

11 นายณัฐวิทย ตันฑเทอดธรรม 3,216,000                     0.27                                    

12 นายณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม 3,216,000                     0.27                                    

13 นางสมพร เดชะรินทร 800,000                        0.07                                    

14 นายบุญเจริญ ตราชู 45,691,100                   3.85                                    

15 นางสุภาพร ตามธรรม 43,258,700                   3.65                                    

16 นายพัฒนพงษ ตนุมัธยา 26,130,200                   2.20                                    

17 นายสมชาย วิโมกขเจริญสุข 17,904,000                   1.51                                    

18 นายยุทธนา ศิริมา 15,249,500                   1.29                                    

19 นายอรุณศักด์ิ บูรณะโอสถ 14,333,540                   1.21                                    

20 นายสุรพันธุ ตนุมัธยา 11,391,100                   0.96                                    

21 นายธีระ พุมเสนาะ 10,289,100                   0.87                                    

22 นายยงสิน วิบูลยกุลพันธ 10,222,500                   0.86                                    

23 ผูถือหุนรายยอยอื่น 91,345,512                   7.70                                    

รวม 1,185,985,052              100.00                                  
ที่มา :  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

หมายเหตุ :    1.  กลุมตันฑเทอดธรรม ประกอบดวยผูถือหุนลําดับท่ี 1-13 รวมจํานวน  
                             900,169,800 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.90 ของทุนชําระแลว 

2. ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียน
ลาสุดของบริษัทไดจากเว็บไซตของบริษัทท่ี  www.ncgroup.co.th 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ท้ังนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ 
เชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัท 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแส
เงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการต้ังสํารอง
ตามกฎหมายแลวคณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจายเงินปนผลตามความเหมาะสมเปนกรณีๆ 
ไป 
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9. การจัดการ 
โครงสรางองคกร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 1

ฝายบัญชี

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ฝายทรัพยากรมนุษย

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

รองกรรมการผูจัดการสายบริหาร

ฝายกอสราง โครงการในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ

    ฝายตรวจสอบ และพัฒนาระบบ

กรรมการผูจัดการ

สํานักกรรมการผูจัดการ ฝายจัดการระบบคุณภาพ

ฝายการเงิน ฝายจัดชื้อ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 2

ฝายการตลาดและ

ประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

โครงการในเขตกรุงเทพฯ โซนใต

โครงการเดอะโฟกัส  คอนโดมิเนียม แผนกขอมูลและสารสนเทศ 

โครงการในเขตกรุงเทพฯ โซนตะวันตกโครงการบานฟาริมหาด จอมเทียน ฝายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน

ฝายลูกคาสัมพันธ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท 

จํากัด

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท
 จํากัด

แผนกประสานงานราชการ
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9.1 โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ในป 2550 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง โดย ณ วันท่ี               
31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษทัมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหาร  
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
5. นายรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

7. นายกอบศักดิ ์ พงศพนรัตน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

โดยมี นางสาวปริมปาง บูรณะจันทร เปนเลขานุการบริษัท  

หมายเหตุ :  1. นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม อดีตประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ถึงแกกรรม เมื่อวันที่    
2 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 จึงมีมติ
แตงต้ังให นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และนายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม 
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร แทนนายนําชัย ตันฑเทอดธรรม และมีมติแตงต้ังให นายวิจิตร 
วิชัยสาร ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทน นายสุธรรม ชัชวาลวงศ 

2. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยูในกลุมตันฑเทอดธรรม ซึ่งเปนกลุมผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กลุมตันฑเทอดธรรม ถือหุนรวมกันรอยละ 
75.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด 

     3. รศ. มานพ พงศทัต อดีตกรรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกจาก
ตําแหนง  เมื่อวันที่  27 เมษายน  2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  2/2550 เมื่อวันที่                  
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กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

  ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท
เปนดังนี้  
  (1) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 
  (2) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อ
รวมกับ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท หรือนายรังสรรค นันทกาวงศ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของ
บริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

  (1) บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท 

  (2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกาํกบั
ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับ
มอบหมาย  และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เวนแตในเรื่องดังตอไปน้ี 
คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การ
ออกหุนกู การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือ 
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ รวมถึง
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด 

(3) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ัง
ดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดใหมีการบริหารจัดการความเส่ียง และการติดตามผล 

(4) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของ
บริษัท 

(5) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
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(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปและครอบคลุมในเร่ืองสําคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองขอพึง
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  (7) คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการและ /หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามท่ี
เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท  
 
 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร
ของบริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549 และมีวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป ประกอบดวย 

1. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกอบศักดิ ์ พงศพนรัตน กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวปริมปาง บูรณะจันทร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  1.   รศ. มานพ พงศทัต อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตําแหนง เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2550 ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 จึงมีมติแตงต้ังให ดร.พิบูลย 

ลิมประภัทร ดํารงตําแหนงกรรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทน รศ.มานพ พงศทัต  

2. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ลาออกจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมจึงมีมติแตงต้ังให นายวิจิตร วิชัยสาร ดํารงตําแหนง

กรรมการตรวจสอบ แทน นายสุธรรม ชัชวาลวงศ 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวาจําเปน
และเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

  (2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเส่ียง ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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  (3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

  (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และพิจารณาเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของ
บริษัท โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก
งานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

  (5) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
และบริษัทยอยใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลดังกลาวของบริษัทใหมีความถูกตองครบถวน 

  (6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 คร้ัง และมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท  

 
9.1.3 คณะกรรมการสรรหา 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารของ
บริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน โดยกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 

1. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายกอบศักดิ ์ พงศพนรัตน กรรมการสรรหา 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการสรรหา 

โดยมีนางสาวปริมปาง บูรณะจันทร เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสราง  องคประกอบ  รวมทั้ ง คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 
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(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ 
อนุกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เม่ือตําแหนงวางลง หรือเม่ือมีการแตงต้ังกรรมการ
ใหม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  

ในป 2550 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 1 คร้ัง และมีการรายงานผลตอคณะกรรมการ
บริษัท 
 

9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหารของบริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน โดย
กําหนดวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 

1. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

โดยมีนางสาวปริมปาง บูรณะจันทร เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(1) กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะอนกุรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

(2) พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหาร ซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม โบนัสประจําป และผลประโยชนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนตัว
เงินและมิใชตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(3) พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ ซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน 
โบนัสประจําป และผลประโยชนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

(4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการ
พิจารณาคาตอบแทน 
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ในป 2550 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม 1 คร้ัง และมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท 

 
9.1.5 คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม อดีตประธานกรรมการบริหาร ถึงแกกรรม เมื่อวันท่ี         
2 ตุลาคม 2550  

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

  (1)    กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
เปาหมายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท 

  (2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียด
การคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

  (3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีกรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อ
กล่ันกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

  (4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท   
ท่ีกําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  (5) มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือ
ธุรกิจท่ีไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

  (6) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
รวมท้ังการชําระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อ
การจัดซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และใชจายเพื่อการดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละ
รายการไมเกินกวา 500 ลานบาท โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด     
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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  (7) มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

  (8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
บริษัท  
                                                                                                                                                                                                       
  ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมี
อํานาจอนุมัติทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน และการมอบอํานาจชวง จะตองไมมีลักษณะเปนการ
อนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจชวงสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับบริษัท และ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวในสวนท่ี 2 ขอ 
11.3 นโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคต ท้ังนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย   
ใหกรรมการบริหารที่มีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
 
 9.1.6 คณะผูบริหาร                                               

  คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

1. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผูจัดการ 

2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร 

3. นายรังสรรค     นันทกาวงศ รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 1 

4. นายสมนึก        ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 2 

5. นางสาวยสวันต       รุงวรา ผูจัดการโครงการอาวุโส 

6. นายบุญชัย        ชัยอนันตบวร ผูจัดการโครงการอาวุโส 

7. นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ ผูจัดการอาวุโส ฝายทรัพยากรมนุษย 

8. นายบุญชัย  โรจนพานิช ผูจัดการโครงการอาวุโส 

9. นายวราพงศ  นิลศิริ ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน 

10. นายพุฒิพงศ เมืองทอง ผูจัดการฝายการเงิน 

11. นางสาวสุมณ ี บุญสรณะ ผูจัดการฝายบัญชี 
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1ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

  (1) มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ 

  (2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีฝายบริหารจัดทําเพ่ือนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 

  (3) พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันความเส่ียง
จากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายในหรือภายนอกบริษัท 

  (4) มีอํานาจส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
นโยบายหรือผลประโยชนของบริษัท 

  (5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใชจายเงินในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัท ซ่ึงรวมถึง การอนุมัติการจัดซ้ือสินคาวัสดุกอสรางและบริการอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อ
ประโยชน และคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริหาร และรายจายลงทุน ใหเปนตาม
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินสําหรับแตละ
รายการไมเกิน 50 ลานบาท ท้ังนี้ อํานาจอนุมัติดังกลาวไมรวมถึงการจัดซ้ือท่ีดิน  

  (6) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล 
บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

  (7) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือ
เงินปนผลประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

  (8) ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ตามการใหอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
 
  ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงอํานาจท่ีทําให
กรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามปกติ
ธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวในสวนท่ี 2 ขอ 11.3 นโยบายในการทํารายการระหวางกันใน
อนาคต    
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาท่ีสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เม่ือตําแหนง
วางลง หรือเม่ือมีการแตงต้ังกรรมการใหม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง ใหมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและโปรงใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิ และมี
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศในการทํางานใหแก
บริษัท  

สําหรับตําแหนงผูบริหารอื่น มาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทมี
นโยบายท่ีจะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได โดยไดกําหนด
หลักเกณฑในการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 
หลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึง
ประสบการณความรูความสามารถท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ จากน้ันจึงนํารายช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงต้ัง 

(2) คณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระอยางนอยหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการท้ังคณะ 

(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน
หนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง โดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
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(4.1) ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 
(4.2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 4.1 เลือกต้ังบุคคลเดียว 

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(4.3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปน

กรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในคร้ังนั้น     
ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

(5) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ               
ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนตาม
วรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน มีความซ่ือสัตย สุจริต            
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปรงใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรูความสามารถและ
ปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทได 

(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(3) กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตท้ังนี้ในการเปนกรรมการ
ดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัท 

(4) กรรมการตองไมประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน 
ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเปนคูแขงขันของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียม
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กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(5.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

(5.2) เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือ       
ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท 

(5.3) เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ัง
ในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท 

(5.4) เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท 

(5.5) เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของ
กรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5.6) สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี     
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท รวมท้ังท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 ท้ังนี้ ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหเขมงวดกวา
ขอกําหนดข้ันตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละ 
1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดย
ผูท่ีเกี่ยวของดวย 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด อยางนอย    
3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
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องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
โดยแตงต้ังกรรมการอยางนอย 3 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 2 ป  

