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สวนท่ี 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

 
 

ขอมูลสรุป 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) กอต้ังเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร โดยดําเนินธุรกิจหลักประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขาย ภายใตช่ือ
โครงการ “บานฟา” ดวยประสบการณในการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและศักยภาพในการแขงขัน 
ปจจุบันบริษัทถือเปนผูนําตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และไดขยายโครงการครอบคลุมพื้นท่ีหลัก 4 มุม
เมือง คือ กรุงเทพฯ โซนเหนือ (เชน ถนนรังสิต-องครักษ/ถนนลําลูกกา) กรุงเทพฯ โซนใต (เชน ถนนประชา
อุทิศ) กรุงเทพฯ โซนตะวันตก (เชน ถนนวงแหวนปนเกลา/ถนนพุทธมณฑลสาย 1) และกรุงเทพฯ โซน
ตะวันออก (เชน ถนนศรีนครินทร) และภายในเขตเมือง (เชน ถนนลาดพราว) รวมถึงจังหวัดใหญๆ เชน 
ชลบุรี และขอนแกน ดวยทุนจดทะเบียน 1,200 ลานบาท  

 

บริษัทมีบริษัทยอยรวมท้ังส้ิน 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ท้ังดานบริหารการขาย
และการตลาด การกอสรางและการโอน ในลักษณะของการเขาไปฟนฟูกิจการ และการบริหารรวมกับ
เจาของท่ีดิน และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการใหบริการบริหารชุมชนแก
โครงการบานจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน  

 

บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รูจักบาน รูใจคุณ” และมุงสรางความแตกตางของโครงการ
และผลิตภัณฑจากคูแขงโดยท่ัวไป โดยมีลักษณะเฉพาะของการออกแบบบานใหมีทางเลือกสําหรับลูกคา 
(Adaptive Function Design) ในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบานได ประสานระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ท้ังมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการกอสรางบานของโครงการ และ
การสรางความเชื่อม่ันใหลูกคาในดานการสงมอบบาน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา นอกจากนี้ บริษัทไดมีการปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และขยายฐานลูกคาของบริษัทใหมีความ
ครอบคลุมมากข้ึน โดยการปรับเพิ่มสัดสวนสินคาลงมาสูตลาดกลาง-ลาง และพัฒนาชองทางการตลาด
เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายยิ่งข้ึน  
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 สําหรับผลประกอบการป 2552 บริษัทมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 56.1 ลานบาท เทียบกับป 
2551 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 45.8 ลานบาท บริษัทมีผลกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 101.9 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 222.5 มีรายไดรวมเพิ่มข้ึน 85.5 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 11.0  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,995.0 ลานบาท หนี้สินรวม 959.0 ลานบาท สวน
ของผูถือหุนรวม 2,036.0 ลานบาท โดยมีอัตราหนี้สินตอทุนเทากับ 0.47 เทา ลดลงจากป 2551 ท่ีมีอัตรา
หนี้สินตอทุนเทากับ 0.60 ถือไดวาบริษัทมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงและมีสภาพคลองท่ีดี 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโครงการท่ีเปดดําเนินการรวมทั้งส้ิน 12 โครงการ มูลคาโครงการ
รวม 8,803 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซ้ือขายแลวท้ังส้ิน 4,848 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.1  ของ
มูลคาโครงการรวมในปจจุบัน และโอนรับรูเปนรายไดแลว 4,480 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.9 ของมูลคา
โครงการรวมในปจจุบัน และมีท่ีดินเปลารอการพัฒนาเปนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 715 ไร มูลคาตามบัญชี
ประมาณ 1,237.77 ลานบาท และมีราคาประเมินจากผูประเมินอิสระเทากับ 1,499.28 ลานบาท 
 

ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีมีการแขงขันมากข้ึนเชนในปจจุบัน บริษัทตระหนักถึงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและกลยุทธในดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2553 บริษัท
มีนโยบายในการเปดโครงการใหมเพื่อทดแทนโครงการที่ปดการขายไปในอดีต และเพื่อเปนการรองรับการ
ขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มข้ึน  
 

ปจจุบัน บริษัทถือเปนหนึ่งในผูนําดานพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยดําเนินโครงการท้ัง
ในอดีตและปจจุบันมากถึง 35 โครงการ ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ ไดแก โซนเหนือ โซนใต โซน
ตะวันตก และโซนตะวันออก รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ ไดแก ชลบุรี และขอนแกน 

 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนท่ี 1 ในหวัขออ่ืน ๆ เพิ่มเติมกอนการตัดสินใจลงทุน) 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                       สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 
1. ขอมูลท่ัวไปบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 
ขอมูลบริษัท บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

ประกอบธุรกจิ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 
1/765 หมู 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 
จังหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษัท  0107546000385 (เดิมเลขท่ี 40854600039) 
โฮมเพจ  www.ncgroup.co.th 
โทรศัพท  66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร  66 (0) 2533-7767 
ทุนจดทะเบียน  1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาท) 

 
1,185,985,052 บาท  

ทุนชําระแลว 
(หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหาลานเกาแสนแปดหม่ืนหาพนัหาสิบสองบาท) 

นายทะเบียน
หลักทรัพย 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก  
  แขวง/เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท 66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2229-2888 
ผูสอบบัญช ี  นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร หรือ  
  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย 

บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด 
  

267/1 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
  โทรศัพท 66 (0) 2587-8080 
บริษัทท่ีปรึกษาดาน 

 บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส จํากัด 
การตรวจสอบภายใน    
  100/72 ช้ัน 22, 100/2 อาคารวงศวานิช บี ถ.พระราม 9 
  แขวง/เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท 66 (0) 2645-0109  โทรสาร 66 (0) 2645-0101 
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ขอมูลบริษัทยอย  บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 
ประกอบธุรกจิ  รับจางบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร 

 
1/765 หมู 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 
จังหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษัท  (4) 337/2541 
โฮมเพจ  - 
โทรศัพท  66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร  66 (0) 2532-3301-2 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท (สิบลานบาท) 
ทุนชําระแลว  10,000,000 บาท (สิบลานบาท) 
ผูสอบบัญชี  นายพีระเดช  พงษเสถียรศักดิ์ หรือ  
  นางสาววนันสิา  งามบัวทอง 

  
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท 66 (0) 2587-8080 

   

ขอมูลบริษัทยอย  บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด 

ประกอบธุรกจิ  
รับจางบริหารชุมชนในโครงการบานจัดสรรและบริหารงานนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

 
1/765 หมู 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 
จังหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษัท  (4) 1189/2541 
โฮมเพจ  - 
โทรศัพท  66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร  66 (0) 2532-3301-2 
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) 
ทุนชําระแลว  1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) 
ผูสอบบัญชี  นางสาววนันสิา  งามบัวทอง หรือ 
  นายพีระเดช  พงษเสถียรศักดิ์ 

  
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท 66 (0) 2587-8080 
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

2.  ปจจัยความเส่ียง 

บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยไดกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 
กําหนดลักษณะความเส่ียง (Risk Assessment) กลยุทธในการจัดการความเส่ียง ติดตามและควบคุมความ
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานดานการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส บริษัทไดกําหนดความเส่ียงและแนวทางในการบริหารจัดการโดยแบงความเส่ียง
ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้    

2.1      ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

- ความเสี่ยงจากการสรางบานพรอมอยู 

 บริษัทมีนโยบายในการสรางบานพรอมอยู (บานสรางเสร็จพรอมโอน) ซ่ึงเปนหนึ่งในกลยุทธของ
บริษัทในการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในการตอบสนองความตองการของลูกคา การ
สรางบานพรอมอยูตองใชเงินทุนหมุนเวียนมาก เนื่องจากบริษัทไมไดรับเงินจากลูกคาในระหวางกอสราง 
และบริษัทมีความเส่ียงจากการไมสามารถขายบานพรอมอยูไดตามท่ีคาดการณ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีภาระ
ตนทุนในรูปของตนทุนการพัฒนาท่ีดิน และตนทุนสินคาคงเหลือในปริมาณสูง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพ
คลอง และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการ บริษัทไดมีการศึกษาและวิเคราะหตลาดโดยรวมแลวเปนอยาง
ดี เพ่ือใหตรงกับชองวางทางการตลาด และมีการวิเคราะหความตองการของลูกคาเพื่อใหไดสินคาท่ีตรงกับ
ความตองการของลูกคา โดยการดําเนินการพัฒนาโครงการบานพรอมอยู บริษัทพิจารณาวิเคราะหจากความ
ตองการของลูกคาในดานตางๆ เชน ทําเลที่ตั้ง แบบบาน และขนาดของบาน ทําใหบริษัทสามารถพัฒนาบาน
พรอมอยูไดตรงกับความตองการของลูกคาและสามารถขายบานพรอมอยูไดตามแผนงาน นอกจากนี้ บริษัท
ไดแบงการพัฒนาโครงการเปนรายเฟส ดังนั้น บริษัทจึงสามารถปรับเปล่ียนสินคาตามความตองการของ
ลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินคาคงเหลือบานพรอมอยูท้ังส้ิน 469 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.9 ของมูลคาขายรวมของโครงการท้ังหมดท่ีดําเนินการในปจจุบัน   

- ความเสี่ยงจากการขายบานส่ังสราง (Pre-sales) , บานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) 

บริษัทมีนโยบายขายบานส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) เพื่อลดความ
เส่ียงดานการตลาด และเพ่ือเพิ่มความยืดหยุนในการปรับสินคาใหตอบสนองความตองการของลูกคาได 
นอกจากนี้ ในการขายบานส่ังสราง (Pre-sales) และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) บริษัทสามารถนําเงิน
คางวดท่ีไดรับจากลูกคามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดอีกดวย อยางไรก็ตาม การขายบานส่ังสราง (Pre-sales) 
และบานสรางกอนขาย (Semi-prebuilt) ทําใหบริษัทมีความเส่ียงดานการควบคุมตนทุนการกอสราง 
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  อยางไรก็ตาม ในการสรางบานของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการทําสัญญากอสรางแบบเบ็ดเสร็จ  
(Turnkey construction contract) กับผูรับเหมา โดยบริษัทจะซ้ือเฉพาะวัสดุกอสรางหลักบางรายการ ซ่ึงคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของปริมาณวัสดุกอสรางท่ีตองใชท้ังหมด ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุนการกอสรางบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2      ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  

  - การบริหารงานดานการกอสราง  

  เนื่องจากบริษัทเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางหลักบางรายการ อาทิ เสาเข็ม ปารเก พรม  งานปูหินออน 
หินแกรนิต กระเบ้ืองยาง ราวบันไดยาง งานกําจัดปลวก เปนตน สําหรับการกอสรางเพ่ือเปนการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการกอสรางใหเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด โดยบริษัทไมมีการทําสัญญาซ้ือขายวัสดุ
กอสรางลวงหนา และจากสภาพการณปจจุบันซ่ึงราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนมปรับตัวข้ึนลงตามราคาน้ํามัน 
ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัสดุกอสราง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอตนทุนการกอสราง
และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท  

 อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดใหฝายกอสรางเพิ่มมาตรการในการบริหารตนทุนคากอสราง เชน 
การวางแผนความตองการใชวัสดุกอสราง (Material Requirement Planning) และหาวัสดุทดแทนท่ีมีคุณภาพ
เทียบเทาอยางมีระบบเพื่อใหเหมาะสมกับแผนงานการพัฒนาโครงการของบริษัทซ่ึงเปนการปองกันปญหา
ในการจัดหาวัสดุกอสรางของบริษัทในระดับหนึ่ง นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะบริหารและพัฒนา
โครงการในปริมาณท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา โดยการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังท้ังในรูป
วัสดุกอสรางและสินคาสําเร็จรูปใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม ทําใหสามารถกําหนดราคาของสินคาท่ีเหมาะสม
กับตนทุน กอปรกับการท่ีบริษัทจัดเปนผูประกอบการท่ีมีขนาดคอนขางใหญทําใหมีอํานาจในการตอรองใน
ดานราคาและปริมาณกับผูจําหนายวัสดุกอสรางได โดยที่ผานมาบริษัทรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูจําหนาย
วัสดุกอสรางอยางตอเนื่อง อีกท้ังบริษัทยังคงมีนโยบายการปรับราคาขายบานข้ึนโดยท่ีพิจารณาจากเฟสการ
ขายหรือกลุมสินคาซ่ึงการปรับราคาขายน้ันไดปรับข้ึนเปนระยะตามความเหมาะสมในสถานการณการตลาด
นั้นๆ  