 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

 1. นายนําชัย  ตันฑเทอดธรรม /1 อดีตประธานกรรมการ  27/11/2546 - 2/10/2550  -

 2. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ /2 ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3
3. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 2
4. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3

5. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3

6. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3

 7. รศ.มานพ  พงศทัต /3 อดีตกรรมการ  27/11/2546 - 27/4/2550  -
 8. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร /4 กรรมการ  15/5/2550 - ปจจุบัน วาระท่ี 1
 9. นายกอบศักดิ์  พงศพนรัตน กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 2
 10. นายวิจิตร วิชัยสาร /5 กรรมการ  11/10/2550 - ปจจุบัน วาระท่ี 1

ชวงระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง

วาระท่ีดํารง
ตําแหนง

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง

หมายเหตุ :
1. นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม อดีตประธานกรรมการ ถงึแกกรรม เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2550
2. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ ไดรับการแตงตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2550 
    เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 เพ่ือดํารงตําแหนงแทนนายนําชัย ตันฑเทอดธรรม และไดลาออกจากการเปน
    กรรมการตรวจสอบในวันเดียวกัน
3. รศ. มานพ พงศทัต อดีตกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกจากตําแหนง เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2550
4. ดร. พิบูลย ลมิประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
    คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เพ่ือดํารงตําแหนงแทน รศ. มานพ พงศทัต
5. นายวิจิตร วิชัยสาร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2550
   และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2550  เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
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การเขารวมประชุมของกรรมการในป 2550 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

 1. นายนําชัย  ตันฑเทอดธรรม อดีตประธานกรรมการ 1/5 - - -

 2. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ และอดีตกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5 6/6 - -

3. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 5/5 - 1/1 -

4. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 5/5 - - -

5. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ และกรรมการสรรหา 5/5 - - 1/1

6. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ 5/5 - - -

 7. รศ.มานพ  พงศทัต อดีตกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1/5 1/6 - -

 8. ดร.พิบูลย  ลมิประภัทร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

3/5 4/6 1/1 1/1

 9. นายกอบศักดิ์  พงศพนรัตน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา

5/5 6/6 - 1/1

 10. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

1/5 - 1/1 -

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง
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9.3 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 
 9.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการป 2550 • 

 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
อ่ืนๆ

 1. นายนําชัย  ตันฑเทอดธรรม อดีตประธานกรรมการ 0.03 - - - 0.03

 2. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ 0.10 0.12 - 0.15 0.37

3. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 0.10 - 0.02 - 0.12
4. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 0.10 - - - 0.10

5. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ 0.10 - 0.02 - 0.12

6. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ 0.10 - - - 0.10

 7. รศ.มานพ  พงศทัต อดีตกรรมการ 0.03 0.03 - - 0.06
 8. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการ 0.09 0.12 0.06 0.10 0.37
 9. นายกอบศักดิ์  พงศพนรัตน กรรมการ 0.10 0.13 0.02 0.10 0.35

 10. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ 0.02 - 0.02 - 0.04
0.77 0.40 0.14 0.35 1.66

   คาตอบแทน   
       อ่ืนๆ         

(ลานบาท)
รวม

รวม

เบ้ียประชุม (ลานบาท)

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง

หมายเหตุ : คาตอบแทนอื่นๆ ประกอบดวย  
1. คาตอบแทนรายปคณะกรรมการตรวจสอบปละ 100,000 บาท/คน  
2. เงินเดือนประจําตําแหนงประธานกรรมการเดือนละ 30,000 บาท เริ่มต้ังแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 

        
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2550 มีดังนี้ 

1. คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการ           30,000  บาท ตอคร้ังการประชุม 
2. คาเบ้ียประชุมกรรมการ          20,000  บาท ตอคร้ังการประชุม  

                (โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ) 
3. คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000           บาท ตอคร้ังการประชุม 
4. คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ           20,000  บาท ตอคร้ังการประชุม 

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายป    100,000  บาท/คน/ป  
 

คาตอบแทนกรรมการจากการเปนกรรมการบริษัทยอย ป 2550 • 

- ไมมี - 
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• คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร ป 2550 
 

2550 

จํานวน จํานวนเงิน รายการ 

(ทาน) (ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหารและ
ผูบริหาร 10 21.1  - เงินเดือน 
(ฐานะผูบริหาร)      - โบนัส 
       - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
หมายเหตุ : 1. ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูจัดการอาวุโส 

2. นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 

  
9.3.2 คาตอบแทนอ่ืนๆ 

  - ไมมี - 
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอ
บริษัท และผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อเสริมสราง
ใหองคกรมีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหบริษัทมีการพัฒนา
และเติบโตอยางยั่งยืน  

 ท้ังนี้ ดวยแรงสนับสนุนอยางดียิ่งจากกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ทําใหในป 2549 
บริษัทไดรับรางวัลรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จากงาน SET AWARDS 2006 ซ่ึงจัดโดยวารสาร
การเงินธนาคารรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทท่ีมีคะแนนอยู
ในระดับดีมาก จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่ทางสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทําข้ึนโดยความสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนตอการ
ดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีระบบจัดการ
อยางมืออาชีพ และมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาท่ีกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และมีหนาท่ีติดตามและ
ประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือสงเสริม
ใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดียิ่งข้ึน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทรับทราบและปฎิบัติอยางท่ัวถึง โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมถึง  

- โครงสราง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระของคณะกรรมการ 
- สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
- การเปดเผยสารสนเทศ และความโปรงใส 
- การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
- จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทมีนโยบายรณรงคสงเสริมใหทุกคนในองคกรเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางจริงจัง ในป 2550 บริษัทไดกําหนดใหวันท่ี 2 กุมภาพันธ ของทุกปซ่ึงเปนวันคลาย
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นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th และวารสาร HR News ซ่ึงเปนวารสาร
ภายในองคกรรายไตรมาส และกําหนดใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทเปน
หลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหมของบริษัท 

 สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในป 2550 ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปกปองสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของผูถือหุนตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางเต็มท่ี โดย
ไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

การประชุมผูถือหุน 

ในป 2550 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ในวันท่ี 27 เมษายน 2550 โดยมีกรรมการเขารวม
ประชุม 7 ทาน (กรรมการท้ังหมดมี 8 ทาน) มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 
30 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 900,889,925 หุน คิดเปนรอยละ 75.96 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัท  

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาใน
วาระตางๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ พรอมท้ังหนังสือมอบฉันทะ และรายงานประจําป ถึงผู
ถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
เขาประชุม รวมท้ังไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทไดทําการเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมท้ังเอกสารประกอบการ
พิจารณา  และหนังสือมอบฉันทะ  ท้ังภาษาไทย  และภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี 
www.ncgroup.co.th กอนวันประชุม 30 วัน   

บริษัทไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทาน เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได 

บริษัทไดแจงในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือหุน
ทราบถึงกระบวนการแตละข้ันตอนในการเขารวมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดง

http://www.ncgroup.co.th/
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บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีอิสระจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น และตอบขอซักถามของผูถือหุน และเพ่ือความโปรงใสในการรวบรวมคะแนนเสียง บริษัทจัด
ใหท่ีปรึกษาภายนอกฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบเปนผูสังเกตุการณเพื่อทําหนาท่ีดูแลการประชุมผูถือหุน 

  ในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ประธานในท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับ
คะแนนและวิธีใชบัตรลงคะแนน กอนการประชุม โดยในวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทไดจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ประธานในท่ีประชุมไดนําเสนอเร่ืองท่ีสําคัญใหผูถือหุน
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามลําดับวาระการประชุม โดยไมมีการเพิ่มเติมวาระการประชุม
นอกเหนือไปจากท่ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญในท่ีประชุมอยาง
กระทันหัน ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการซักถาม โดยใหเวลา
อยางเพียงพอและเหมาะสม บริษัทใหสิทธิแกผูถือหุนท่ีเขามารวมประชุมในภายหลังท่ีไดเร่ิมการประชุม
แลวมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยูในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และ
นับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตท่ีประชุมผูถือหุนจะมี
ความเห็นเปนอยางอ่ืน  

บริษัทจัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแตละวาระ พรอมท้ัง
ประเด็นขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวอยางครบถวน และจัดสงใหแกหนวยงานที่เกีย่วของภายใน 14 วัน นบัแตวนั
ประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเวบ็ไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th 
ท้ังนี้ บริษัทไดรับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนรวมมากกวา 90 คะแนน ซ่ึงจัดอยูในเกณฑดมีาก 

ท้ังนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 บริษัทยังไมไดดําเนินการเปดโอกาสใหผูถือ
หุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
คัดเลือกเปนกรรมการบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการดําเนินการดังกลาวแลวสําหรับการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2551 โดยเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 บริษัทไดเผยแพรจดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของ
ตลาดหลักทรัพยเพื่อใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 และเสนอชื่อ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติไวบนเว็บไซตของบริษัท 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เปน
ธรรม และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน และ
มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในขอ 1 
สิทธิผูถือหุน   

บริษัทมีมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เชน การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใช
ขอมูลภายใน (Insider Trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกับกรรมการและ
ผูบริหารซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเร่ือง
การใชขอมูลภายในหนา 74 บริษัทกําหนดใหกรรมการ เปดเผยขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับสวนไดเสียของตน
และผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนกับ
ธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทอ่ืนของกรรมการไวอยางชัดเจน ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอคุณสมบัติของคณะกรรมการ
หนา 56-57 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชน
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และจะตองมีการเสนอใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตอง
มีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก 
โดยท่ีกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานท่ีมีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
โดยบริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางครบถวน  

นอกจากนี้ บริษัทหามมิใหผูบริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจท่ีเปนการ
แขงขันกับธุรกิจของกลุมบริษัท ไมวากรรมการ ผูบริหารและพนักงานดังกลาวจะไดรับผลประโยชน
ทางตรงหรือทางออม โดยไดระบุไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัทอยางชัดเจน 
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3. บทบาทผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน 
ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา     
คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม โดยระบุไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคูมือจรรยาบรรณของบริษัท 
เพื่อสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมี
ชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท และรองเรียนในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของบริษัท หรือพบเห็นการทําผิด
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th และในป 2550 บริษัทได
เพ่ิมชองทางการส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทผานทาง E-Mail Address: bod@ncgroup.co.th ในการ
ดําเนินงานท่ีผานมา บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้   

 ผูถือหุน : บริษัทมุงเนนการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และโปรงใส เพ่ือใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน
ของบริษัทในระยะยาว โดยคํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไว
ในขอ 1 สิทธิของผูถือหุน และขอ 2 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 พนักงาน : บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสู
ความสําเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมท้ังในดานโอกาส 
ผลตอบแทน การแตงตั้ง การโยกยาย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสงเสริมความเจริญกาวหนาในสายงาน ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวใน
หัวขอนโยบายการพัฒนาพนักงานหนา 75 

 บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยท่ีดี 
และจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือดูแลเร่ืองสวัสดิการใหแกพนักงาน บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเปนประจําทุกป จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย การประกันชีวิตของพนักงาน และกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ  

 ลูกคา : บริษัทมีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจสูงสุดใหกับ
ลูกคาท่ีจะไดรับผลิตภัณฑและบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่ เหมาะสม ตลอดจนการรักษา
ความสัมพันธอันดีในระยะยาว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพบานดวยระบบสากล ISO 9001:2000 
บริษัทมุงเนนการปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดม่ันในการรักษาและปฏิบัติตาม
สัญญาท่ีทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด บริษัทจัดใหมีระบบและกระบวนการใหลูกคาสามารถรองเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการ (CFR : Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษา

http://www.ncgroup.co.th/
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 คูคา : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนรวมกันกับคูคา และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย และ
หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาท่ีทํา
ไวกับคูคาอยางเครงครัด  

 เจาหนี้ : บริษัทยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงท่ีมี
ตอเจาหนี้อยางเครงครัด  

 คูแขงทางการคา : บริษัทมีนโยบายในการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไม
ผูกขาด หรือกําหนดใหคูคาตองขายสินคาใหบริษัทเทานั้น บริษัทไมมีนโยบายในการใชวิธีการใดๆ ให
ไดมาซ่ึงขอมูลของคูแขงอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงดวยการ
กลาวหาในทางราย ท้ังนี้ ในปท่ีผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 ชุมชน และสังคม :  บริษัทมีนโยบายในการดํา เนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให
ความสํา คัญกับการดูแล ส่ิงแวดลอม  การใหการชวย เหลือแก สังคม  และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทองถ่ินท่ีบริษัทมีการดําเนินธุรกิจ ท้ังท่ี
ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน นอกจากน้ี บริษัทยังยึดม่ันในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน  
 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใช
ทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และ
โปรงใส ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด รวมท้ังดูแลใหบริษัท
เปดเผยขอมูลโครงสราง การทําหนาท่ี และคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ดัง
รายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการหนา 47-52 รายงานการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการ (เอกสารแนบ) และคาตอบแทนกรรมการหนา 60 ตลอดจนการจัดทํารายงานนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตามนโยบายอยางครบถวน 
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คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจัดทําข้ึน มีขอมูลทางบัญชีท่ี
ถูกตองครบถวนในสาระท่ีสําคัญ โปรงใส รวมท้ังไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการ
บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
ทําหนา ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปแลว 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการ
ติดตอส่ือสารกับผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและประชาชนท่ัวไป โดยการ
เผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การเผยแพรขอมูลทางส่ือมวลชน อีเมล โทรศัพท โทรสาร รวมท้ังการ
เผยแพรขอมูลบนเว็บไซตบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ผูลงทุน
สามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th หรือท่ี E-Mail   
Address : ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทร. 02-993-5080-7 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ดําเนินธุรกจิ ซ่ึงทําหนาท่ีพจิารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนกํากบัดูแลฝายจัดการเพ่ือใหการบริหารงาน
เปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว ภายใตกรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 
และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติท่ีดี เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัท และความมัน่คงสูงสุดใหแกผูถือหุน  

 บริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวยกรรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน และ
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึง
สามารถม่ันใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ และมีการ
ถวงดุลท่ีเหมาะสม 
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ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ โดยบริษัท
กําหนดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
และฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอคุณสมบัติของคณะกรรมการหนา 57 

ท้ังนี้ ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหเขมงวดกวา
ขอกําหนดข้ันต่ําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการหนา 57 

สําหรับนโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ไดเปดเผยไวใน
หัวขอคุณสมบัติกรรมการ หนา 56 ท้ังนี้ บริษัทยังไมมีการกําหนดจํานวนวาระท่ีกรรมการสามารถดํารง
ตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด อยางไรก็ตาม เม่ือครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณา
ความเหมาะสมในการกลับเขาดํารงตําแหนงของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชนท่ีบริษัท
ไดรับจากการทําหนาท่ีของกรรมการท่ีผานมา 

คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการผูมีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสมเปนคณะอนุกรรมการ 
เพื่อชวยศึกษากล่ันกรองงานในเร่ืองตางๆ จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ท้ังนี้ องคประกอบสมาชิก ขอบเขตหนาท่ี และความ
รับผิดชอบของแตละคณะปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการหนา 49-52 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการประชุม
พิเศษเพ่ิมตามความจําเปน และกําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังเวนแต
กรณีท่ีมีเหตุจําเปน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนด
ระเบียบวาระการประชุม  และเปดโอกาสใหกรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการได โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ครบถวนเพียงพอและจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
ไดจากเลขานุการบริษัท 

  ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยาง
เพียงพอในการประชุม เพื่อท่ีจะใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบ
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 ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 คร้ัง และการประชุมพิเศษ
จํานวน 1 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานไดเปดเผยไวในหัวขอ
โครงสรางการจัดการหนา 59 

การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทจัดใหมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ประจําทุกป โดยเปนการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปท่ีผานมา พรอมท้ังมีการจัดทําสรุปผลการประเมินเพ่ือคณะกรรมการจะได
นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานตอไป  

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัท ใหมีหลักเกณฑ
ท่ีชัดเจนและโปรงใส โดยกําหนดคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีแขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูงเพียง
พอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
เพิ่มข้ึนจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติท่ีไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถือหุน สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ท้ังนี้
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารสําหรับป 2550 ไดเปดเผยไวในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารหนา 60 

การประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับ
สภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะนําขอมูลท่ีไดไปใชในการ
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพจึงไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยก
หนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพ่ือทําการ
พัฒนาปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทําคูมือตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ี
สําคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ ฝาย
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยฝายตรวจสอบ
ภายในถูกกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการ
กําหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงท่ีมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทตามท่ีระบุในหัวขอปจจัยความเส่ียงหนา  4-6 โดย
คณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 

จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหนา ท่ีและความรับผิดชอบวา  ตองใชความรู 
ความสามารถ และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ 
ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนเปนสําคัญ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวอยางตอเนื่อง  

ในป 2550 บริษัทไดดําเนินการการปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และ
พนักงาน ดังกลาว โดยถือเปนฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2550 และใชเปนฉบับปจจุบัน ซ่ึงการปรับปรุงคูมือ
ดังกลาว ก็เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งข้ึน โดยบริษัทไดจัดทําเปนคูมือแจก
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพ่ือใหพนักงานท่ัวไปยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมี
การฝาฝนขอบังคับดวย 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารวม
สัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนกับการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรม
พนักงานของบริษัท และหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําความรูและ
ประสบการณมาพัฒนาการทํางานตอไป ดังรายละเอียดท่ีเปดเผยในหัวขอประวัติของกรรมการและผูบริหาร 
(เอกสารแนบ) และนโยบายการพัฒนาพนักงานหนา 76 

เลขานุการบริษัท 

 บริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และชวยให
กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสงเสริมให
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ รวมท้ังดูแลการจัดทําและเก็บ
รักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการใชขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อการแสวงหาผลประโยชนสวนตน รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ดังนี้ 

 ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบเก่ียวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือ
ครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59          
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทเพื่อเก็บเปนหลักฐาน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือพนักงานและคูมือจรรยบรรณของบริษัทมีการ
กําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญท่ีมีผล
ตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินนั้น
จะเปดเผยตอสาธารณชน และภายหลังจากท่ีไดมีการเปดเผยสารสนเทศใหประชาชนทราบแลว 48 ช่ัวโมง 

และหามมิใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยบริษัทมีการดําเนินการสงหนังสือเวียน
แจงใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือจรรยบรรณของบริษัทมีการกําหนดหามมิให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึงยังมิไดเปดเผย
ตอสาธารณชน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือพนักงานและคูมือจรรยบรรณของบริษัทมีการ
กําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทเปดเผยความลับของบริษัทแกบุคคลภายนอก 
หรือใชตําแหนงหนาท่ีในบริษัท แสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกําหนด
บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝน เชน การภาคทัณฑ หรือไลออก เปนตน 
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9.6 บุคลากร 

 9.6.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมท้ังส้ิน 171 คน แบงตาม
สายงานหลัก ไดดังนี้ 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน)

ฝายงานสวนกลาง 66

ฝายโครงการ 76

บริษัท เอน็.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 3

บริษัท ควอลติี้ ลฟิวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 26

รวมพนักงาน 171   
 

9.6.2 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางแรงงานท่ีสําคัญในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
                (ป 2548 – 2550) 
 
9.6.3 ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานสําหรับป 2550 และป 2549 สามารถแยกตามลักษณะ

ผลตอบแทน ไดดังนี้ 
 

ลักษณะผลตอบแทน ป 2550 ป 2549
เงินเดือน / โบนัส 63.8                    64.5                    
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

                       4.1                        4.2

อ่ืนๆ 6.8                      8.3                      
รวม 74.7                    77.0                     
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9.6.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังในสวนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสงเสริมความเจริญกาวหนาในสายงานของตน โดยจัดใหมี
สวัสดิการทุนการศึกษาแกพนักงานทั้งในระดับมหาบัณฑิต บัณฑิต และประกาศนียบัตรในสาขาท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการจัดอบรม สัมมนา ท้ังการเชิญวิทยากรมาใหความรูภายในบริษัท และการ
สงเจาหนาท่ีไปอบรมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ โดยมุงเนนการพัฒนาท่ีชวยใหพนักงานเปนมืออาชีพในงานท่ี
รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน เชน ทักษะการขาย การใหบริการ การกอสราง จิตสํานึกดานคุณภาพ และเทคนิคการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค เปนตน โดยเนนการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณของบริษัทอยางเครงครัด สําหรับบุคลากรในระดับบริหารนั้น บริษัทไดจัดใหมีการอบรม
หลักสูตรเพ่ิมเติมอ่ืน อาทิ หลักสูตรความเปนผูนํา การบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิผล (Competency) 
การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เปนตน เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท ท่ีมุงเนนความมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ สําหรับพนักงานท่ีเขามาใหมนั้น บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ และฝกอบรม เพื่อให
เขาใจในระบบงานและข้ันตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO 9001:2000 รวมท้ังการใหความรูเบ้ืองตนในเร่ืองของการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกพนักงานในเร่ืองของการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี และการมีสวนรวมสงเสริมความเปนบรรษัทภิบาลของบริษัท  

ในป 2550 บริษัทไดจัดการอบรมภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