- ความเสี่ยงในการจัดซ้ือท่ีดิน 
จากสภาวะเศรษฐกิจท่ียังชะลอตัวในปจจุบัน บริษัทไดมีนโยบายในการจัดซ้ือท่ีดินใหสอดคลองกับ

สภาพการณตลาดท่ีไมแนนอนเพื่อเปนการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน โดยในระหวางป 2552 
บริษัทไดทําสัญญาซ้ือท่ีดินท่ีตั้งอยูในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นท่ี 5,773 ตารางวา เปนจํานวนเงิน 

72.76 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายโครงการใหมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือท่ีดินดังกลาว บริษัทได

 6 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                                สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 
2.3      ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ  

- บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 75 

 บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตันฑเทอดธรรม ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 75.9 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2552 (รายละเอียดปรากฏในหัวขอเร่ือง
โครงสรางเงินทุน) ซ่ึงเปนสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวา 3 ใน 4 ทําใหกลุมผูถือหุนดังกลาวมีอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
ดังนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและ
ถวงดุลเร่ืองท่ีกลุมผูถือหุนใหญเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุก
ตัวโดยกลุมผูถือหุนใหญนี้ยังทําใหโอกาสท่ีบริษัทจะถูกครอบงํากิจการ (Takeover) โดยบุคคลอ่ืนไม
สามารถเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการยินยอมของผูถือหุนใหญกลุมนี้ แมวาผูถือหุนกลุมอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะ
ทําใหมูลคาของกิจการเพ่ิมข้ึน 

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดโครงสรางการจัดการเพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ
บริหารงานอยางเหมาะสม โดยโครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและโปรงใส ตลอดจนมีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลท่ีมี
ความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในกรณีเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุน
รายใหญ และผูมีอํานาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการดังกลาว  
 

 

 7 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 8 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
3.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCH”) กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2537 โดยนายนําชัย  ตันฑเทอดธรรม  ผู ถือหุนใหญของบริษัทซ่ึงเปนผู มีประสบการณดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยตั้งแตป 2509 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ภายใตช่ือโครงการ “บานฟา” และภายใตแนวความคิด “รูจักบาน รูใจคุณ” โดยนําเสนอ
ความเช่ียวชาญดานท่ีอยูอาศัย และการออกแบบโครงการและบานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
ประสานแนวคิดปลูกเรือนตามใจผูอยู (Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอย
ภายในบาน และมุงเนนการสรางระบบและหนวยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  

 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 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัท เอ็น.ซี.  เอสเตท จํากัด  คร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม 2552 มีมติใหยกเลิกการดําเนินกิจการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 26 มีนาคม 2552 เปนตนไป เนื่องจาก 
บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด มีลักษณะการประกอบธูรกิจท่ีซํ้าซอนกับบริษัทแม และไมไดประกอบธุรกิจมา
ตั้งแตป 2548 รวมท้ังเปนการประหยัดคาใชจายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาวไม
มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทแมแตอยางใดดังนี้ (ขอมูลบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด  : เปน
บริษัทยอยท่ีบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99% ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ประเภทโครงการบานขนาดเล็ก ไดแก โครงการบานฟารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ชําระแลว 100%) 

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 35 โครงการ มูลคารวมกวา 21,000 ลานบาท ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ 
ไดแก โซนเหนือ โซนใต โซนตะวันตก และโซนตะวันออก รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน 
ชลบุรี และขอนแกน 
 โดยในระหวางป 2552 บริษัททําการปดการขาย 2 โครงการ ไดแก โครงการบานฟาปยรมย       
พฤกษวารี (เฟส 7) และโครงการบานฟาปยรมย เรือนพฤกษ (เฟส 8) ดังรายละเอียดขอมูลในตารางโครงการ
ในอดีต ดังตอไปน้ี 
 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                             สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                                                                                                                                                             
  

โครงการในอดตี * ของกลุมบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

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

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

14 บานฟากรีนพารครังสิต คลอง 2 (เฟส 1) รังสิต คลอง2 SDH 2.0 - 4.0 27 132 340

มูลคาขายโครงการ
หมายเหตุลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

ลักษณะ

โครงการ **
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ปที่เปด ระดับราคา เนื้อที่

โครงการ (ลานบาท) (ไร) ยูนิต ลานบาท

2545 15 บานฟากรีนพารค ลาดพราว 101 ถนนลาดพราว 101 SDH 3.9 - 5.0 25 99 458 ซือ้โครงการและที่ดิน NPA*

16 บานฟาปยรมย เลค แอนด พารค 1 (เฟส 3) ลําลูกกา คลอง 6 SDH 3.0-6.0 56 139 600

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

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

2546 19 บานฟารังสติ คลอง 2 รังสติ คลอง2 TH 1.0-1.7 15 176 218

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

21 บานฟากรีนพารครังสติ คลอง 2 (เฟส 2) รังสติ คลอง2 SDH 2.0 - 4.0 90 402 1,069

2547 22 บานฟาปยรมย พฤกษวารี (เฟส 7) ลําลูกกา คลอง 6 SDH, DH 1.8 - 3.6 56 276 723

2548 23 บานฟาปยรมย เรือนพฤกษ (เฟส 8) ลําลูกกา คลอง 6 TH 1.0 - 1.4 33 352 476

หมายเหตุ  *      โครงการในอดีต หมายถึง โครงการที่ขายหมดและปดการขายแลว และโอนกรรมสทิธิใ์หลูกคาเสร็จสิน้แลว

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

***    NPA หมายถึง สนิทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน

มูลคาขายโครงการ
หมายเหตุลําดับ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ

ลักษณะ

โครงการ **

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                             สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                                                                                                                                                             
  

**
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3.2 การประกอบธุรกิจ 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 
 

กลุมตันฑเทอดธรรม * 
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 75.90 % 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 
หมายเหตุ : * กลุมตันฑเทอดธรรม หมายถึง ผูถือหุนนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผูท่ีเกี่ยวของ 
 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทบาน
จัดสรรพรอมท่ีดินเพื่อขายภายใตช่ือโครงการบานฟา และโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย
ภายใตช่ือโครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม โดยเนนการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของ
แตละโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเปนหลัก เพ่ือใหเกิดความแตกตางของ
ชุมชนผูอยูอาศัยเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน โดยบริษัทจะใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ตั้ง
ท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณ
พื้นที่ 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 

กรุงเทพฯโซนตะวันออก : บริเวณศรีนครินทร ไดแก ศรีนครินทร แกรนดโฮม (ปดโครงการแลว) 
 

บริษัท ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด 

99.99 % 99.99 % 

บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 
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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 และประเภทของลูกคาเปาหมายของโครงการนั้น  

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโครงการที่เปดดําเนินการท้ังส้ิน 12 โครงการ 
มูลคาขายรวม 8,803 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 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งสองแหง 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 2552 รับบริหารชุมชนรวม
ท้ังส้ิน 14 โครงการ  
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3.3      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                  822             95.0               768              98.5               821              97.7

  - รายไดจากการขาย                  822             95.0               768              98.5               821              97.7

      - ประเภทบานเด่ียว                  590             68.2               538              69.0               558              66.4

      - ประเภทบานแฝด                  105             12.1                 56                7.2               111              13.2

      - ประเภททาวนเฮาส                    47               5.4                 89              11.4               137              16.3

      - ประเภทอาคารพาณิชย                      9               1.0                 17                2.2                   1                0.1

      - ประเภทที่ดินเปลา                    71               8.2                 68                8.7                 15                1.7

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ NCPM*                      3               0.3                   4                0.5                   7                0.8

     - รายไดจากการกอสราง                    -                   -                   -                   -                     5                0.6

     - รายไดจากการบริหาร                      3               0.3                   4                0.5                   2                0.3

        และจัดการโครงการ

ธุรกิจบริหารชมุชนหลังการขาย QLM*                    -                   -                   -                   -                     4                0.5

รายไดอื่น** NC, NCPM*, 

NCE

                   40               4.6                   8                1.0                   8                0.9

รายไดรวม                  865            100.0               780            100.0               840            100.0

ประเภทธุรกิจ / รายได ดําเนินการโดย
255025512552

 

หมายเหตุ * บริษัทถือหุนใน  NCPM และ QLM รอยละ 99.99 
 ** รายไดอื่นเปนรายไดจากการยึดคืนสัญญา รับคาเชา คาเปลี่ยนสัญญา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิและอ่ืนๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 
 NCE หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด (บริษัทยอยซึ่งปดดําเนินกิจการในระหวางป 2552) 

 15 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                             สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                
 

 16 

 

3.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีความมุงหมายท่ีจะขยายและพัฒนาสูความเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับ
แนวหนา โดยมีแนวคิดท่ีจะสรางสรรคความสมบูรณ และความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
โครงการ ท้ังดานผังโครงการและรูปแบบของผลิตภัณฑ รวมท้ังระบบคุณภาพในกระบวนการ
กอสราง ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมความเปนอยูของชุมชนที่ดี ดานระบบสาธารณูปโภค 
และการบริหารชุมชนภายหลังการขาย เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในความเปนชุมชนเดียวกัน และ
กอใหเกิดความผาสุกแกผูอยูอาศัยในโครงการ อันเปนการวางรากฐานความม่ันใจในคุณภาพและ
ผลงานของโครงการ “ตระกูลบานฟา” ใหกับผูบริโภคในทุกโซนพ้ืนท่ี ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ดําเนินธุรกิจรับจางบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกดวย 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภณัฑ 

4.1 ลักษณะผลิตภณัฑ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขาย 

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานเดี่ยว 
บานแฝด ทาวนเฮาส และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยมีจุดเดนในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของแตละ
โครงการ และแบบบานท่ีเปนเอกลักษณ ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในโครงการท่ีดี และมีการบริหารจัดการ
โครงการภายหลังการขายใหกับชุมชนในโครงการตางๆ ทําใหสามารถเจาะกลุมลูกคาไดหลากหลายท่ัวถึงท้ัง 4 
มุมเมือง รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน ชลบุรี และขอนแกน โดยโครงการของบริษัทสามารถแยก
ประเภทตามแนวคิดของแตละโครงการ ดังน้ี 

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

 แนวคิดบานสวน (Green Park Concept) เนนบรรยากาศบานสวน และรีสอรทหลายรูปแบบ   โดย
ออกแบบบานใหเปดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกไดมากข้ึน และเพิ่มเติมสวนอ่ืน เชน 
Oriental Room, Lanai และหองชมสวน มาประยุกตใชใหสอดคลองกับแนวคิดบานสวน ไดแก 
บานฟากรีนพารค และบานสวนลลนา เปนตน 

 แนวคิดบานติดสนามกอลฟ (Home on Green Concept) เนนบานติดสนามกอลฟ และการออกแบบ
บานในบรรยากาศท่ีลอมรอบดวยสนามกอลฟ อาทิเชน ธัญธานี โฮมออนกรีน และ       โฮมออน
กรีน 2 เปนตน  

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

 
ในปจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทท้ังส้ิน 12 โครงการ แบงกลุมตาม

แนวคิดของแตละโครงการ ไดดังน้ี 
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ช่ือโครงการ 
กลุมลูกคา 
เปาหมาย 

ระดับราคา
บาน (ลบ.) 

ประเภทบาน 

แนวคิดไทยประยุกต 
   

บานฟาปยรมย-พรีเมียร 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 

แนวคิดบานสวน 
   

บานฟากรีนพารค  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 

แนวคิดบานตดิสนามกอลฟ 
   

โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน และโฮมออนกรีน 2 AA 5.0 – 12.0 SDH 

แนวคิดบานทําเลดี 
   

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 = บานเดี่ยว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = คอนโดมิเนียม, CB = อาคารพาณิชย 
        2. บริษัทมีการกําหนดกลุมลูกคาเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้ 

  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. บานพรอมอยู ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย เปนบานหรืออาคาร
ชุดพักอาศัย ท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว และพรอมท่ีจะโอนใหลูกคาทันทีท่ีลูกคาชําระเงินเรียบรอย โดยมีระยะ
การผอนชําระเงินดาวนประมาณ 0-2 งวด คิดเปนรอยละ 5 ของราคาบานโดยบริษัทดําเนินการขายบานพรอมอยู
ตั้งแตป 2545 และเร่ิมพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขายในป 2549 โดยในป 2552 และป 2551 บริษัทมี
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 2. บานส่ังสราง ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร เปนลักษณะบานท่ีลูกคาส่ังสรางตามรูปแบบ
ท่ีบริษัทไดออกแบบไว โดยลูกคาสามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในซ่ึงไดออกแบบ
รองรับไวแลวได บริษัทจะเร่ิมกอสรางเม่ือมีการทําสัญญาซ้ือขายกับลูกคาและไดรับชําระเงินดาวนแลว โดยมี
งวดการผอนชําระเงินดาวนประมาณ 7–8 งวด คิดเปนรอยละ 10 - 15 ของราคาบาน บานส่ังสรางเปนผลิตภัณฑท่ี
บริษัทมีไวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการทยอยผอนชําระ
เงินดาวน หรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบาน ในป 2552 และป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายบานพรอม
ท่ีดินประเภทบานส่ังสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 28.4 และรอยละ 18.9 ของรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอม
ท่ีดินท้ังหมด ตามลําดับ  

 3. บานสรางกอนขาย ใชกับโครงการประเภทบานจัดสรร เปนบานท่ีบริษัทไดเร่ิมกอสราง
บางสวน ซ่ึงเม่ือลูกคาเขาแวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือไดทันที บริษัทมีนโยบายการสรางบานกอนขาย
เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจใหกับลูกคา ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในเร่ือง
การปรับรูปแบบการใชสอย (Adaptive Function Design) รวมท้ังความพรอมของลูกคาในการเขาอยูอาศัยท่ี
แตกตางกันไดอีกดวย นอกจากนี้ การมีบานสรางกอนขายในโครงการถือเปนกลยุทธหนึ่งท่ีชวยใหบริษัทมีสินคา
กึ่งสําเร็จรูป ท่ีชวยใหเกิดการโอนไดเร็วข้ึน โดยมีงวดการผอนชําระเงินดาวนประมาณ 3 – 6 งวด บริษัทไดเพิ่ม
สินคาประเภทบานสรางกอนขายต้ังแตป 2545 โดยในป 2552 และป 2551 บริษัทมีรายไดจากการขายบานพรอม
ท่ีดินประเภทบานสรางกอนขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.5 และรอยละ 11.7 ของรายไดจากการขายบานจัดสรร
พรอมท่ีดินท้ังหมด ตามลําดับ 

ตารางสัดสวนรายไดตามลักษณะการส่ังซ้ือของลูกคา 

การผอนชําระ
เงินดาวน 2552 2551 2550

1. บานพรอมอยู (0 – 2 งวด) 62.1 69.5 82.3               
2. บานสรางกอนขาย (3 – 6 งวด) 9.5 11.7 9.0                 
3. บานส่ังสราง (มากกวา 7 งวด) 28.4 18.9 8.7                 

รวม 100.0                100.0              100.0              

ประเภทบาน
สัดสวนของรายไดจากการขาย (รอยละ)

 
 ท้ังนี้ บานแตละประเภทท่ีมีแบบเดียวกัน จะมีราคาไมแตกตางกัน ซ่ึงการมีบานประเภทตางๆ เพื่อให
เปนทางเลือกกับลูกคา ท้ังในดานความม่ันใจในสินคาของบริษัท และในเร่ืองความพรอมในการผอนชําระ 
บริษัทใชกลยุทธการกําหนดลักษณะของบานท่ีขายในแตละโครงการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมาย และทําเลท่ีตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมักจะเปนกลุมลูกคาระดับกลาง บริษัทจะเนน      
กลยุทธขายบานส่ังสราง และบานสรางกอนขายเปนหลัก เนื่องจากลูกคาสวนใหญพอใจท่ีจะทยอยผอนชําระเงิน
ดาวนมากกวา ในขณะท่ีโซนทางใต บริษัทจะใชกลยุทธสรางบานพรอมอยู เนื่องจากในโซนใต ขนาดของบาน
จะถูกกําหนดโดยผังเมืองใหสรางบานเด่ียว ซ่ึงเปนการจํากัดกลุมลูกคาท่ีมีกําลังซ้ือสูง มีความตองการบานใน
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ปจจุบันบริษัทมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขายภายใตการดําเนินงานของบริษัทจํานวน 14 
โครงการ ซ่ึงเปนโครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม 
โดยเปนการซ้ือโครงการ NPL ท่ีพัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณแลวมาเพื่อพัฒนาตอ ดังนั้น โครงการดังกลาวจึงเปน
โครงการบานพรอมอยู อยางไรก็ดี นโยบายการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงไป
ในอนาคต  

ปจจุบัน บริษัท และบริษัทยอยมีโครงการท่ีดําเนินการอยู ณ วันท่ี 31 ธันวามคม 2552 ดังนี้  



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                      สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย  
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ราคา
ชื่อโครงการ/ ทีต่ั้งโครงการ/ ลักษณะ ตอหนวย กลุมลกูคา  มูลคา  มุลคาเงิน  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

ปทีเ่ปดโครงการ พื่นที ่(ไร) โครงการ (ลานบาท) เปาหมาย  ขาย  ลงทนุ  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท) 
 (ลานบาท)  (ลานบาท) 

โซนเหนือ
1 ธัญธานี โฮม ออนกรนี วงแหวน บานเดี่ยว 5.5-12.0 - กลุม AA 165      882,0         729,0         159          827,0       93,8     155          783,0       88,8      4           44,0        5,0        

ป 2545 ลําลกูกา คลอง 5/ - กลุมอายุ 35-50 ป
148-3-27.0 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป

2 บานฟาปยรมย วงแหวน บานเดี่ยว 3.8-9.6 - กลุม AA 198      926,0         539,0         81            375,0       40,5     73            346,0       37,4      8           29,0        3,1        
เลค แอนด พารค 2 ลําลกูกา คลอง 6/ - กลุมอายุ 35-50 ป
(เฟส 9) ป 2548 60-3-66.0 ไร - รายได 70,000 บาทขึน้ไป

3 บานฟาปยรมย วงแหวน บานเดี่ยว 2.8-3.5 - กลุม AB , AC 390      791,0         491,0         81            164,0       17,7     67            136,0       14,7      14         28,0        3,0        
พรเีมียร พารค ลําลกูกา คลอง 6/ บานแฝด 1.8-2.5 - กลุมอายุ 28-45 ป
(เฟส 10) ป 2550 63-1-83.0 ไร ทาวนเฮาส 1.0-1.6 - รายได 30,000 บาทขึน้ไป

4 บานฟารังสติ วงแหวน บานเดี่ยว 2.1-2.5 - กลุม AB , AC 187      236,0         175,0         63            88,0         9,5       60            85,0         9,2        3           3,0          0,3        
คลอง 7 ลําลกูกา คลอง 7/ บานแฝด 1.4-1.8 - กลุมอายุ 25-45 ป
ป 2550 18-3-56.0 ไร ทาวนเฮาส 1.0-1.3 - รายได 30,000 บาทขึน้ไป

อาคารพาณชิ 2.2-2.5
5 บานฟากรนีพารค รงัสติคลอง 2 / บานเดี่ยว 3.0-6.5 - กลุม AA 321      905,0         629,0         113          297,0       32,8     110          290,00     31,3      3           7,0          0,8        

รังสติ คลอง 3 58-0-86.0 ไร บานแฝด 2.5-2.7 - กลุมอายุ 35-50 ป
ป 2548 - รายได 70,000 บาทขึน้ไป

6 ธัญธานี วิลเลจ 2 วงแหวน บานเดี่ยว 5.0-7.0 - กลุม AA 236      1 611,0      1 067,0      72            508,0       31,5     55            380,0       41,0      17         128,0      7,9        
ป 2548 ลําลกูกา คลอง 5/ - กลุมอายุ 35-50 ป

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

7 บานฟากรนีพารค ปนเกลา บานเดี่ยว 5.0-12.0 - กลุม AA 60        390,0         296,0         59            372,0       95,4     58            364,0       93,3      1           8,0          -       
รอยัลปนเกลา ***ป 2546 21-3-52.0 ไร - กลุมอายุ 35-50 ป

- รายได 100,000 บาทขึ้นไป

% ยูนิต  ยูนิต % %

โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน* ณ 31 ธันวาคม 2552

 โครงการรวม ขายแลว โอนแลว คงเหลอืโอน
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ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ตั้งโครงการ/ ลักษณะ ตอหนวย กลุมลูกคา  มูลคา  มุลคาเงิน  มูลคา  มูลคา  มูลคา 

ปที่เปดโครงการ พื่นที่ (ไร) โครงการ (ลานบาท) เปาหมาย  ขาย  ลงทุน  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท)  ยูนิต  (ลานบาท) 
 (ลานบาท)  (ลานบาท) 

8 บานฟากรีนพารค วงแหวนพุทธ บานเดี่ยว 7.0-12.0 - กลุม AA 90        751.0         500.0         73           611.0       81.4     64           537.0       71.5      9           74.0        -       
รอยัล พุทธมณฑล สาย 1  มณฑลสาย 1 / - กลุมอายุ 30-50 ป
ป 2546 38-1-61.4 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
โซนใต

9 นริศา  ธนบุรีรมย*** ถ.ประชาอุทิศ บานเดี่ยว 5.0-12.0 - กลุม AA 60        405.0         285.0         59           395.0       97.5     59           395.0       97.5      -       -         -       
ป 2546 เขตราษฎรบูรณะ - กลุมอายุ 35-50 ป

 51-2-69.6 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
10 บานฟากรีนพารค รอยัล ถ.ประชาอุทิศ บานเดี่ยว 4.6-11.0 - กลุม AA 258      1,204.0      852.0         119         552.0       45.8     106         510.0       42.4      13         42.0        3.5        

ธนบุรีรมย เขตทุงครุ / บานแฝด 2.5-3.4 - กลุมอายุ 35-50 ป
ป 2547 65-1-54.1 ไร - รายได 100,000 บาทขึ้นไป
โซนตะวันออก

11 บานฟาริมหาด จอมเทียน บางละมุง บานเดี่ยว 4.5-6.9 - กลุม AA 93        557.0         366.0         91           515.0       92.5     91           515.0       92.5      -       -         -       
ป 2547 ชลบุรี / - กลุมอายุ 30-50 ป

27-0-99.2 ไร - รายได 80,000 บาทขึ้นไป
โซนตางจังหวัด

12 เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม อ.เมือง อาคารชุด 0.5-1.0 - กลุม AB , AC 281      145.0         91.0           280         144.0       25.9     272         139.0       25.0      8           5.0          0.9        
ป 2549 ขอนแกน / - กลุมอายุ 25-45 ป

1-1-73.60 ไร - รายได 20,000 บาทขึ้นไป
รวม 2,339   8,803.0 6,020.0 1,250      4,848.0 55.1     1,170      4,480       50.9      80         368         4.2        

โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน* ณ 31 ธันวาคม 2552

 โครงการรวม ขายแลว โอนแลว คงเหลือโอน

% ยูนิต  ยูนิต % %

            ทั้งนี้ โครงการที่อยูระหวางการพัฒนาสาธารณูปโภค จํานวน 5 โครงการ ไดแก บานฟากรีนพารค รังสิต 2 , บานฟาปยรมย เฟส 11, บานฟากรีนพารครังสิต คลอง 3 เฟส 2 , 