การจัดฝกอบรม จํานวนหลักสูตร จํานวนคน

การอบรมภายในองคกร 14 421

การอบรมภายนอกองคกร 28 27

รวม 42 448  
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10. การควบคุมภายใน 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อมุงเนนใหระบบการควบคุม
ภายในเปนไปอยางมีประสิทธิผล เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการดูแลรักษา
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ความผิดพลาดหรือการทุจริต รวมท้ังดูแลใหมีระบบบบัญชี และรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือ
ได ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท                  
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพ่ือทําการพัฒนาปรับปรุง
เปนประจําทุกป 

ในป 2550 คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร  และฝายตรวจสอบภายใน             
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

 1) องคกรและสภาพแวดลอม คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมเกี่ยวกับ
องคกรและสภาพแวดลอมอยางเพียงพอ โดยผูบริหารและพนักงานมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือตอการควบคุม
ภายใน บริษัทมีโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม และมีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
และเปนลายลักษณอักษร บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอยางเครงครัด โดยบริษัทไดจัดทําคูมือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และคูมือจรรยาบรรณของบริษัทในป 2549 และมีการพิจารณาทบทวนเพื่อการปรับปรุงเปน
ประจําทุกป 

 2) การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทไดมีการประเมินปจจัยความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวของ และมีการกําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง รวมท้ังการติดตามปรับปรุงมาตรการ
ตางๆ ทุกเดือน หรือทุกคร้ังเม่ือมีปจจัยเส่ียงใหมเขามาเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีการ
นําเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 

 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีมาตรการ
ในการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของฝายบริหารอยางพอเพียง โดยมีการกําหนดอํานาจในการอนุมัติอยาง
ชัดเจน และมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือผูท่ี
เกี่ ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว  โดยการทํารายการระหวางกันจะตองผานคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบ
จัดการขอมูลท่ีเหมาะสมโดยมีขอมูลอยางเพียงพอเพ่ือชวยในการตัดสินใจของฝายบริหาร รวมท้ังมีระบบ
จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตองและพอเพียง 

 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีการติดตามและปรับปรุงแผนการ
ดําเนินธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ และมีการจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางสมํ่าเสมอ และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํารายไตรมาส 
 
 ท้ังนี้ จากการประเมินในหัวขอท้ังหมด คณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
เพียงพอแลว (รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ปรากฏตามเอกสาร
แนบ) 
 
 ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบครบท้ัง 3 ทาน ซ่ึงแตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549 เพื่อดูแลให
ระบบการควบคุมภายในเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง และ
จัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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11. รายการระหวางกัน 
11.1 รายการระหวางกันในระหวางป 2550  

ในระหวางป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

(ลานบาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผล 

 
 
 
 

68.50 
137.05 
7.84 
4.25 

บริษัทกูยืมเงินจากนายนําชัย ตันฑเทอด
ธรรม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนและเสริม
สภาพคลองในการดําเนินงานของบริษัท โดย
อัตราดอกเบี้ยการกูยืมดังกลาวต่ํากวาอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย   

1. ผูจัดการกองมรดก  อดีตประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และผูถือหุนใหญของ
บริษัท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 56.66 
(ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2550) 

บริษัทกูยืมเงินจาก นายนําชัย ตันฑเทอด
ธรรม ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยจาย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.25 ตอป 
รายละเอียดดังนี้  

     นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม* 

-  จํานวนเงินกูยืมระหวางป 2550 
- ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธค. 2550 
- ดอกเบี้ยจาย 
- ดอกเบี้ยคางจาย 

 

2.    
 
 
 

39.80 

บริษัทกูยืมเงินจากนายสมเชาว ตันฑเทอด
ธรรม ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยจาย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.25 ตอป 
รายละเอียดดังนี้  

นายสมเชาว ตันฑเทอด-
ธรรม 

กรรมการ กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ และผูถือหุนใหญของ
บริษัท (ถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.14 
(ณ วันที่ 28 ธ.ค.2550) -  จํานวนเงินกูยืมระหวางป 2550 

บริษัทกูยืมเงินจากนายสมเชาว ตันฑเทอด
ธรรม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนและเสริม
สภาพคลองในการดําเนินงานของบริษัท โดย
อัตราดอกเบี้ยการกูยืมดังกลาวต่ํากวาอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
(ลานบาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผล 

-  ยอดคงคาง ณ วนัที่ 31 ธค. 2550 
-  ดอกเบี้ยจาย 
-  ดอกเบี้ยคางจาย 

 

21.50 
0.51 
0.16 

 

3. นางพัชรินทร ตันฑเทอด-
ธรรม 

เปนลูกสะใภของนายนําชัย ตันฑเทอด
ธรรม (นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม เปน
อดีตประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และผูถือหุนใหญของ
บริษัท ในสัดสวนรอยละ 56.66  

บริษัทเชาที่ดนิจากนางพัชรินทร ตันฑ
เทอดธรรม ในอัตราคาเชาเดอืนละ  

 
 
 

0.66 

บริษัทเชาที่ดนิจากนางพัชรินทร ตันฑเทอด
ธรรม ในสวนที่เปนที่ตั้งสํานักงานขาย บาน
ตัวอยาง และลานจอดรถของโครงการบาน
ฟาปยรมย เนื้อที่ 11 ไร สัญญาเชา 3 ป ตั้งแต 
1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2552 อัตราคาเชาปละ 
660,000 บาท เนื่องจากที่ดนิดังกลาวอยูใน
ทําเลที่ลูกคาผานเขาออกสะดวก   

55,000 บาท 
- มูลคารวม 

(ณ วันที่ 28 ธค. 2550)) 

 
4. บริษัท เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น 

แอนด เดคคอรเรชั่น จํากัด
(SC) / ดําเนินธุรกิจจําหนาย
วัสดุอุปกรณกอสราง 

อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งไดแก 
นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม นายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม นายสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม และผูถือหุนใหญ 

บริษัทซื้อวัสดกุอสรางจาก บจก. เอส.ซี.
คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอรเรชั่น 

 
 

0.48 
0.13 

• • 

- มูลคารวม 
- ยอดคงคาง 

บริษัทและบริษัทยอยเปนผูจดัหาวัสดุ
กอสรางบางรายการที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพและมาตรฐาน และยากตอการ
ควบคุม ใหแกผูรับเหมา โดยซื้อในราคา
ตลาดเทียบเทากับราคาที่ซื้อจาก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
(ลานบาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผล 

บริษัท และ SC มีกรรมการรวมกัน 2 
ทาน คือ นายสมเชาว ตันฑเทอด
ธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอด
ธรรม 

• • การซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทที่เกีย่วของ
สงผลใหบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคา ตลอดจน
สามารถควบคุมเวลาการสงมอบสินคา
และไดรับความสะดวกในการใชบริการ
ไดรวดเร็วในกรณีที่ตองการความเรงดวน 

5. บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุ
กอสราง จํากัด / ดําเนิน
ธุรกิจจําหนายวัสดุอุปกรณ
การกอสราง 

• อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งไดแก 
นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม นายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม นายสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม นายวเิชียร ศิลาพัชร
นันท นายรังสรรค นันทกาวงศ และ
บุคคลในกลุมตันฑเทอดธรรม ถือหุน
ใน บจก.สถาพรวัฒนา คาวสัดุ
กอสราง รวมกันรอยละ 100.00  

บริษัทซื้อวัสดกุอสรางจาก บจก. สถาพร
วัฒนา คาวัสดกุอสราง  
- มูลคารวม 
- ยอดคงคาง 
 

 
 

20.92 
4.31 

• บริษัทและบริษัทยอยเปนผูจดัหาวัสดุ
กอสรางบางรายการที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพและมาตรฐาน และยากตอการ
ควบคุม ใหแกผูรับเหมา โดยซื้อในราคา
ตลาดเทียบเทากับราคาที่ซื้อจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งเปนการดาํเนินธุรกิจ
ตามปกติ 

• การซื้อวัสดุกอสรางจากบริษัทที่เกีย่วของ
สงผลใหบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
(ลานบาท) 

ความจําเปน / ความสมเหตุสมผล 

• บริษัท และบจก.สถาพรวัฒนา คา
วัสดุกอสราง มีกรรมการรวมกัน 2 
ทาน คือ นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม 
และนายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม 

หมายเหต ุ:  1. รายการที่ 1 และ 2 เปนรายการที่กระทําตามความจําเปนเปนครั้งคราว 
  2. รายการที่ 3-5 เปนรายการที่กระทําอยางตอเนื่อง 
* นายนําชัย ตนัฑเทอดธรรม ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550  
   ผูจัดการกองมรดก นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบดวย 

- นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม 
- นายประสิทธ ตันฑเทอดธรรม 
- นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
- นายสุจินต  ตนัฑเทอดธรรม 
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ความจําเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และมี
ความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาว มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
บริษัทและผูถือหุน และเปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เชนเดียวกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกัน และไมมีการถายเทผลประโยชน
ระหวางบริษัท บริษัทยอย และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 
11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 คณะกรรมการของบริษัทไดรวมพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา ในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกัน
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในอนาคต จะตองมีการจัดเสนอใหแกท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ
รายการระหวางกัน และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกัน
เปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนหลัก ท้ังนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในการเขาทํารายการดังกลาว อยางไรก็ตาม 
บริษัทไมมีนโยบายการใหกูยืมแกบุคคลที่มีความขัดแยง นอกจากน้ี บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 
11.3 นโยบายหรือแนวปฏิบัติการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2547 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักเกณฑการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทกําหนดประเภทของรายการ
ระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
  รายการธุรกิจปกติของบริษัท ไดแก การซ้ือวัสดุกอสราง การขายบานในโครงการ การซ้ือท่ีดิน 
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยท่ัวไป โดยอางอิงกับ
ราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดตอบริษัท และบริษัทยอย และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและ
แนวทางในการปฏิบัติดังกลาว  

 (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแก บริษัทวาจางบริษัทยอย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษัท และวาจางกอสรางเฉพาะบานสรางกอนขายในโครงการ 
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 (3) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะส้ัน 
  รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะส้ัน ไดแก บริษัทเชาทรัพยสินเปนท่ีตั้งสํานักงาน 
ขายโครงการบานฟาปยรมย 

 (4) รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ 
  รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ ไดแก การวาจางบริษัทยอยดูแลสวนในโครงการ  

รายการความชวยเหลือทางการเงิน (5) 
  รายการความชวยเหลือทางการเงิน ไดแก การกูยืมเงินจากบริษัทยอย การใหธนาคารพาณิชย
ออกหนังสือคํ้าประกันตอหนวยงานราชการใหแกบริษัทยอย การกูยืมเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะ
จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตาม
เง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น 
บริษัทจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามแตกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ   
 
 ทั้งนี้ บริษัทไดปรับโครงสรางการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท้ังในโครงการปจจุบันและโครงการในอนาคต
ของบริษัท เพื่อความชัดเจนและโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับนโยบายการซ้ือท่ีดินของบริษัทในอนาคต 
บริษัทจะซ้ือท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการโดยตรงจากผูขาย และไมมีนโยบายใหผูท่ีเกี่ยวของเปนนายหนาถือครอง
กรรมสิทธ์ิกอนโอนกรรมสิทธ์ิใหบริษัท แตหากเปนการซ้ือท่ีดินของผูท่ีเกี่ยวของกันจะตองผานกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน โดยถือปฏิบัติตามขอกําหนด
เร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีบริษัทจะไดรับ 
 
 รายการระหวางกันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ท้ังนี้ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทําการสุมตรวจรายการท่ีเกิดข้ึน  และนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจํางวดเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกัน
ท่ีเกิดข้ึนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
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12. คําอธิบายผลการดําเนินงาน และการวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
 
12.1 งบการเงิน 

1) ผูสอบบัญชีและรายงานผูสอบบัญชี 
  

สรุปรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ผูสอบบัญชี : นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับ
แตละปส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด   
สําหรับแตละปส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 
สรุปรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
ผูสอบบัญชี : นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ผลการ
ดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
ของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป 
 

สรุปรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
ผูสอบบัญชี : นายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2421 

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละ
ปส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
งบดุล (งบการเงินรวม) 

 
2550 2549 2548

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด                 15 0.4% 18 0.5% 63 1.5%

   เงินลงทุนช่ัวคราว                 -   -                              -   -              8 0.
   ลูกหนี้การคา                   9 0.2% 4 0.1% 6 0.1%
   มูลคางานท่ีเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ - สุทธิ                 19 0.6% 9 0.2% 12 0.3%
   รายไดคางรับ                   7 0.2% 14 0.4% 10 0.3%

   สินคาคงเหลือ - สุทธิ               614 17.9% 792 20.8% 666 16.3%
   ตนทุนการพัฒนาท่ีดิน            2,500 72.7% 2,667 70.2% 3,025 74.1%
   วัสดุกอสรางคงเหลือ              0.02 0.0% 0.08 0.0% 0.09 0.0%
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                 19 0.6% 24 0.6% 20 0.5%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน            3,184 92.6% 3,528 92.9% 3,810 93.4%
สินทรัพยไมหมุนเวียน
   เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน                   8 0.2%

2%

                  8 0.2% -              -              

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ               223 6.5%               245 6.4% 264 6.5%
   ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย                 20 0.6%                 13 0.4% 4 0.1%
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน                   6 0.2%                   5 0.1% 3 0.1%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน               256 7.4% 271 7.1% 271 6.6%

รวมสินทรัพย 3,440          100.0% 3,800 100.0% 4,081 100.0%

รายการ

 

 

 85 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
 

2550 2549 2548
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน

              146 4.3% 130 3.4% 768 18.8%

   เจาหนี้คาท่ีดิน                 71 2.1% 71 1.9% 82 2.0%
   ตั๋วเงินจายการคา                 19 0.5% 27 0.7% 31 0.8%
   เจาหนี้การคา                 29 0.8% 17 0.4% 56 1.4%
   เจาหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกัน                   4 0.1% 4 0.1% 9 0.2%
   คางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได                 53 1.5% 18 0.5% 41 1.0%
   คาใชจายคางจาย                 13 0.4% 19 0.5% 39 0.9%
   คาคอมมิชช่ันคางจาย                 20 0.6% 20 0.5% 14 0.3%
   ดอกเบ้ียคางจาย                   7 0.2% 5 0.1% 0.2 0.0%
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                   5 0.1% 7 0.2% 7 0.2%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 368             10.7% 319 8.4% 1,047 25.7%
หนี้สินไมหมุนเวียน
   เงินกูยืมระยะยาว               843 24.5% 1,253 33.0% 949 23.3%
   เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ               159 4.6% 84 2.2% -              -              
   เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา                 44 1.3% 56 1.5% 81 2.0%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,046          30.4% 1,394 36.7% 1,030 25.2%
รวมหนี้สิน 1,414          41.1% 1,712 45.1% 2,077 50.9%

สวนของผูถือหุน
   ทุนท่ีออกและชําระแลว            1,186 34.5% 1,186 31.2% 1,100 27.0%
   สวนเกินมูลคาหุน               578 16.8% 578 15.2% 578 14.2%
   กําไรสะสม               262 7.6% 324 8.5% 326 8.0%
รวมสวนของผูถือหุน 2,026          58.9% 2,087 54.9% 2,004 49.1%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,440          100.0% 3,800 100.0% 4,081 100.0%

รายการ
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม) 

2550 2549 2548
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายได
   รายไดจากการขาย 821             97.7% 1,161          96.3% 1,465 95.4%
   รายไดจากการกอสราง 5                 0.6% 20               1.7% 46 3.0%
   รายไดจากการบริการ 6                 0.7% 8                 0.7% 14 0.9%
   รายไดอ่ืน 8                 0.9% 16               1.4% 10 0.7%
รวมรายได 840             100.0% 1,206 100.0% 1,535 100.0%
คาใชจาย
   ตนทุนขาย 593             70.6% 785             65.1% 966 63.0%
   ตนทุนกอสราง 3                 0.4% 13               1.1% 32 2.1%
   ตนทุนบริการ 4                 0.5% 4                 0.3% 7 0.5%
   คาใชจายในการขายและบริหาร 251             29.9% 297             24.6% 382 24.9%
   คาตอบแทนกรรมการ 0.5              0.1% 0.5              0.0% 0.4 0.0%
   ผลขาดทุนจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 2                 0.3% 1                 0.1% 0.1 0.0%
รวมคาใชจาย 853             101.6% 1,100 91.2% 1,387 90.4%
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได (13) (1.6%) 106 8.8% 148 9.6%
ดอกเบี้ยจาย 48               5.7% 52 4.3% 28 1.8%
ภาษีเงินได 0.3              0.0% 1 0.1% 20 1.3%
กําไรสุทธิ (62) (7.3%) 53 4.4% 99 6.5%

รายการ

 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

        (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2550 2549 2548

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 318 177 (431)

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (1) (3) (8)

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (320) (218) 341

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง) (3) (44) (98)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนงวด 18 63 160

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันส้ินงวด 15 18 63  
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

2) ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
 

รายการ 2550 2549 2548

อัตราสวนสภาพคลอง   

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 8.65 11.07 3.64

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.06 0.07 0.07

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.90 0.40 (0.48)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 140.01 167.44 102.60

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 2.57 2.15 3.51

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ(เทา) 0.94 1.09 2.15

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 382.73 329.97 167.48

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 11.54 16.82 9.54

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 31.19 21.40 37.74

Cash Cycle (วัน) 354.11 310.72 133.25

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรข้ันตน (%) 27.94% 32.60% 34.09%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (2.20%) 7.67% 9.04%

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) (1732.40%) 193.75% (312.30%)

อัตรากําไรสุทธ ิ(%) (7.33%) 4.37% 6.48%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (2.99%) 2.58% 5.10%

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (1.70%) 1.34% 2.53%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) (16.71%) 30.82% 45.92%

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.23              0.31              0.39              

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.70              0.82              1.04              

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 4.64              2.65              (6.28)

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis) (เทา) 0.54              0.31              (0.55)
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 89 

12.2 คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สรุปภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทดํา เนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร  ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดิน และโครงการชุดพักอาศัยเพื่อขาย การรับบริหารโครงการ
แบบครบวงจร และการบริหารชุมชน ปจจุบันบริษัทมีรายไดหลักท้ังจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

บริษัทมีบริษัทยอย 3 บริษัทซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร
ตี้ แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ท้ังดานบริหารการขายและการตลาด 
การกอสรางและการโอน ในลักษณะของการเขาไปฟนฟูกิจการ และการบริหารรวมกับเจาของท่ีดิน      
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการใหบริการบริหารชุมชนแกโครงการบานจัดสรร
และอาคารชุดภายหลังการโอน และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย          
ในโครงการขนาดเล็ก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการท่ีเปดดําเนินการท้ังส้ิน 16 โครงการ 
มูลคาโครงการรวมท้ังส้ิน 11,769 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซ้ือขายแลวท้ังส้ิน 6,296 ลานบาท        
คิดเปนรอยละ 53.5 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน และโอนรับรูเปนรายไดแลว 5,777 ลานบาท คิดเปน     
รอยละ 49.1 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน ท้ังนี้ ในป 2550 บริษัทมีการเปดโครงการใหมเพิ่มข้ึน           
2 โครงการ คือ โครงการบานฟาปยรมย พรีเมียร พารค มูลคา 701 ลานบาท และโครงการบานฟารังสิต     
ลําลูกกา คลอง 7 มูลคา 228 ลานบาท  
 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1. รายได 

ในป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 840 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ซ่ึงมีรายไดรวม 1,206 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 30.3 เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของราคานํ้ามัน และความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงสงผล
กระทบตอความเช่ือม่ันของผูบริโภค และความตองการซ้ือท่ีอยูอาศัย รวมถึงการแขงขันท่ีสูงข้ึน และการ
เพิ่มความเขมงวดในการพิจารณาใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย  

รายไดของบริษัทท้ังจํานวนมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีรายไดหลักจากการขายบาน
จัดสรรพรอมท่ีดิน ในป 2550 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขาย รายไดจากการกอสราง และรายไดจากการ
บริการเทากับ รอยละ 97.7 รอยละ 0.6 และรอยละ 0.7 ตามลําดับ ในป 2549 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการ
ขาย รายไดจากการกอสราง และรายไดจากการบริการ เทากับ รอยละ 96.3 รอยละ 1.7 และรอยละ 0.7 
ตามลําดับ  



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

โครงสรางรายได 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
รายไดจากการขาย             821            97.7          1,161            96.3          1,465            95.4
รายไดจากการกอสราง                 5              0.6               20              1.7               46              3.0
รายไดจากการใหบริการ                 6              0.7                 8              0.7               14              0.9
รายไดอื่น                 8              1.0               16              1.4               10              0.7
รายไดรวม             840          100.0          1,206          100.0          1,535          100.0

รายการ
2550 2549 2548

 
 

รายไดจากการขาย 

ในป 2550 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานแฝดเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 13.5 ขณะท่ีมีสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส
ลดลงเหลือรอยละ 67.9 และรอยละ 16.7 ตามลําดับ โดยในป 2549 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบาน
จัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานเดี่ยว บานแฝด และทาวนเฮาส เทากับ รอยละ 70.5 รอยละ 10.8 และรอยละ 
18.7 ตามลําดับ  

รายไดจากการขายแบงตามประเภทบาน 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
รายไดจากการขาย:

บานเด่ียว 558            67.9           819            70.5           1,167         79.7           
บานแฝด 111            13.5           125            10.8           189            12.9           
ทาวนเฮาส 137            16.7           217            18.7           109            7.4             
อาคารพาณิชย 0.6             0.1             -             -             -             -             
ที่ดินเปลา 15              1.8             -             -             -             -             