 บานฟาธัญธานี วิลเลจ 3 และเดอะกรีนพารคจอมเทียน                                                                                   
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หมายเหต ุ:  - * 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) 
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ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร 
 ดําเนินการโดยบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด (NCPM)  ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
ดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร ตั้งแตการฟนฟูกิจการ การ
เจรจาลูกคาเกา การเจรจาเจาหนี้ การขาย การกอสราง การเก็บเงินดาวน การยื่นขอสินเช่ือใหผูซ้ือราย
ยอย การโอน โดยผลงานของบริษัทท่ีผานมา ไดแก 

 โครงการจันทิมาปารค (พุทธมณฑล 5) ของบริษัท ไทยพาณิชยพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
จํากัด เขาบริหารโครงการในป 2543 และสามารถปดโครงการไดในป 2544 จํานวน 99 ยู
นิต มูลคาโครงการ 122 ลานบาท 

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

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

 โครงการบานสวนริมธาร ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ของบริษัท ดอยสะเก็ด บานและ
ท่ีดินจํากัด เขาบริหารโครงการในป 2546 จํานวน 75 ยูนิต มูลคาโครงการ 125 ลานบาท 

 
 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 ดําเนินการโดย บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด (QLM) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ดําเนิน
ธุรกิจบริหารชุมชนบานจัดสรรและอาคารชุดหลังเขาอยูอาศัย ตลอดจนใหบริการรับจัดต้ังนิติบุคคล
บานจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดระบบชุมชนท่ีดีภายหลังการปด
โครงการ ทําใหลูกคาเช่ือม่ันในคุณภาพของโครงการ ซ่ึงเปนบริการหลังการขายประเภทหนึ่ง โดยมุง
บริหารโครงการบานฟาเปนหลัก และยังรับจางบริหารงานจากหมูบานอ่ืนๆ อีกดวย ปจจุบัน QLM 
บริหารชุมชนบานจัดสรรอยูท้ังส้ิน 14 โครงการ  
 
4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
 4.2.1 การตลาด 
  บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รูจักบาน รูใจคุณ” และมุงสรางความ
แตกตางของโครงการและผลิตภัณฑจากคูแขงโดยท่ัวไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9001:2000 ท้ังมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการกอสรางบานของโครงการ และการสรางความ
เช่ือม่ันใหลูกคาในดานการสงมอบบาน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา และเปนการสรางแบรนด “บานฟา” ในตลาดบานจัดสรรอีกดวย 
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 กลยุทธการตลาด  

1) กลยุทธการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ 

 บริษัทไดกําหนดแนวคิดเฉพาะสําหรับแตละโครงการ เพ่ือสรางความ
แตกตาง โดยมีการวางแผนออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตลบาน ประโยชนใชสอยของพื้นท่ีท้ัง
ภายใน และภายนอกบาน และการบริหารโครงการหลังการขายท่ีเปนเอกลักษณชัดเจน เชน โครงการ
บานฟา       ปยรมย ท่ีเนนสถาปตยกรรมไทยยอนยุคในสมัยรัชกาลท่ี 5 การจัดทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางลูกบาน หรือการออกแบบประโยชนใชสอย (function) สําหรับโครงการแนวคิดบานสวน ท้ัง
ภายในและภายนอกบานใหสัมผัสทัศนียภาพของสวนไดอยางเต็มท่ี เปนตน 

  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบานใหมีทางเลือกสําหรับลูกคา 
(Adaptive Function Design) กลาวคือ บริษัทไดสรางทางเลือกใหกับลูกคา (Design Option) ในการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบานได เชน เพิ่มหองนอนช้ันลาง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มหองนั่งเลน 
เปนตน ทําใหลูกคาสามารถตอเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบานไดตามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษัทจะมีพื้นท่ีสวนกลางเปนจุดเดน เนื่องจากในแตละ
โครงการ แมจะมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ซ่ึงทําใหมีการจัดสรรพื้นท่ีสวนกลางแตกตางกัน แตพื้นท่ี
สาธารณูปโภค และพ้ืนท่ีสวนกลางของแตละโครงการ จะไดรับการจัดสรรใหมีพื้นท่ีมากกวาท่ี
กฎหมายกําหนด เพื่อเพ่ิมความรมร่ืนและความเปนเอกลักษณใหกับชุมชนในหมูบานอีกดวย 

2) กลยุทธการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของบานและโครงการ 

   การดําเนินงานอยางเปนระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุก
ข้ันตอนเพ่ือใหไดบานและโครงการที่เปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดข้ึนตามข้ันตอนของ ISO 
9001:2000 ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตการออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการกอสราง การบริหาร
การขาย ตลอดจนการเสนอบริการหลังการขาย โดยรับประกันโครงสรางบานภายหลังการโอนนาน
ถึง 5 ป เปนกลยุทธท่ีทําใหลูกคาม่ันใจไดถึงคุณภาพของโครงการของบริษัท ท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนการสื่อสารตรงถึงผูบริหารผานฝายลูกคาสัมพันธ (CFR : Customer Feedback 
Records) จะเปนชองทางหนึ่งท่ีใหลูกคาไดมีโอกาสตรวจสอบและรองเรียนงานกอสรางท่ีไมเปนไป
ตามมาตรฐาน และมีการแกไขไดทันเวลา อีกท้ังกอใหเกิดความพึงพอใจและสรางความม่ันใจใหกับ
ลูกคาอีกดวย 

3) กลยุทธการสรางความมั่นใจในชุมชนอยูอาศัยท่ีดีภายหลังปดโครงการ 

         บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาว จึง
มุงเนนการสรางชุมชนท่ีดีในโครงการภายหลังการปดการขาย โดยการวางระบบการบริหารชุมชนท่ีดี 
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       4)  กลยุทธดานการวิจัยการตลาดและการพัฒนาตลาด 

   บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของขอมูลความตองการของลูกคาในตลาดเปน
อยางมาก โดยไดจัดต้ังหนวยพัฒนาธุรกิจ เพื่อทําการวิจัยตลาดกอนการจัดซ้ือท่ีดินและการเปด
โครงการใหม โดยวิจัยความตองการของลูกคา การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะหคูแขงขัน และ
ชองวางทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง เพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดของ
โครงการ สภาวะการแขงขัน ศักยภาพของลูกคากลุมเปาหมาย และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีการวิจัยอยางเปนระบบ  

  5)  กลยุทธการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 
   บริษัทมุงสรางความม่ันใจใหกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีผูประกอบการหลายรายท่ีไมสามารถสงมอบบานใหกับลูกคาได โดยไดดําเนินกลยุทธ
ตางๆ เพื่อกอใหเกิดความเช่ือม่ัน อาทิเชน บริษัทเปนผูริเร่ิมการใช “สัญญาเปนธรรม” ในป 2542 ซ่ึง
เปนสัญญาท่ีกําหนดใหลูกคาจายเงินดาวนตามสัดสวนความคืบหนาของงานท่ีทําเสร็จ โดยใน
ภายหลังไดกลายมาเปนสัญญาตนแบบของสัญญามาตรฐานท่ีสํานักงานคุมครองผูบริโภค หรือ สคบ. 
บังคับใชท่ัวไปในปจจุบัน อันเปนกลยุทธท่ีสะทอนถึงการตระหนักถึงความเทาเทียมกันเพื่อรักษา
สิทธิประโยชนใหกับลูกคา นอกจากนี้ ในระหวางงานกอสรางตามข้ันตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 
9001:2000 บริษัทจะมีการติดตอกับลูกคาเปนระยะ โดยกําหนดใหลูกคามาตรวจงานดวยตนเอง หรือ
บริษัทจัดสงภาพถายความคืบหนาการกอสรางบานใหกับลูกคาทางไปรษณียเพื่อใหลูกคาม่ันใจใน
คุณภาพ และการสงมอบท่ีตรงตอเวลา  

  6)  กลยุทธทางดานราคา 

   บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาขายในรูปแบบของราคาท่ีแขงขันไดใน
ทําเลท่ีตั้งของโครงการนั้นๆ และมุงใหมูลคาเพ่ิมแกลูกคาของโครงการดวยความม่ันใจในสภาพ
ชุมชนท่ีดีภายหลังการปดโครงการ ท้ังนี้ การกําหนดลูกคาเปาหมายอันเปนท่ีมาของการกําหนดราคา 
จะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อันไดแก ทําเลที่ตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด 
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  7)  กลยุทธการดําเนินโครงการใหครอบคลุมพื้นท่ี 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญๆ 

   จากเดิมท่ีบริษัทเปนผูนําตลาดบานจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ 
บริษัทไดใชกลยุทธการทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะท่ีผานมา ท้ังผานโครงการโดยตรงของ
บริษัท และการรับจางบริหารโครงการ ทําใหบริษัทมีความเช่ียวชาญยิ่งข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืน และจาก
ความสําเร็จของโครงการนํารองในเขตอ่ืนดังกลาว ปจจุบัน บริษัทไดดําเนินโครงการครอบคลุมพื้นท่ี
หลัก 4 มุมเมือง ตลอดจนโซนในเมือง และจังหวัดใหญๆ เชน ชลบุรี และขอนแกน ซ่ึงเปนทําเลท่ีมี
ศักยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพรอม และเปนทําเลที่เหมาะ
แกการอยูอาศัย ซ่ึงการเปดโครงการครอบคลุมพื้นท่ีโดยรอบ และจังหวัดใหญๆ ไดนั้น สงผลใหแบ
รนด “บานฟา” เปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน และทําใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงเปน
การขยายฐานและเขาถึงลูกคาท่ีหลากหลายข้ึน ตลอดจนเปนการกระจายความเส่ียงจากการกระจุกตัว
ของโครงการของบริษัทอีกดวย  
 
 ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย 

 ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับทําเลท่ีตั้งของ
โครงการ ลักษณะของโครงการ และสถานภาพการแขงขัน อันกอใหเกิดชองวางทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายน้ัน อาทิเชน โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑลสาย 1 ซ่ึง
ผังเมืองกําหนดใหเปนบานเดี่ยว ประกอบกับการเปรียบเทียบตนทุนดําเนินการเพื่อกําหนดราคาขาย
สินคา ทําใหลูกคากลุมเปาหมายเปนกลุมระดับสูงโดยปริยาย เปนตน ซ่ึงบริษัทมีสัดสวนประเภท
ลูกคาตางๆ คละกันไป       อันเนื่องจากนโยบายการกระจายความเส่ียงในทําเลท่ีตั้งโครงการ และ
กลุมลูกคาใหครอบคลุมในทุกทําเล และกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเนนผูบริโภคที่มี
กําลังซ้ือในระดับกลางถึงสูงเปนหลัก จากขอมูลในอดีตท่ีผานมา พบวา กวารอยละ 31 ของการไดมา
ซ่ึงลูกคา เปนลูกคาท่ีเกิดจากการแนะนํา และบอกตอของลูกคาเกาในโครงการ (MGM : Member 
Gets Member) อันสะทอนถึงความไววางใจของลูกคาท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง 
 
 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

 ชองทางการจําหนายหลักของบริษัท เปนการขายตรงผานสํานักงานขายแตละโครงการของ
บริษัท   การออกบูธขายบานตามงานนิทรรศการแสดงบานตางๆท่ีจัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพยและ
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4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  
 
แนวโนมอสังหาริมทรัพย ป 2553 
 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2553 วาจะเร่ิมปรับตัว
ในทิศทางท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเปนการปรับตัวในทิศทางท่ีคอยเปนคอยไป โดยกําลังซ้ือยังคงมาจากกลุม
ผูบริโภคที่มีความพรอมและมีความจําเปนในการซ้ือท่ีอยูอาศัยเปนหลัก สําหรับปจจัยหนุนตลาด
อสังหาริมทรัพยในป 2553 นี้ นาจะมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีเร่ิมมีสัญญาณการฟนตัว ซ่ึงจะ
สนับสนุนใหผูท่ีตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 1 ของป 2553 
อาจมีปจจัยเรงการตัดสินใจซ้ือจากมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ท่ี
จะส้ินสุดลงในวันท่ี  28  มีนาคม 2553 ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวจะเปนโอกาสท่ีผูประกอบการที่มีท่ีอยู
อาศัยสรางเสร็จในสต็อก หันมาเรงทําการตลาดกระตุนยอดขาย เพื่อระบายสินคา จึงเปนชวงท่ีตลาดท่ี
อยูอาศัยจะกลับมาคึกคักอีกคร้ัง  