รวมรายไดจากการขาย 821            100.0         1,161         100.0         1,465         100.0         

ผลิตภัณฑ
2550 2549 2548

 
 
เนื่องจากในป 2550 บริษัทมีนโยบายในการขายบานพรอมอยู (บานสรางเสร็จพรอมโอน) และบาน

สรางกอนขายเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน สงผลให
บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานพรอมอยู และบานสรางกอนขายเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 82.3 และรอยละ 
9.0 ตามลําดับ ขณะท่ีสัดสวนรายไดจากการขายบานส่ังสรางลดลงเหลือรอยละ 8.7 โดยในป 2549 บริษัทมี
สัดสวนรายไดจากการขายบานพรอมอยู บานสรางกอนขาย และบานส่ังสรางเทากับรอยละ 68.8 รอยละ 8.7 
และรอยละ 22.5 ตามลําดับ  
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 สวนที่ 2 รายละเอยีดบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

สัดสวนรายไดจากการขายแบงตามลักษณะคําส่ังซ้ือของลูกคา 

ประเภทบาน การผอนชําระ
เงนิดาวน 2550 2549 2548

1. บานพรอมอยู (0 – 2 งวด) 82.3 68.8 48.2
2. บานสรางกอนขาย (3 – 6 งวด) 9.0 8.7 21.3
3. บานส่ังสราง (มากกวา 7 งวด) 8.7 22.5 30.4

รวม 100.0 100.0 100.0

สัดสวนของรายไดจากการขาย (รอยละ)

 
รายไดจากการขายสวนใหญมาจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินในโครงการบานฟาปยรมย 

พฤกษวารี โครงการบานฟาปยรมย เรือนพฤกษ โครงการโฮมออนกรีน 2 โครงการบานฟา กรีนพารค 
ประชาอุทิศ และโครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 70.6 ของ
รายไดจากการขายท้ังหมด  

 
รายไดจากการขายรายโครงการ 

ลานบาท % ลานบาท %
บานฟากรีนพารค รังสิต คลอง 2 เฟส 2 -             -             32              2.7             
บานฟาปยรมย เลค แอนด พารค 1 -             -             -             -             
บานฟาปยรมย พฤกษวนา -             -             3                0.2             
บานฟาปยรมย พฤกษวารี 154            18.7           205            17.7           
บานฟาปยรมย เรือนพฤกษ 137            16.6           217            18.7           
บานฟาปยรมย เลค แอนด พารค 2 63              7.7             75              6.5             
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา 46              5.6             48              4.1             
บานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 87              10.6           68              5.9             
บานฟาริมหาด จอมเทียน 24              2.9             144            12.4           
ธัญธานี โฮมออนกรีน 26              3.1             61              5.2             
นริศา ธนบุรีรมย 8                1.0             74              6.4             
บานฟากรีนพารค  ประชาอุทิศ 94              11.4           159            13.7           
โฮมออนกรีน 2 108            13.2           2                0.2             
บานฟากรีนพารค รังสิต คลอง 3 71              8.6             73              6.3             
บานฟารังสิต ลําลูกกา คลอง 7 4                0.5             -             -             
รวม 821            100.0         1,161         100.0         

โครงการ
2550 2549
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รายไดจากการกอสราง 

รายไดจากการกอสรางของบริษัทมาจากการดําเนินงานของบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพ-
เพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจสรางบานส่ังสรางในโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน และ
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการขายบานพรอมอยูเพิ่มข้ึน ประกอบกับโครงการดังกลาวใกลปดโครงการ
แลว สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการกอสรางลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตป 2548 โดยบริษัทมีรายไดจากการ
กอสราง เทากับ 46 ลานบาท 20 ลานบาท และ 5 ลานบาท ในป 2548 ป 2549 และป 2550 ตามลําดับ  

รายไดจากการบริการ  

รายไดจากการบริการมาจากการดําเนินงานของบริษัทยอยคือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้     
แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงรับจางบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 
แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงใหบริการบริหารชุมชนในโครงการบานจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเขาอยู
อาศัย ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการบริการ 6 ลานบาท ลดลงจาก 8 ลานบาท ในป 2549 หรือลดลง   
รอยละ 22.4 เนื่องจากบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด ยกเลิกการรับจางบริหารโครงการ   
ธัญธานี โฮมออนกรีน เนื่องจากมีจํานวนบานในโครงการเหลือเปนจํานวนนอย และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 
แมเนจเมนท จํากัด มีจํานวนโครงการท่ีใหบริการบริหารชุมชนลดลง  

รายไดอ่ืน  

รายไดอ่ืนเปนรายไดจากคาเชา คาน้ําบาดาล คาเปล่ียนสัญญา ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน และอ่ืนๆ โดยในป 2550 บริษัทมีรายไดอ่ืนๆ 8 ลานบาท ลดลงจาก 16 ลานบาท ในป 2549 หรือ
ลดลงรอยละ 51.8 เนื่องจากในป 2549 บริษัทมีการลางบัญชีเงินประกันผูรับเหมาจํานวน 7 ลานบาท 

2. ตนทุนและกําไรขั้นตน 

อัตรากําไรข้ันตนจากการขายลดลงเหลือรอยละ 27.8 จากรอยละ 32.4 ในป 2549 เนื่องจากการเพิ่มข้ึน
ของราคาวัสดุกอสรางและตนทุนดอกเบ้ีย การลดลงของสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดิน
ประเภทบานเด่ียว และการขายท่ีดินเปลาในบางโครงการ สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงเหลือ  
รอยละ 27.9 ในป 2550 จากรอยละ 32.6 ในป 2549  

3. คาใชจายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 251 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 46 ลานบาท หรือ
รอยละ 15.4 สวนใหญเนื่องจากการลดลงของคาใชจายทางดานการตลาดและการขายจํานวน 37 ลานบาท 
ซ่ึงเปนผลจากการเปล่ียนกลยุทธการตลาดจากการโฆษณาผานส่ือซ่ึงมีตนทุนสูงมาเปนแบบ Direct 
Marketing ซ่ึงเขาถึงกลุมเปาหมายไดมีประสิทธิภาพมากกวา 
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4. กําไร 

ในป 2550 บริษัทมีผลขาดทุนกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 13 ลานบาท และผลขาดทุนสุทธิ  
62 ลานบาท ในป 2549 บริษัทมีกําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 106 ลานบาท และกําไรสุทธิ       
53 ลานบาท ในป 2550 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเนื่องจากมีรายไดจากการขายลดลง               
340 ลานบาท อัตรากําไรข้ันตนจากการขายลดลงเหลือรอยละ 27.8 จากรอยละ 32.4 ในป 2549 และ
อัตราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 29.9 จากรอยละ 24.6 ในป 2549 

5. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

ในป 2550 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตอหุนเทากับ 0.05 บาท และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ    
รอยละ -3.0 ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.04 บาท และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับ   
รอยละ 2.6  

บริษัทงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2550 และป 2549 เนื่องจากในป 2550 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิ และในป 2549 บริษัทมีความจําเปนตองใชเงินทุนสําหรับหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวม 3,440 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 จํานวน 360 ลานบาท หรือรอยละ 9.5 โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 345 ลานบาท หรือรอยละ 9.8 
สวนใหญเนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือ 178 ลานบาท และตนทุนการพัฒนาที่ดิน 167 ลานบาท 
เนื่องจากการขายบานและโอนกรรมสิทธ์ิใหลูกคา สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 15 ลานบาท หรือรอยละ 5.5 
สวนใหญเนื่องจากมูลคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ลดลงจากการตัดคาเส่ือมราคา  

1.1 สวนประกอบของสินทรัพย 

 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลืออยูในรูปของอสังหาริมทรัพยเพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้ ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการไดมาซ่ึงท่ีดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง 
และคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมท้ังดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และวันท่ี               
31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 614 ลานบาท และ 792 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 17.9 และรอยละ 20.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยเปนบานท่ีทําสัญญาซ้ือขายแลว 61 ลานบาท 
และ 53 ลานบาท ตามลําดับ สัดสวนสินคาคงเหลือตอสินทรัพยรวมลดลงเนื่องจากในป 2550 บริษัทมี
นโยบายระบายสินคาคงเหลือเพื่อลดภาระตนทุนดอกเบ้ียและเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินงาน โดยใน      
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 ตนทุนการพัฒนาท่ีดิน 

  ตนทุนการพัฒนาท่ีดินเปนสวนประกอบหลักของสินทรัพยของบริษัท โดยในชวงป 2548 - 2550 
บริษัทมีตนทุนการพัฒนาท่ีดินคิดเปนสัดสวนเฉล่ียรอยละ 70-75 ของสินทรัพยรวม ตนทุนการพัฒนาท่ีดิน
ประกอบดวยคาท่ีดิน คาพัฒนาที่ดิน คาพัฒนาสาธารณูปโภค คาใชจายในการกอสรางบาน รวมถึงดอกเบ้ีย
สําหรับเงินกูยืมระหวางการพัฒนาโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมี
ตนทุนการพัฒนาท่ีดินจํานวน 2,500 ลานบาท และ 2,667 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.7 
และรอยละ 70.2 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ มูลคาของตนทุนการพัฒนาท่ีดินลดลงเนื่องจากบริษัท
ดําเนินการกอสรางบานประเภทบานพรอมอยูแลวเสร็จและสงมอบใหแกลูกคาประกอบกับโอนไปเปน
สินคาสําเร็จรูปเพิ่มข้ึน  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 สินทรัพยประเภทน้ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญคือ ท่ีดินและอาคารสําหรับเปนสํานักงาน
และสโมสรในโครงการบานจัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขายของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และวันท่ี       
31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 223 ลานบาท และ 245 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 6.5 และรอยละ 6.4 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ มูลคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี
ลดลงสวนใหญเนื่องจากการตัดคาเส่ือมราคา 

วัสดุกอสรางคงเหลือ 

  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใหผูรับเหมารับผิดชอบในการซ้ือวัสดุกอสรางใหไดตามคุณภาพท่ี
บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะดําเนินการจัดหาเฉพาะวัสดุกอสรางหลักบางชนิดเทานั้น ดังนั้น บริษัทจึงไมมี
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บวัสดุกอสราง โดยมีรายการวัสดุกอสรางคงเหลือในระดับตํ่ากวา 1% ของ
สินทรัพยรวม  

1.2 คุณภาพสินทรัพย 

  สินทรัพย 

  บริษัทและบริษัทยอยมีการสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเ ม่ือมีเหตุการณหรือการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณท่ีเปนขอบงช้ีวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน เม่ือมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปน
คาใชจายทันที ท้ังนี้ ในป 2546 บริษัทมีการปรับปรุงโครงสรางกลุมโดยบริษัทเขาลงทุนในบริษัทยอยท้ัง 3 
บริษัทในสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัทเขาลงทุนในบริษัทยอยท่ีราคายุติธรรม ยกเวนการเขา
ลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงบริษัทเขาลงทุนในราคาท่ีสูงกวาราคายุติธรรมจํานวน 
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  ลูกหนี้ 

  รายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินและรายไดจากการรับจางกอสรางบานจะรับรูตามวิธี
อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ สวนรายไดจากการบริการจะรับรูตามระยะเวลาของสัญญา โดย ณ วันท่ี        
31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 8.8 ลานบาท ประกอบดวย
ลูกหนี้จากกิจการอสังหาริมทรัพย 2.7 ลานบาท กิจการรับเหมากอสรางและบริหารโครงการ 6.1 ลานบาท 
และกิจการบริหารชุมชน 0.003 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.01 รอยละ 68.96 และรอยละ 0.03 ของ
ลูกหนี้การคาท้ังหมด ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการคางชําระดังนี้ 

รายละเอียดเงินคางชําระสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ระยะเวลาคางชําระ จํานวนราย จํานวนเงิน (ลานบาท) %
คางชําระ 1-30 วัน 42 8.0 90.3
คางชําระ 31-60 วัน 0 0.0
คางชําระ 61-90 วัน 0 0.0
คางชําระ 90 วัน ข้ึนไป 5 0.9

รวม 47 8.8 100.0

0.0
0.0
9.7

 
 

ท้ังนี้ลูกหนี้การคารวม 8.8 ลานบาท พิจารณาไดวามีมูลคานอย และไมมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทยังไมมีการรับรูเงินคางชําระเปนรายไดจากการขายของบริษัท บริษัทจะออก
หนังสือติดตามการชําระหนี้ สําหรับหนี้ท่ีครบกําหนดคางชําระเกิน 2 เดือน โดยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
ดําเนินการติดตามหนี้ ซ่ึงจะประสานความรวมมือกับลูกหนี้เพื่อเรงรัดใหมีการชําระหนี้ บริษัทมีการต้ังคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมได โดยประมาณการจากประสบการณการเรียก
เก็บหนี้ในอดีตและการวิเคราะหฐานะปจจุบันของลูกหนี้ 

2. สภาพคลอง 

   กระแสเงินสดของบริษัทสวนใหญมาจากรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดิน และเงินกูยืม
สถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดคงเหลือจํานวน 15 ลานบาท ลดลงจากตนงวดจํานวน 3 ลานบาท รายละเอียดของแหลงท่ีมา
และแหลงท่ีใชไปของเงินมีดังตอไปนี้  

   เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานจํานวน 318 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการขายและสงมอบ
บานในโครงการใหแกลูกคา โดยบริษัทมีสินคาคงเหลือและตนทุนการพัฒนาท่ีดินลดลงจํานวน 178 ลาน
บาท และ 165 ลานบาท ตามลําดับ  
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เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการลงทุนในทรัพยสินท่ี
ใชในการประกอบธุรกิจ 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 320 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการจายชําระคืน
เงินกูยืมสถาบันการเงิน และการกูยืมเงินจากกรรมการเพิ่มข้ึน โดยบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินลดลง 410 ลานบาท และเงินกูยืมจากกรรมการเพิ่มข้ึน 74 ลานบาท  

อัตราสวนสภาพคลองลดลงเหลือ 8.7 เทา ในป 2550 จาก 11.1 เทา ในป 2549 และอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วลดลงเหลือ 0.06 เทาในป 2550 จาก 0.07 เทาในป 2549 เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนลดลง 
345 ลานบาท หรือรอยละ 9.8 เนื่องจากการลดลงของสินคาคงเหลือ และตนทุนพัฒนาท่ีดิน  

3. แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,414 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
จํานวน 298 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 17.4 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 50 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
15.5 สวนใหญเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน              
16 ลานบาท และคางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได 35 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 348 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 25.0 สวนใหญเนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 410 ลานบาท และเงินกูยืม
จากกรรมการเพิ่มข้ึน 74 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงเหลือ 0.7 เทา จาก 0.8 เทา 
ในป 2549 ท่ี ซ่ึงใกลเคียงกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอ
ทุนใหอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับ 1 เทา  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมท้ังส้ิน 843 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

กําหนดชําระคืน จํานวนเงิน (ลานบาท) อัตราดอกเบ้ีย

ภายใน 1.5 ป (30 มิย. 52) 256 MLR, MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป, 

MLR ลบรอยละ 1.00 ตอป
ภายใน 3 ป (31 ธค. 53) 587 MLR, MLR ลบรอยละ 0.50 ตอป, 

MLR บวกรอยละ 0.50 ตอป
รวม 843  

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทท้ังหมดคํ้าประกัน โดยการจดจํานองท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสราง
บนท่ีดินของโครงการ โดยเงินกูยืมระยะยาวท้ังหมดบริษัทจะจายชําระคืนเม่ือไดรับชําระเงินจากลูกคา            
ณ วันโอนอสังหาริมทรัพยท่ีขายใหกับลูกคา โดยบริษัทจะตองจายชําระคืนเงินกูท้ังหมดภายในปท่ีกําหนด
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สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 2,026 ลาน
บาท และ 2,087 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงรอยละ 3.0 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
จํานวน 62 ลานบาท  

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

1)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดใหธนาคารพาณิชยในประเทศสองแหงออก
หนังสือคํ้าประกันตอหนวยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวนเงิน 152.62 ลานบาท (เฉพาะ
บริษัท 151.54 ลานบาท) 

2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดใหสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันการใชไฟฟาใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.80 ลานบาท  

3)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดคํ้าประกันการขอกูยืมเงินของลูกคาตอสถาบันการเงิน รวม
เปนจํานวนเงิน 0.87 ลานบาท  

4) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีตองจายคาซ้ือท่ีดินโครงการ จํานวนเงินประมาณ 
58.09 ลานบาท 

5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีคดีความท่ีถูกฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 

• บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งฟองรองในคดีแพงจํานวน 2 คดีใหบริษัทใน
ฐานะผูคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมรวมชําระหนี้เงินกูกับผูกูเงินหลักเปนจํานวนเงิน 1.86 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับจากวันฟองเปน
ตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คิดเปนจํานวน
เงินประมาณ 0.05 ลานบาท)   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ผลของคดีดังกลาวยังไมถึงท่ีสุด ผูบริหารของบริษัทได
พิจารณาประมาณการผลความเสียหายท่ีคาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 0.56 ลานบาท  

• บริษัทมีคดีฟองรองท่ีถูกผูซ้ือบานในโครงการของบริษัทรายหนึ่งฟองรองคดีแพงให
บริษัทชดใชความเสียหายจากเหตุไฟไหมบานในโครงการจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท 
พรอมคาใชจายอ่ืนและดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับจาก
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 ซ่ึงผูบริหารของบริษัท เช่ือวาจะไมมีความเสียหายท่ีบริษัทตองชดใชคาเสียหาย
ดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คดียังอยูในระหวางการพิจารณาคดี จึงไมอาจทราบ
ผลของคดี 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 บริษัทไดเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธี
สวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ป 2550 เพื่อใหปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 
26/2549 เร่ืองมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบันทึกบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) โดยเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น 
บันทึกโดยใชวิธีราคาทุนเดิม (Historical Cost) เปนราคาทุนเร่ิมตน  

 การเปล่ียนแปลงทางบัญชีดังกลาวไดนํามาปรับปรุงยอนหลังงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับ
ไตรมาส 1 ป 2549 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ โดยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวตองบดุลเฉพาะ
ของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และตองบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้   

(บาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

งบดุล ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2549
เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง 76,116,261
กําไรสะสมลดลง 76,116,261
งบกําไรขาดทุน สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม  2549
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสียลดลง 1,082,611  
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 12.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบ
บัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมาเปนจํานวนเงินรวม 1,225,000 บาท  

2. คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงไดแก คาท่ีปรึกษา คาพาหนะ
เดินทาง และคาลวงเวลาใหแก สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
เปนจํานวนเงินรวม 220,995 บาท 
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13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 - ไมมี - 
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 สวนท่ี 3 
2การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลวและดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจา
ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ตอผูสอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 
 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง ขาพเจาไดมอบหมายให   
นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารเหลาน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร  

3. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการบริหาร  

4. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการบริหาร  

 

ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท    กรรมการ 

  

  



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

สวนท่ี 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 3

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน

ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และ
ไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควร
ตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือ
ช่ือกํากับเอกสารเหลานี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ 
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชเอกสารท่ีขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ  1.  

2. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

3. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

4.  นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  

 

                                                                                         ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ    

 

  



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ 
ประธานกรรมการ และ 

      กรรมการอิสระ  
 

63 - - • Master of Engineering (Hydraulic Engineering), 
Asian Institute of Technology 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ชลศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร               
(วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุนที่  

53/2548  
 

2550 - ปจจุบัน 
 
2546 -  2550 
 
2545 -  2547 
 
 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
ผูวาการการประปานครหลวง 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
การประปานครหลวง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

2. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ  กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน  ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ 

      กรรมการผูจัดการ 
 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 

54 1.14 พี่ชาย  
นายสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ปริญญาตรี แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 CEO Performance Evaluation ป 2547 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

8/2547  

2550 - ปจจุบัน 
 
 
 
2548 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 
 
2541 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ  กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ประธาน
คณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการ 
นายกสมาคม 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
 
สมาคมอสังหาริมทรัพย
ไทย 
บจก. เอ็น.ซี. เอสเตท 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ 
แมเนจเมนท 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ
เมนท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
สมาคม 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รับจางบริหารโครงการบาน
จัดสรร 
รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

  
2546 - 2550 
 
2537 - 2546 

 
กรรมการ  กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

3.นายวิเชียร ศิลาพชัรนันท  
กรรมการ  กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจัดการ  

    สายบริหาร                  
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

 

46 0.34 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี สถิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 โครงการอบรมผูบริหารโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 การบริหารความเสี่ยงองคกร สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน รุนที่ 4/2548 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  

      รุนที่ 81/2549  
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

8/2547 
 Board Performance Evaluation ป 2547 

 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2537 - 2546  
 

กรรมการ  กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร  และรอง
กรรมการผูจัดการ สายบริหาร 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ สาย
บริหาร 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

4. นายรังสรรค นันทกาวงศ  
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 

46 0.25 - •  ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร (การปกครอง) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

2546 - ปจจุบัน 
 
 
2541 - ปจจุบัน 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ -

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
รับจางบริหารโครงการบาน



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in 

Thailand  ป 2548 
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

8/2547  
 
 

 
2541 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
 
2537 - 2546 

 
กรรมการ และกรรมการ-
ผูจัดการ 
 
นายกองคการบริหาร 
สวนตําบล 
 
คณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาดานผังเมือง  
จ. ปทุมธานี 
รองกรรมการผูจัดการ สาย 
ปฎิบัติการ 1 

บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ - 
แมเนจเมนท 
 
องคการบริหารสวนตําบล 
บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี  
จ. ปทุมธานี 
จ. ปทุมธานี 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 

รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
หนวยงานราชการ 
 
 
หนวยงานราชการ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

5. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 

 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

40 1.67 นองชาย 
นายสมเชาว 
ตันฑเทอดธรรม 

 

• Master of Management (SASIN), 
      Chulalongkorn University 
 Bachelor of Engineering (Systems),  

University of Pennsylvania, Philadelphia   
• Bachelor of Science (Wharton School), 

Finance and Management , 
      University of Pennsylvania, Philadelphia   

 โครงการอบรมผูบริหารโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2536 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP)  

2546 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 
 
2537 - 2546 

กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผูจัดการ สาย
ปฏิบัติการ 2 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
บจก. เอ็น.ซี. เอสเตท 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ 
แมเนจเมนท 
บจก. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รับจางบริหารโครงการบาน
จัดสรร 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

      รุนที่ 90/2550  
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

8/2547  
  

6. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา  และ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 

 

68 - -  Ph.D. University of Illinoies 
 M.A. (ECON) University of Phillipines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 1/2547  
 Board & CEO Assessment รุนที่ 2/2546    
 Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 

19/2545  
 The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 

3/2544  
 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน 
 

ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

 
 

2542 - 2550 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธาน
คณะกรรมการสรรหา  และ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ และรองประธาน
กรรมการ 
 
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสองภาษา
ลาดพราว 
โรงพยาบาลลาดพราว 
บจ. ศูนยหองปฏิบัติการ
และวิจัยทางการแพทยและ
การเกษตร 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
 
 
สถาบันการศึกษา 
 
โรงพยาบาล 
ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยการเกษตรและ
ยา 
ธนาคาร 

7.  นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา 

 
 

59 - -  Master of Public Administration, Roosevelt 
University, Chicago, ILL, USA 

 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2539 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - 2550 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการสรรหา 
รองกรรมการผูจัดการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการอิสระ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
ธนาคาร 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุนที่ 4/2536 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  

      รุนที่ 53/2547  
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 

7/2547  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร   
กรรมการ  กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

 
 

62 - - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and 
Management 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

       (วปรอ.)รุน 42 
การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 

96/2550  
• Finance for Non-finance Director (FND) รุนที่ 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2549 - 2551 
2547 - 2549 
 
2546 - 2547 
 
2544 - 2546 

กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการ 
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร
ธานี 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
ผูวาราชการจังหวัดสตูล 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
การไฟฟานครหลวง 
สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานราชการ 
 
หนวยงานราชการ 
 
หนวยงานราชการ 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

• Understanding the Financial Statement (UFS) 
รุนที่ 12/2550  

• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2550  
 

9. นางสาวยสวันต รุงวรา 
ผูจัดการโครงการอาวุโส 

55 0.001 - • Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• The key success of the great CEO  
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  

 

2537 - ปจจุบัน ผูจัดการโครงการอาวุโส บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

10. นายบุญชัย ชัยอนันตบวร  
ผูจัดการโครงการอาวุโส 

45 - -  Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โยธา)  
      มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

2547 - ปจจุบัน 
2546 - 2547 
 
2540 - 2546 

ผูจัดการโครงการอาวุโส 
ผูจัดการกอสรางสํานักงาน
ใหญ 
ผูจัดการโครงการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. ศุภาลัย 
 
บจก. ตั้งธนากรคอนกรีต 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
  
รับเหมากอสราง 

11. นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ  
ผูจัดการอาวุโส  

      ฝายทรัพยากรมนุษย 

43 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 Strategic Training & Development, 

ASIA Business forum (ประเทศไทย)  จํากัด 
 

2548 - ปจจุบัน 
 
2542 - 2547 
2537 - 2542 

ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากร
มนุษย 
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 
ผูจัดการสํานักกรรมการ
ผูจัดการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

12. นายบุญชัย โรจนพานิชย  
ผูจัดการโครงการอาวุโส 

39 - -  ปริญญาโท บริหารทั่วไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 

2548 - ปจจุบัน 
2539 - 2548 

ผูจัดการโครงการอาวุโส 
ผูจัดการโครงการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

13. นายวราพงศ นิลศิริ   
      ผูจัดการอาวุโส ฝายพัฒนา

ธุรกิจและแผนงาน 

47 - - 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Mini Master of Retail Management  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

2550 - ปจจุบัน 
2547 - 2550 
 
2546 - 2547 
 
2542 - 2546 
 
 

ผูจัดการอาวุโส 
ผูจัดการทั่วไป 
 
ผูจัดการอาวุโส 
 
กรรมการผูจัดการ 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บจก.สถาพรวัฒนาคาวัสดุ
กอสราง  
บจก.เอส.ซี.คอนตรัคชั่น 
แอนด เดคเคอเรชั่น  
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ - 
แมเนจเมนท 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
การคา 
 
การคา 
 
รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 

14. นายพุฒิพงศ เมืองทอง  
ผูจัดการฝายการเงิน 

39 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 กลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย รุน 25 
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ  

 

2545 - ปจจุบัน 
2542 - 2545 
2537 - 2542 

ผูจัดการฝายการเงิน 
เจาหนาที่บริหารทรัพยสิน 4 
ผูชวยผูจัดการสวน 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
บงล. ซิทกา จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ธนาคาร 
เงินทุนและหลักทรัพย 

15. นางสาวสุมณี  บุญสรณะ 
ผูจัดการฝายบัญชี 

44 - -  ปริญญาตรี บัญชี สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ   
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  

 

2546 - ปจจุบัน 
2544 - 2546 
2531 - 2538 

ผูจัดการฝายบัญชี 
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 
หัวหนาแผนกบัญชี 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บจก. วังทองกรุป 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

 
หมายเหตุ - * ขอมูลการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2550 
                 - กรรมการ และผูบริหารของบริษัท ไมเคยมีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย 
         



 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   เอกสารแนบ 2 
 

 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุ 
ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท
NCH NCPM QLM NCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. นายสธุรรม ชัชวาลวงศ X
2. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / / / / /
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / /
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท /, //
5. นายรังสรรค นันทกาวงศ /, // /
6. นายพิบูลย ลิมประภัทร /
7. นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน /
8. นายวิจิตร วิชัยสาร /

กรรมการ บริษัทยอย บริษัทท่ีเก่ียวของ

 
หมายเหตุ 1. NCH    = บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

NCPM = บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 
QLM   = บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 
NCE    = บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด 

 2. X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 
 3. บริษัทที่เก่ียวของ มรีายละเอียดดังน้ี 

1 หางหุนสวนจํากัด สถาพรวัฒนา 
2 บริษัท หางหุนสวนจํากัด  ต. พรชัยคาวัสดุกอสราง 
3 บริษัท สถาพรโฮมมารท จํากัด (1999) 
4 หางหุนสวนจํากัด สํานักงานท่ีดิน คลองบึงกุมนิเวศน (ไมดําเนินธุรกิจ) 
5 บริษัท เคหะเจริญบานและท่ีดิน (ไมดําเนินธุรกิจ) 
6 บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด เดคเคอเรช่ัน จํากัด 
7 บริษัท สถาพรวัฒนา คาวัสดุกอสราง จํากัด 
8 หางหุนสวนจํากัด สถาพรขนสง 
9 บริษัท ไอคอน คอนเซาทต้ิง  จํากัด 
10        บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย 
กรรมการ 

NCPM QLM NCE 
1. นายสมเชาว ตนัฑเทอดธรรม / / / 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม /  / 
3. นายรังสรรค นันทกาวงศ  /  

 
หมายเหต ุ  NCPM = บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 

QLM   = บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 
NCE    = บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทานผูถือหุน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย   
  

1.  ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายสุธรรม ชัชวาลวงศ กรรมการตรวจสอบ 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีผูบริหารระดับสูง หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษาภายนอกหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เขารวม
ประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานงบการเงินดังกลาว กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา รายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได รวมท้ังไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอย และ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันวาเปนรายการปกติทางธุรกิจการคาโดยท่ัวไป และสอดคลองตามหลักเกณฑท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

2. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 2550 และกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ 
ตลอดจนดูแลใหมีการปรับแผนการตรวจสอบอยางเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับความเส่ียงท่ี
เปลี่ยนแปลงไป พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝาย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาท่ีของฝายตรวจสอบภายในใหครอบคลุม
และชัดเจนยิ่งข้ึน  

3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยสอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการดําเนินงานของ
ฝายตรวจสอบภายใน และติดตามใหมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนใหความเห็นในแบบ
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4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงตามท่ีฝายบริหารนําเสนอทุก
ไตรมาส เพื่อใหมีความม่ันใจวา บริษัทไดบริหารจัดการความเส่ียงใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได  

5. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะใหบริษัทแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ิมข้ึน 2 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทํา
หนาท่ีกํากับดูแลเรื่องการสรรหากรรมการ และการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
ใหเปนไปอยางโปรงใส 

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองท้ังคณะ ตามท่ีไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ
ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ัง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
ประจําป 2551 

  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและ

สามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินโดยรวม 
 
 
                                                                                           .................................................................. 
                ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
 
เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท ต้ังแตวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย   

1.  ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการสรรหา 
 2.  นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน กรรมการสรรหา 
 3.  นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการสรรหา 

 ในป 2550 คณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยไดมี
การประชุม 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาท้ัง 3 ทาน เขารวมประชุมครบทุกทาน และมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท สาระสําคัญของการประชุมสรุปไดดังน้ี 

1. พิจารณากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัท แทนนายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ซึ่งถึงแกกรรม เมื่อ
วันท่ี 2 ตุลาคม 2550 

2. พิจารณากรรมการบริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร แทนนายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ซึ่งถึงแก
กรรม เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท งดออกเสียงในเรื่องน้ี เนื่องจากเปน
กรรมการผูมีสวนไดเสีย) 

3. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมท้ังคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ดร.พิบูลย ลิมประภัทร งดออกเสียงในเรื่องน้ี 
เนื่องจากเปนกรรมการผูมีสวนไดเสีย) 

ในป 2550 คณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง รอบคอบ 
เต็มความสามารถ เปนอิสระ และโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย อยางเหมาะสมแลว 

                                                                                           .................................................................. 
                 ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

                   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 
เรียน ทานผูถือหุน  
 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และ
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ 
ประกอบดวย   
  

1.  ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  
 ในป 2550 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน โดยไดมีการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท้ัง 3 ทาน เขารวม
ประชุมครบทุกทาน และมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท สาระสําคัญของการประชุมสรุปไดดังน้ี 

1. พิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทน ของประธานคณะกรรมการบริษัท เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

2. พิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทน ของประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา (นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเรื่องน้ี เนื่องจาก
เปนกรรมการผูมีสวนไดเสีย) 

ในป 2550 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เปนอิสระ และโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อยางเหมาะสมแลว 

 

                                                                                           .................................................................. 
                 ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

          ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
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