  
  แนวโนมการเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยใหมในป 2553 พบวา ผูประกอบการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีแผนการเปดโครงการใหมประมาณ 170 โครงการ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณ 110 โครงการในป 2552 ซ่ึงกลยุทธการลงทุนในปนี ้ ผูประกอบการตางมีแผนการ
ปรับเปล่ียนพอรตการลงทุน โดยจะกระจายการพัฒนาที่อยูอาศัยใหครอบคลุมทุกกลุมลูกคามากข้ึน 

เพื่อปรับลดความเส่ียงทางธุรกิจ ผูประกอบการบางรายอาจจะใหน้ําหนกัในการพัฒนาโครงการ
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ปจจัยบวก  

นอกจากความชัดเจนของโครงการรถไฟฟาบางเสนทางแลว เม็ดเงินท่ีไหลเขามาจะชวยให
สถาบันการเงินมีสภาพคลอง แตสถาบันการเงินยังมีความกังวลตอการปลอยสินเช่ือภาคธุรกิจ จึงอาจ
ทําใหสถาบันการเงินหันมาเนนการปลอยสินเช่ือผูบริโภคมากข้ึนในป 2553 โดยเฉพาะสินเช่ือที่อยู
อาศัย ซ่ึงเปนสินเช่ือท่ีมีหลักประกันและมีความเส่ียงตํ่ากวาสินเช่ือผูบริโภคประเภทอ่ืนๆ ตลาดท่ีอยู
อาศัยในป 2553 จะเปนปของท่ีอยูอาศัยราคาขนาดยอมเยาไมเกินลานบาทมากนัก เพราะนอกจากจะมี
ท่ีอยูอาศัยในตลาดลางท่ีผูประกอบการบางรายมีความเชี่ยวชาญในการผลิตขายแลว ยังมีท่ีอยูอาศัย
ราคาถูกอีกประมาณหม่ืนกวาหนวยท่ีผูประกอบการสรางขายตามโครงการของ BOI เพื่อแลกกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษี นอกจากนี้ ยังมีบานตามโครงการเอ้ืออาทรท่ียังกอสรางอยูอีกประมาณ 40,000-
50,000 หนวยสุดทายทยอยออกมาในปนี้ และคาดวาสวนใหญมากกวารอยละ 80 ของท่ีอยูอาศัยใน
ตลาดลางดังกลาวนี้จะเปนประเภทหองชุดคอนโดมิเนียม  
 
ปจจัยลบ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังคงเผชิญปจจัยเส่ียงและความทาทายในหลายดาน อาทิ การฟนตัว
ของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเส่ียงจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองภายในประเทศและ
เสถียรภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีอาจจะทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนขาด
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  ปจจัยลบนอกเหนือไปจากเร่ืองเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน และทําใหกําลังซ้ือ
ลดลงบางเล็กนอย ยังมีกรณีท่ีผูประกอบการตองปรับตัวมากข้ึนกับความเขมงวดของกฎเกณฑดาน
มาตรการควบคุมส่ิงแวดลอม ทําใหการพฒันาโครงการและการกอสรางมีขอจํากัดมากข้ึน อยางไรก็
ตาม กฎเกณฑท่ีเขมงวดข้ึนและเปนปญหาเฉพาะนั้นอาจทําใหผูบริโภคมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในระยะ
ยาว 
 

โดยจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลป 
2552 มีจํานวน 90,971 ยูนิต เพิ่มข้ึนจาก 82,437 ยูนิต ในป 2551 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.4 อยางไรก็
ตาม เม่ือพิจารณาจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนแยกตามประเภทการดําเนินการ พบวา ในป 
2552 ท่ีอยูอาศัยประเภทสรางเองมีจํานวน 21,033  ยูนิต ลดลงจาก  23,636 ยูนิต ในป 2551 หรือ 
ลดลงรอยละ 11.0 ขณะท่ีท่ีอยูอาศัยประเภทจัดสรรมีจํานวน 69,938 ยูนิต เพิ่มข้ึนจาก 58,801 ยูนิต ใน
ป 2551 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.9 
 
 
 
 
 

ท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจํานวนยูนิตแยกตามประเภทการดําเนินการ 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552

สรางเอง 25,244 28,949 25,341 23,636        21,033        

จัดสรร 45,164 49,632 49,769 58,801        69,938        

รวมท้ังหมด 70,408 78,581 75,110 82,437 90,971

เปลี่ยนแปลง 3.1% 11.6% -4.4% 9.8% 10.4%

ท่ีมา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย / ธนาคารอาคารสงเคราะห  
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เม่ือพิจารณาจํานวนท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัย จะ
เห็นไดวา  ในป 2552 มีจํานวนบานเดี่ยวจดทะเบียนใหม ยูนิต 10,309  ลดลงรอยละ 24.7  บานแฝดจด
ทะเบียนใหม 999 ยูนิต ลดลงรอยละ 52.9  ทาวนเฮาสจดทะเบียนใหม 12,178  ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 
6.4  คอนโดมิเนียมจดทะเบียนใหม 46,452  ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ  47.3 

 
ท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจํานวนยูนิตแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัยสรางโดยผูประกอบการ 

ประเภท 2548 2549 2550 2551 2552

บานเด่ียว 23,889 16,700 16,390 13,698 10,309

% การเปลี่ยนแปลง (10.3%) (30.1%) (2.0%) (16.3%) (24.7%)

บานแฝด 586 869 1,436 2,123 999

% การเปลี่ยนแปลง (23.0%) 48.3% 65.0% 47.8% (52.9%)

ทาวนเฮาส 11,460 14,632 14,931 11,445 12,178

% การเปลี่ยนแปลง (14.2%) 27.7% 2.0% (23.3%) 6.4%

อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) 9,229 17,431 17,012 31,535 46,452

% การเปลี่ยนแปลง 20.0% 88.9% (2.4%) 85.4% 47.3%

รวมท้ังหมดประเภทจัดสรร 45,164 49,632 49,769 58,801 69,938

% การเปลี่ยนแปลง (6.8%) 9.9% (0.3%) 18.1% 18.9%

ท่ีมา: ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย / ธนาคารอาคารสงเคราะห

 
จํานวนท่ีอยูอาศัย (Supply) 

เม่ือพิจารณาโครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 
ในป 2552 มีการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยรวมกันทุกประเภทในจํานวนนอยกวาในป 2551  เทากับ 
12,153 โดยในป 2552 และป 2551 มีโครงการที่อยูอาศัยเปดตัวใหมรวมกันทุกประเภทจํานวน 
57,604  ยูนิต และ 69,757 ยูนิต ตามลําดับ โครงการท่ีอยูอาศัยระดับราคา 0.5-3.0 ลานบาท มีการ
เปดตัวโครงการใหมเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 66.3 ของจํานวนโครงการที่อยูอาศัยท่ีเปดตัวใหม
ท้ังหมด  
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โครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
นอยกวา 0.501 80                          0.1                          -                         -                          
0.501 - 1.000 9,235                     13.2                        7,767                     13.5                        
1.001 - 2.000 22,338                   32.0                        20,504                   35.6                        
2.001 - 3.000 15,806                   22.7                        9,910                     17.2                        
3.001 - 5.000 14,443                   20.7                        11,901                   20.7                        
5.001 - 10.000 6,412                     9.2                          6,107                     10.6                        
10.001 - 20.000 1,199                     1.7                          996                        1.7                          
มากกวา 20.000 244                        0.3                          419                        0.7                          
รวม 69,757                   100.0                      57,604                   100.0                      
ท่ีมา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

ระดับราคา (ลานบาท)
2551 2552

 
 

เม่ือพิจารณาท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในป 2552 แยกตามประเภท พบวา ท่ีอยูอาศัยประเภท
อาคารชุดมีการเปดตัวมากเปนอันดับหนึ่งคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ทาวนเฮาส 
บานเดี่ยว และบานแฝด คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.1 รอยละ 19.4 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดย
อาคารชุดระดับราคา 1-2 ลานบาท มีการเปดตัวใหมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.5 ของจํานวน
ท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมท้ังหมด และรอยละ 39.5 ของจํานวนอาคารชุดเปดตัวใหมท้ังหมด บานเดี่ยว
ระดับราคา 3-5 ลานบาท มีการเปดตัวใหมมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.1 ของจํานวนบานเดี่ยว
ท่ีเปดตัวใหมท้ังหมด และทาวนเฮาสระดับราคา 1-2 ลานบาท มีการเปดตัวใหมมากที่สุด คิดเปน
สัดสวนรอยละ 53.4 ของจํานวนทาวนเฮาสท่ีเปดตัวใหมท้ังหมด  

โครงการท่ีอยูอาศัยท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ป 2552  
แยกตามประเภท และระดับราคา 

(จํานวน :หนวย)

ระดับราคา (ลบ.) บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย อาคารชุด ที่ดินจัดสรร รวม

< 0.501 - - - - - - 0

0.501-1.000 - 62 4,326 - 3,379 - 7,767

1.001-2.000 241 372 10,195 214 9,482 - 20,504

2.001-3.000 2,576 1,907 2,141 - 3,282 4 9,910

3.001-5.000 4,924 324 2,267 355 4,031 - 11,901

5.001-10.000 3,067 - 150 124 2,766 - 6,107

10.001-20.000 228 - - 13 755 - 996

> 20.000 121 - - - 298 - 419

รวม 11,157 2,665 19,079 706 23,993 4 57,604

ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)  
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สินเชื่อท่ีอยูอาศัย 

ในป 2552 สินเช่ือท่ีอยูอาศัยบุคคลท่ัวไปปลอยใหม มีจํานวนรวม 318,866 ลานบาท เพิ่มข้ึน
รอยละ 14.2 จากป 2551 ท่ีมีจํานวน 286,960  ลานบาท และยอดคงคางสินเช่ือท่ีอยูอาศัยบุคคลท่ัวไป
เพิ่มข้ึนจาก 1,584,966 ลานบาท ณ ส้ินป 2551 เปน 1,716,176 ลานบาท ณ ส้ินป 2552  หรือเพิ่มข้ึน
รอยละ 8.3 ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบ้ีย และการแขงขันกันในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอาศัย
ของธนาคารพาณิชย 

สําหรับสินเช่ือผูประกอบการที่อยูอาศัยปลอยใหมในป 2552 มีจํานวนรวม 39,665 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 39.8 เม่ือเทียบกับป 2551 ท่ีมีจํานวนรวม 65,855 ลานบาท ยอดสินเช่ือผูประกอบการที่
อยูอาศัยคงคางลดลงจาก 238,030 ลานบาท ณ ส้ินป 2551 เปน 202,798 ลานบาท ณ ส้ินป 2552 หรือ
ลดลงรอยละ 14.8 โดยในป 2551มีการออกหุนกูภาคอสังหาริมทรัพยรวมกันประมาณ 65,927 ลาน
บาท และลดลงเปนประมาณ 3,190 ลานบาทในป 2552 (ขอมูลจากศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย) 
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ตารางสินเชื่อท่ีอยูอาศัย และหุนกูธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ัวประเทศ ป 2552 

(หนวย : ลานบาท)

สินเช่ือบุคคล สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ สินเช่ือ หุนกูธุรกิจ

ปลอยใหม คงคาง ผูประกอบการ ผูประกอบการ อสังหาริมทรัพย

ปลอยใหม คงคาง

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

286,960 65,855 65,927

Q1/2551 50,503 1,476,219 9,283 183,661 14,831
Q2/2551 79,643 1,515,047 24,210 221,894 16,272
Q3/2551 79,763 1,551,305 21,906 221,978 21,434
Q4/2551 77,051 1,584,966 10,456 238,030 13,390

2552 318,866 39,665 3,190
Q1/2552 63,994 1,606,479 15,264 229,646 0
Q2/2552 70,689 1,631,306 7,578 233,555 3,000
Q3/2552 85,967 1,665,186 10,383 216,434 150
Q4/2552 98,216 1,716,176 6,440 202,798 40
Q๐Q 14.2% 3.1% (38.0%) (6.3%) (73.3%)
Y๐Y 27.5% 8.3% (38.4%) (14.8%) (99.7%)
YTD 11.1% (39.8%) (95.2%)

ทีม่า: ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัย / ธนาคารอาคารสงเคราะห 

2550

2551

ไตรมาส/ป
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ศักยภาพในการแขงขัน 

  บริษัทเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง ม่ันคง สามารถฝาวิกฤติเศรษฐกิจ ท้ังนี้ บริษัทมี
จุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเปนปจจัยทําใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันท่ีสูง เนื่องจาก 

  1) บริษัทมีผูบริหารที่มีประสบการณ และอยูในธุรกิจมายาวนาน จึงทําใหมี
ความเขาใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนอยางดี สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา และ
สามารถนําบริษัทผานพนวิกฤติเศรษฐกิจ   

2) บริษัทสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดในเร่ืองตนทุน เนื่องจากบริษัทจะมุงเนน
การจัดซ้ือท่ีดินซ่ืงเปนหลักประกันหลุดจํานอง ซ่ึงเปนหลักประกันท่ีไมกอใหเกิดรายไดจากสถาบัน
การเงิน ปจจุบัน บริษัทมีท่ีดินเปลารอการพัฒนาเปนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 715 ไร เพื่อสําหรับใช
ดําเนินโครงการในอนาคต  
  3) บริษัทไดมีความคิดริเร่ิมสรางสรรแบบบานใหมๆ อยูเสมอ อาทิ โครงการ
บานฟาปยรมย ซ่ึงเปนแบบบานไทยประยุกตสมัยยุครัชกาลท่ี 5 ซ่ึงไดรับการตอบรับจากสาธารณชน
ผู ซ้ือบานอยางลนหลาม โดยสามารถขายและปดโครงการอยางรวดเร็ว  ซ่ึงเปนการบงช้ีถึง
ความสามารถในการสรางสรรแบบบานใหมๆ ใหกับผูซ้ือบานไดเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทมี
นโยบายในการนําเสนอบานเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาภายใตแนวคิดปลูกเรือนตามใจผู
อยู (Adaptive Function Design) รองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชสอยภายในบาน และมุงเนนการสราง
ระบบและหนวยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย 
  4) บริษัทมีนโยบายในการสรางความม่ันใจใหแกลูกคา โดยบริษัทเปนผูริเร่ิม
ใชระบบ “สัญญาเปนธรรม” เปนรายแรกในป 2542 และเปนบริษัทบานจัดสรรในประเทศไทยราย
แรกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ  

 ในการพัฒนาโครงการ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินธุรกิจ ซ่ึงโดย
ปกติโครงการของบริษัทจะใชระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนสามารถรับรูรายไดได
ประมาณ 8 – 12 เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนปดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว
เสร็จประมาณ 2 ป) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
 
 

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

             

ขั้นตอนการกอสราง 
ประมูลผูรับเหมา และงานกอสรางบาน
พรอมอยู 
ประมูลผูรับเหมา และงานกอสรางบานสั่ง
สราง 

         
 

    

ขั้นตอนการทําการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ชวงเซ็นสัญญา ผอน ดาวน 
โอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคา 
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การจัดซ้ือท่ีดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือท่ีดิน ผานข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการแตละชุด และดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
โดยอาจมอบอํานาจใหผูบริหารหรือบุคคลใดเปนตัวแทนในการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและบริษัทยอย 

 * ท่ีดินเปนตนทุนหลักประมาณรอยละ  27 ของตนทุนท้ังหมดในการดํา เนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน บริษัทจึงไดใหความสําคัญเปนอยางมากในการ
จัดซ้ือท่ีดิน โดยในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายจัดหาท่ีดินจาก 2 แหลง คือ จากสถาบันการเงิน อาทิเชน 
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) และซ้ือผาน
นายหนาท่ีดิน โดยมีข้ันตอนหลักดังนี้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมผูบริหาร ฝายกอสราง ฝายการตลาด สํารวจทีด่นิ 

นายหนา / สถาบนัการเงินเสนอท่ีดิน 

ไมซ้ือ 

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

สรุปมติของทีมสํารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซ้ือ/ไมซ้ือ 

1 

2 

5 

2 

ทีมงานออกสํารวจที่ดิน 
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โดยเม่ือมีชองทางในการจัดซ้ือท่ีดิน คณะทํางานของบริษัทจะใชเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห
ทําการสํารวจเพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือ โดยหลักเกณฑการเลือกท่ีดิน จะพิจารณาจากอุปสงคและอุปทาน
ของตลาด สภาพแวดลอม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษัทจะทําการพัฒนา
โครงการในท่ีดินเปลาไดภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 

 ตั้งแตป 2543 เปนตนมา บริษัทไดพิจารณาหาแหลงซ้ือท่ีดินเปลาหรือโครงการบานจัดสรรท่ี
อยูระหวางพัฒนาซ่ึงเปนหลักประกันหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน บรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย รวมทั้งจากท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อการ
ฟนฟูกิจการลูกหนี้ เนื่องจากเปนชองทางในการไดสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด 
สําหรับโครงการบานจัดสรรท่ีอยูระหวางพัฒนานั้น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ วางแผนดําเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบานและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธการเขา
ดําเนินการ เชน การบริหารโครงการเพื่อพัฒนา หรือการรับจางบริหารโครงการแบบครบวงจรโดย
บริษัทยอยคือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด เชน การรับจางบริหารโครงการจันทิมา
ปารค เปนตน หรือการเขารวมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน รวมกับผูประกอบการเดิม โดย
บริษัทจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของคาธรรมเนียมการรับจางบริหารโครงการ และผลตอบแทน
ในการขายบานใหกับลูกคาในโครงการ 
 

การจัดหาผูรับเหมากอสราง 

 บริษัททําการวาจางผูรับเหมากอสรางขนาดกลาง และขนาดเล็กในการกอสรางโครงการของ
บริษัท ณ ปจจุบัน บริษัทมีผูรับเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยูท้ังส้ิน 24 ราย ซ่ึงสวนใหญ
เปนผูรับเหมาท่ีผานการทํางานกับบริษัทมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทมีการเพิ่มโครงการ
ใหมๆ ในอนาคต บริษัทสามารถดําเนินการจางผูรับเหมาเพิ่มได โดยปจจุบันบริษัทมีผูรับเหมาใน
บัญชีรายชื่อและทะเบียนประวัติของผูรับเหมางานอาคารท้ังหมด 89 ราย ซ่ึงผานกระบวนการ
พิจารณาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดมาตรฐานไว โดยบริษัทมีข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดจาง
ผูรับเหมาอยางชัดเจน ตามท่ีกําหนดในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 เพื่อใหม่ันใจวาผูรับเหมางาน
กอสรางตางๆ จะสามารถทําการกอสรางงานไดคุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทจะเปนผูกําหนดแบบ
บาน และราคาใหผูรับเหมาตามแบบบานของบริษัท และผูรับเหมาท่ีไดมาตรฐานตามทะเบียนรายช่ือ
ของบริษัทจะเปนผูเสนองาน ใหบริษัทพิจารณาจัดสรรงานใหแกผูรับเหมาตามความสามารถในการ
ผลิต โดยผูรับเหมาจะเปนผูจัดหาวัสดุกอสรางตางๆ เองตามแบบและมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไว  

 บริษัทควบคุมคุณภาพงานของผูรับเหมาโดยการตรวจสอบงานใหเปนไปตามมาตรฐานคูมือ
การปฏิบัติงานของบริษัท ซ่ึงมีเกณฑมาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
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 การจัดหาวัสดุกอสราง 

 ผูรับเหมาจะเปนผูจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรอุปกรณ และวัสดุกอสรางตามบัญชี
รายการวัสดุท่ีบริษัทกําหนดระบุไวในคูมือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2000โดย
วัสดุท่ีผูรับเหมานํามาใชนั้น จะตองผานการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษัทกอน ยกเวน
วัสดุควบคุมหลักซ่ึงบริษัทจะเปนผูจัดหาเองเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ไดแก เสาเข็ม ปารเก พรม งานปูหินออน หินแกรนิต กระเบ้ืองยาง ราวบันไดยาง งานกําจัดปลวก 
เปนตน โดยฝายจัดซ้ือจะจัดการประชุมเพ่ือสํารวจพื้นท่ีกอสรางเปนประจําทุกเดือนเพ่ือจัดทํา MRP 
(Material Requirement Planning) บริษัทมีนโยบายส่ังซ้ือวัสดุกอสรางตามจํานวนท่ีตองการใชจริง
เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการควบคุมสต็อกสินคา สวนในกรณีท่ีเปนวัสดุหายากจะทําการตกลงราคาและ
ปริมาณลวงหนากับผูผลิตเพื่อปองกันความเส่ียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ  

 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยได
กําหนดใหมีนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมข้ึน เพื่อใหพนักงานไดยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัท มีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโครงการตางๆ ไว
อยางชัดเจน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ระบบการบําบัดน้ําเสีย โดยไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย เปนระบบมาตรฐานสําหรับบานแตละหลัง 
และระบบการบําบัดน้ําเสียสวนกลางของแตละโครงการ และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานท่ีกําหนดใน  ISO 9001:2000 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบท่ีเกี่ยวของ อยางไร
ก็ตาม บริษัทไมมีกรณีพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในระยะ 3 ปท่ีผานมา 
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 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมียอดบานท่ีไดรับจอง และรอสงมอบใน 10 โครงการ 
จํานวน 80 ยูนิต รวมมูลคา 368  ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.2 ของมูลคาโครงการท่ีเปด
ดําเนินการอยูท้ังหมด รายละเอียดปรากฏตามตารางโครงการท่ีดําเนินการในปจจุบันของบริษัท ใน
สวนท่ี 1 ขอ 4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  
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5. การวิจัยและการพัฒนา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก โดยไดมีการจัดต้ังฝายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห และวิจัยขอมูลทางการตลาด พิจารณาความเปนไปไดในการลงทุน และวางแผน
งาน และกลยุทธในดานตางๆ รวมท้ังการเสริมสรางภาพพจนท่ีดีใหกับองคกรสูสาธารณชน ตลอดจน
การศึกษาถึงแนวทางและวิธีการพัฒนาเทคนิคในการกอสรางเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได
แบงสวนการวิจัยและพัฒนาเปน 2 หนวยงาน คือ ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายพัฒนาผลิตภัณฑ ท้ังนี้ บริษัทมี
คาใชจายท่ีใชในการวิจัยและพัฒนาป 2552 และป 2551 เปนจํานวนเงินประมาณ 0.3 ลานบาท และ 0.3 ลาน
บาท ตามลําดับ  โดยในป 2552 บริษัทมีคาใชจายท่ีใชในการวิจัยเพื่อศึกษาและสํารวจตลาด 0.1 ลานบาท 
และคาใชจายในการพัฒนาและออกแบบการวางผัง 0.17 ลานบาท 

• ฝายพัฒนาธุรกิจ มีนโยบายศึกษา วิเคราะห รวมไปถึงทําการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปน
กลุมเปาหมาย (Target Group)  สภาวะการแขงขัน โอกาสทางการตลาด  และคนหาทําเลใหม เชนการสํารวจ
ความคิดเห็นของลูกบานในโครงการและผูเขาเยี่ยมชมโครงการ  การติดตามขาวสารของคูแขง และ
สถานการณการพัฒนาอสังหาริมทรัพย รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ  เพื่อนํามาเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ภายใตแนวความคิด การออกแบบที่ทันสมัยยิ่งข้ึน โดยท่ียังเนน
จุดยืนและเอกลักษณของธุรกิจไว  ท้ังนี้ ยังมีการสรางสมมุติฐาน (Assumtion) แบบจําลองทางการเงิน 
(Financial Model)  ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)  เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน และมีวิธีการรองรับสถานการณ หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

• ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ ทําการศึกษาและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ โดยพิจารณาทั้งใน
ดานการออกแบบ  รูปลักษณ  และประโยชนใชสอย ใหสอดคลองกับพฤติกรรม ความตองการของผูอยู
อาศัย ผานการวิจัย ทดลอง เก็บขอมูล ท้ังภายในและภายนอกองคกร มีการนําวัสดุในการผลิตสมัยใหม ที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสามารถลดการใชพลังงาน มาเปนองคประกอบในการกอสรางมากข้ึน ท้ังนี้ 
เพื่อใหการพัฒนาผลิตภัณฑมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถไดรับการยอมรับจากลูกคามากข้ึน 
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6. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 

6.1 ทรัพยสินหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และบานท่ีสรางไวเพื่อขายในโครงการตางๆ มูลคารวม 2,950 ลานบาท  

 6.1.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) 
 

 
 

 

หมายเหตุ      * ที่ต้ังของที่ดินและอาคารสโมสร ประกอบดวย

• สโมสรฟารังสิต อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 575.50 ตร.ว • สโมสรฟากรีนพารค อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 532.80 ตร.ว

• สโมสรฟาคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 139.70 ตร.ว • สโมสรบานสวนลลนา 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พ้ืนที่ 200 ตร.ว

• สโมสรฟาทอฝน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 169.30 ตร.ว • สโมสรฟากรีนพารค ลาดพราว อ.บางกะป จ.กรุงเทพ พ้ืนที่ 321.50 ตร.ว

• สโมสรฟาลากูน อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 427 ตร.ว • สโมสรฟาปยรมย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 3,875 ตร.ว 

• สโมสรฟาชมพฤกษ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 289.40 ตร.ว

• อาคารสํานักงานใหญ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ติดภาระผูกพันกับธนาคารไทยธนาคาร จํานวน 10 ลานบาท

• อาคารพาณิชย  4 ชั้น อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน  พ้ินที่ 27.40 ตร.ว.

ทั้งน้ี บริษัทมีการเก็บคาเชาเปนรายไดคาบํารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษัท
 
 

มูลคาทางบัญชี ภาระ 
(ลานบาท) ผูกพัน 

ที่ดิน * • สํานักงาน 1.95 ไมม ี
• สโมสร 82.26 ไมม ี

อาคาร * • สํานักงาน 3.32 รายละเอียดตามหมายเหตุ
• สโมสร 79.13 รายละเอียดตามหมายเหตุ

บานตัวอยางและสํานักงานขาย 3.74 ไมม ี
( บานฟาปยรมย อ  .ลําลูกกา จ . ปทุมธานี ( 11 - 0 - 0))
สวนปรับปรุงอาคาร 3.64 ไมม ี
• สํานักงานใหญ อ . ลําลูกกา จ . ปทุมธานี ( อาคารพาณิชย 4 ช้ัน
   กวาง 5 ม . ยาว 12 ม .) 
• สโมสรลากูน อ  .ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ( 1 - 0 - 36 ) 
เครื่องจักรและอุปกรณ 0.26 ไมม ี
เครื่องใชสํานักงาน 3.59 ไมม ี
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 1.48 ไมม ี
ยานพาหนะ 3.53 ไมม ี

182.9

รายการ 

รวม 
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6.1.2 โครงการบานพรอมท่ีดินเพ่ือขายของบริษัทและบริษัทยอย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) 

มูลคา (ลานบาท) 
ชื่อโครงการ / ท่ีต้ัง / ประเภท 

เน้ือท่ี
คงเหลือ 

(ไร) ประเมิน ทางบัญชี 
กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

1. 
0-2-

79.30 5.59 2.92 NC ไมมี 

  

บานฟากรีนพารค รังสิต (เฟส 2) / 
ถ.เสมาฟาคราม (คลอง 2 ขาออก) 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH           

2. 
0-3-

28.30 9.85 6.64 NC ไมมี 

  

บานนริศา ธนบุรีรมย /                 
ถ.ประชาอุทิศ 80 อ.ราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพฯ / SDH           

3. 
0-2-
67.0 17.40 14.57 NC ไมมี 

  

บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา / 
ถ.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ / 
SDH           

4. 
25-1-
61.80 291.60 295.30 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

บานฟากรีนพารค รอยัล ธนบุรีรมย 
/ ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพฯ / SDH , DH         22.998 ลบ. 

5. 
8-1-
82.0 107.70 109.51 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

บานฟากรีนพารค พุทธมณฑล  
สาย 1 / ถ.พัฒนา อ.ตล่ิงชัน 
กรุงเทพฯ / SDH         0.01 ลบ. 

6. 
3-2-
46.0 63.40 67.35 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  
บานธัญธานี / ถ.ลําลูกกา (คลอง 5) 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / SDH         21.287 ลบ. 

7. 
0-1-
56.0 9.11 9.86 NC ไมมี 

  
บานฟาริมหาดจอมเทียน / อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี / SDH           

8. 
19-0-
59.10 341.17 163.45 NC ไมมี 

  

ที่ดินเปลา / ริมถนนจอมเทียน 
ดานหนาโครงการ 
บานฟาริมหาดจอมเทียน  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / L 

12-0-
19.0         

9. 
24-3-
23.40 226.72 180.09 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

บานฟาปยรมย เฟส 9 / ถ.ลําลูกกา 
(คลอง 6 ออก) อ.ลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี / SDH         8.342 ลบ. 

10. 
31-2-
96.10 203.40 167.32 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

บานฟาปยรมย เฟส 10 / ถ.ลําลูกกา 
(คลอง 6 ออก) อ.ลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี / SDH, DH,TH         17.635 ลบ. 
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มูลคา (ลานบาท) 
ชื่อโครงการ / ท่ีต้ัง / ประเภท 

เน้ือท่ี
คงเหลือ 

(ไร) ประเมิน ทางบัญชี 

กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

11. 
1-1-

73.60 3.70 3.08 NC ไมมี 

  

คอนโดมิเนียม จ.ขอนแกน / ถ.
ดรุณสําราญ อ.เมืองขอนแกน  
จ.ขอนแกน / CD           

12. 
405-2-
30.0 562.44 561.26 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  
ที่ดินเปลา / ถ.ลําลูกกา (คลอง 6 
ออก) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / L         7.49 ลบ. 

13. 
58-0-
55.80 335.20 327.81 NC 

 
 

  

บานธัญธานี วิลเลจ 2 / ถ.ลําลูกกา 
(คลอง 5) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี / 
SDH           ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

14. 
278-3-
91.00 557.96 475.34 NC            269.751 ลบ. 

  

ที่ดินเปลา / บานธัญธานี วิลเลจ 3 / 
ถ.ลําลูกกา (คลอง 5) อ.ลําลูกกา จ.
ปทุมธานี / L           

15. 
26-1-
54.80 213.17 211.39 NC 

 
 

  

กรีนพารครังสิต คลอง 3 / ถ.เลียบ
คลอง 3 ฝงใต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
/ SDH , DH           ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

16. 
11-3-
14.00 37.71 37.72 NC 74.20 ลบ. 

  

ที่ดินเปลา / ดานหนาโครงการกรีน
พารครังสิต คลอง 3 / อ.ธัญบุร ี
 จ.ปทุมธานี / L           

17. 
8-3-

67.80 47.47 51.75 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

บานฟารังสิต คลอง 7 / ถ.ลําลูกกา 
(คลอง 7 ออก) อ.ลําลูกกา  
จ.ปทุมธานี / SDH, DH,TH,CB         3.85 ลบ. 

18. 
14-1-
73.0 127.32 81.48 NC ค้ําประกันเงินกูวงเงิน 

  

เดอะ กรีนพารค จอมเทียน by NC 
GROUP / อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
/ DH         55.726 ลบ. 

  รวมที่ดินเปลา 
715-1-
94.10 1,499.28 1,237.77     

  รวม 
921-1-
59.00 3,160.91 2,766.84     

หมายเหตุ   1. SDH = บานเด่ียว, DH = บานแฝด, TH = ทาวนเฮาส, CD = อาคารชุดพักอาศัย, CB = อาคารพาณิชย, L = ที่ดินเปลา 

                   2. ประเมินราคาโดย บริษัท ควอลิต้ี แอพไพรซัล  จํากัด ในเดือนธันวาคม 2552 
                       โดยใชวิธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และแบบตนทุนทดแทน  ปรับปรุงดวยเงิน 
                       ลงทุนในโครงการที่เพ่ิมขึ้น  
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6.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการ
พัฒนาบานจัดสรรเพื่อขายเปนหลัก โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 2 บริษัท ดังน้ี 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 
สัดสวนเงิน
ลงทุน 

มูลคาเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทนุ 

(บาท) 

มูลคาเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

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

รับเหมากอสรางและบริหาร
โครงการ 

10.00 99.99 11,864,497 22,189,235 

2. บริษัท  ควอลิตี้  ลิฟวิ่ ง  แมเนจ
เมนท จํากัด 

บริหารงานหมูบาน 1.00 99.99 0.01 3,430,275 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย  

บริษัทจะสงกรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานในบริษัทยอยตามสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทในบริษัทยอยนั้น เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกบริษัท 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2                                 สวนท่ี 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 46 
 

 

7. โครงการในอนาคต 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีโครงการท่ีเปดดําเนินการอยูรวมท้ังส้ิน 12โครงการ มูลคา
โครงการรวม 8,803 ลานบาท มูลคาคงเหลือเพื่อขาย 3,955 ลานบาท ประกอบดวยโครงการบานจัดสรร
พรอมท่ีดิน และโครงการอาคารชุดพักอาศัย ซ่ึงมีทําเลที่ตั้งกระจายอยูทั้ง 4 มุมเมือง รวมท้ังเมืองขนาดใหญ
ในตางจังหวัด และในดานประเภทของผลิตภัณฑ ประกอบดวย บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส และ
คอนโดมิเนียม  และในปจจุบันบริษัทมีท่ีดินเปลารอการพัฒนาเปนเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 715 ไร มูลคาตาม
บัญชีประมาณ 1,237.77 ลานบาท และมีราคาประเมินจากผูประเมินอิสระเทากับ 1,499.28 ลานบาท  

ในการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีมีการแขงขันมากข้ึนเชนในปจจุบัน บริษัทตระหนักถึงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและกลยุทธในดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2553 บริษัท
มีนโยบายในการเปดโครงการใหมเพื่อทดแทนโครงการท่ีปดการขายไปในอดีต และเพื่อเปนการรองรับการ
ขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มข้ึน ไดแก โครงการ “The Green Park : Jomtien” ในจังหวัดชลบุรี บนพื้นท่ี 14 ไร  
94 ยูนิต มูลคาโครงการ 300 ลานบาท ผลิตภัณฑประเภท บานแฝด ดวยรูปลักษณใหมท่ีใหมุมมองเสมือน
เปนบานเดี่ยว สไตล Simplicity 

 
สําหรับโครงการอ่ืน ๆ อยูในข้ันตอนของการวิเคราะหและตรวจสอบ จึงยังไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะ

เปดเผยไดในขณะน้ี 
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8. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 
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9. โครงสรางเงินทุน 
9.1 หลักทรัพยของบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,200,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,200,000,000 หุน เรียกชําระแลว 1,185,985,052 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,185,985,052 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

จากขอมูลผู ถือหุนสามัญของบริษัทท่ี ถือหุนผานบริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร  จํากัด  ณ  วัน ท่ี                       
31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 247,033 หุน คิดเปนรอยละ 0.02 ของหุนสามัญท่ีชําระแลว และเนื่องดวยหุน
สามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน 
(ยกเวนกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน) 
เปนผลทําใหผูถือหุนในสวนท่ีไมใชหุนท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มข้ึน
รอยละ 0.02 และทําใหผูถือหุนท่ีถือหุนเพียงรอยละ 24.99 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลว จะมีสิทธิออกเสียงถึง
รอยละ 25.00 ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนท่ีถือหุนผาน
บริษัท ไทยเอ็นวีดี-อาร จํากัด ลาสุดของบริษัทไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ 
www.set.or.th 
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9.2 ผูถือหุน   

  ผูถือหุนพรอมท้ังจํานวนหุนท่ีถือและสัดสวนการถือหุน (ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2552) 
 

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 นายประสิทธิ์ 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 บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) 50,000,000                   4.22                                    

15 นายพัฒนพงษ ตนุมัธยา 32,643,900                   2.75                                    

16 นางสุภาพร  ตามธรรม 32,046,900                   2.70                                    

17 นายสมชาย วิโมกขเจริญสุข 17,904,000                   1.51                                    

18 นายอรุณศักด์ิ บูรณะโอสถ 14,333,540                   1.21                                    

19 นายยุทธนา  ศิริมา 12,749,500                   1.08                                    

20 นายกิตติพล  ทวนทอง 10,753,900                   0.91                                    

21 นายสุรพันธ  ตนุมัธยา 10,690,700                   0.90                                    

22 นายธีระ พุมเสนาะ 10,289,100                   0.87                                    

23 ผูถือหุนรายยอยอื่น 94,403,712                   7.96                                    

รวม 1,185,985,052              100.00                                  
ที่มา :  ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเหตุ :    1.  กลุมตันฑเทอดธรรม ประกอบดวยผูถือหุนลําดับที่ 1-13 รวมจํานวน 900,169,800 หุน คิดเปน 

สัดสวนรอยละ 75.90 ของทุนชําระแลว 
                        2. บริษัท ซาบีนา จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนใหญ คือ นายวิโรจน ธนาลงกรณ คิดเปน สัดสวน

รอยละ 74.59 ของทุนชําระแลว (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552) 
3. ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูถือหุนรายใหญ ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทได

จากเว็บไซตของบริษัท คือ  www.ncgroup.co.th 
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9.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ท้ังนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆ มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุนของบริษัท 

 นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจากกระแสเงิน
สดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการต้ังสํารองตาม
กฎหมายแลวคณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาจายเงินปนผลตามความเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป 
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10. การจัดการ 

 
 

โครงสรางองคกร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ

สํานักกรรมการผูจัดการ ฝายระบบจัดการคุณภาพ

รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 1

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน

กรรมการบริษัท

รองกรรมการผูจัดการสายบริหาร รองกรรมการผูจัดการสายปฏิบัติการ 2

ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

ฝายบัญชี

ฝายทรัพยากรมนุษย

ฝายบริหารสโมสร โครงการเดอะโฟกัส  คอนโดมิเนียมโครงการบานฟารังสิตลําลูกกา คลอง 7

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ โครงการบานฟาปยรมย

ฝายกอสราง โครงการนริศา ธนบุรีรมย

โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล ธนบุรีรมย

ฝายการเงิน

ฝายลูกคาสัมพันธ
โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล 

สาย 1

ฝายจัดช้ือ โครงการธัญธานี โฮม ออนกรีน โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา 

โครงการบานฟากรีนพารครังสิต คลอง 3

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด โครงการบานฟาริมหาด จอมเทียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด

ผช.กรรมการผูจัดการ (ปฏบัิติการ1) ผช.กรรมการผูจัดการ (ปฏบัิติการ1)

แผนกประสานงานราชการ

ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ

แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา
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10.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
 

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

   ในป 2552 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 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 นางนํ้าเพชร  ตันตะวิริยะ เปนเลขานุการบริษัท  

 หมายเหต ุ:   
1. นายสมเชาว ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยูในกลุมตันฑเทอดธรรม 

ซ่ึงเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2552 กลุมตันฑเทอด
ธรรม ถือหุนรวมกันรอยละ 75.90 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 
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กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  

ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท
เปนดังนี้  

(1)    นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

(2)    นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือรวมกับ นาย
วิเชียร ศิลาพัชรนันท หรือนายรังสรรค นันทกาวงศ รวมเปนสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

(2)  กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร ใหเปนไปตาม
นโยบายท่ีไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เวนแตในเร่ืองดังตอไปน้ี คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
การดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย หรือโอนกิจการของ
บริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ รวมถึง
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด 

(3)  จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได รวมท้ังดูแล
ใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดใหมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง และการติดตามผล 

(4) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
(5) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําปและครอบคลุมในเร่ืองสําคัญๆ ตาม
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(7) คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการและ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 
ใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 
10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2549 และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ประกอบดวย 

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

( * คือ รายช่ือกรรมการตรวจสอบผูท่ีมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท     ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติของกรรมการไดจากหัวขอรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร) 

โดยมีนางน้ําเพชร  ตันตะวิริยะ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 

1.  ท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 7 
พฤศจิกายน2552 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังราย
ไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทได 
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(2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย 
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  
ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการ
เงิน 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท 
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี (ง) 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตละทาน 
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(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขต 
หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัท และตอผูถือหุนในรายงานประจําป  

 
10.1.3 คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปน
ผูบริหารของบริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหารจํานวน 1 
ทาน โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 

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

โดยมีนางน้ําเพชร  ตันตะวิริยะ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  

หมายเหตุ  :    

1. นางสาวปริมปาง บูรณะจันทร อดีตเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ลาออกจากตําแหนง
เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2551  ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 12 
มกราคม   2552  จึงมีมติแตง ต้ังให  นางน้ํ า เพชร   ตันตะวิ ริยะ  เปนเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา แทนนางสาว ปริมปาง บูรณะจันทร 

2. ท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการ
แตงต้ังคณะกรรมการสรรหากลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 
11 ตุลาคม 2552 
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ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิ จ า รณาโครงสร า ง  องค ป ระกอบ  รวม ท้ั ง คุณสม บัติ ขอ งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ 
อนุกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เม่ือตําแหนงวางลง หรือเม่ือมีการ
แตงต้ังกรรมการใหม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  

ในป 2552 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 1 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลตอคณะกรรมการ
บริษัท และตอผูถือหุนในรายงานประจําป  
 

10.1.4 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารของบริษัทและเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่
เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ประกอบดวย 

1. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

โดยมีนางน้ําเพชร  ตันตะวิริยะ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

หมายเหตุ  :    

1. นางสาวปริมปาง บูรณะจันทร อดีตเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
ลาออกจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2551  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม  2552  จึงมีมติแตงตั้งให นางน้ําเพชร  
ตันตะวิริยะ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แทน นางสาวปริมปาง 
บูรณะจันทร 
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2. ท่ีประชุมกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการ
แตงต้ังคณะกรรมการคาตอบแทนกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(1)   กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

(2)   พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 
ซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน คาเบ้ียประชุม โบนัสประจําป และผลประโยชนอ่ืนๆ ท้ัง
ท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (3)  พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ ซ่ึงรวมถึงคาตอบแทนรายเดือน โบนัส
ประจําป และผลประโยชนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(4)   ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
คาตอบแทน 

ในป 2552 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม 2 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุนในรายงานประจําป  
 

10.1.5 คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 4 ทาน 
ประกอบดวย 
 

1. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริหาร 3. 
4. นายรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริหาร 

 

 

 58 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                             สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
เปาหมายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหมีอํานาจดําเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบริษัท 

(2) จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการ
คัดเลือก การวาจาง การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวน
ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปท่ีกรรมการผูจัดการนําเสนอ เพื่อกล่ันกรอง
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัท   ท่ี
กําหนดเอาไวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ี
ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6)   มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
รวมท้ังการชําระหรือใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใช
จายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และใชจายเพ่ือ
การดําเนินงานตางๆ ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 500 ลานบาท โดย
ใหนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดวย หากเกินวงเงินท่ีกําหนด     ใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7)    มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท  
                                                                                                                                                                                  
ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนกังานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจ 
อนุมัติทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหาพิจารณา
เห็นสมควร 
 

 อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน และการมอบอํานาจชวง จะตองไมมีลักษณะเปนการ
อนุมัติรายการท่ีทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจชวงสามารถอนุมัติรายการท่ีตน
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10.1.6 คณะผูบริหาร                                 

  คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 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. นายบุญชัย        ชัยอนันตบวร ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 1 

6. นายวราพงศ  นิลศิริ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ 1 

7. นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ ผูจัดการอาวุโส ฝายทรัพยากรมนุษย 

8. นางสาวยสวันต       รุงวรา ผูจัดการโครงการอาวุโส 

9. นายบุญชัย  โรจนพานิช ผูจัดการโครงการอาวุโส 

10. นายวลัชณัฏฐ รุจิดาศิริสกุล ผูจัดการฝายการเงิน 

11. นางสาวสุมณ ี บุญสรณะ ผูจัดการฝายบัญชี 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 
(1)  มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการบริหารกําหนดไว  และรายงานผลการดํา เนินงานตอคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ 

(2)   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําป ท่ีฝ ายบริหารจัดทํา เพื่อนํา เสนอให
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของ
แตละหนวยงาน 
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(3) พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจาก
ปจจัยตางๆ ไม วาจากภายในหรือภายนอกบริษัท 

(4)  มีอํานาจส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
หรือผลประโยชนของบริษัท 

(5)  มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใชจายเงินในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัท ซ่ึงรวมถึง การอนุมัติการจัดซ้ือสินคาวัสดุกอสรางและบริการอื่นท่ี
เกี่ยวของเพื่อประโยชน และคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริหาร 
และรายจายลงทุน ใหเปนตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50 ลานบาท ท้ังนี้ 
อํานาจอนุมัติดังกลาวไมรวมถึงการจัดซ้ือท่ีดิน  

(6)  พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หาง
ราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

(7) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปน
ผลประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(8) ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ตามการใหอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยู ภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

 
ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงอํานาจท่ีทําให

กรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการท่ีเปนไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการกําหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวในนโยบายการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต    
 
  การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาท่ีสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ อนุกรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ เม่ือตําแหนงวางลง หรือเม่ือมีการแตงต้ังกรรมการใหม เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ใหมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและ
โปรงใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มี
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สําหรับตําแหนงผูบริหารอ่ืน มาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของบริษัทได โดย
ไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 
หลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดนั้น ตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะ
เปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงประสบการณความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจ จากนั้นจึงนํา
รายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

(2) คณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น   ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนาน
ท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้ 

(4.1) ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 
(4.2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 4.1 เลือกตั้ง

บุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(4.3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ัง

เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
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(5) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา
เปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออก
ตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน มีความซ่ือสัตย สุจริต 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปรงใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู
ความสามารถและปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทได 

(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(3) กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตท้ังนี้ในการเปน
กรรมการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัท 

(4) กรรมการตองไมประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือ
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการในบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเปนคูแขงขันของบริษัท เวนแต
จะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผู
ถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตอง
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
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นิยามกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมมีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวของ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(5.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

(5.2) เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานไมเปนลูกจาง พนักงาน 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5.3) เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ี
เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5.4) เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท 

(5.5) เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน
ของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(5.6) สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท รวมท้ังท่ีเกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดข้ันตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไมเกิน
รอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ใหนับ
รวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

 ในรอบบัญชีท่ีผานมากรรมการอิสระไมเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
ทางวิชาชีพในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การอนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกต้ังจากกรรมการจํานวนหนึ่งของ
บริษัท 
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องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด อยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน โดยแตงต้ังกรรมการอยางนอย 3 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

 1. นายสธุรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3

2. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 2
3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 3

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

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

 6. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการ  15/5/2550 - ปจจุบัน วาระท่ี 1

 7. นายกอบศักดิ์  พงศพนรัตน กรรมการ  27/11/2546 - ปจจุบัน วาระท่ี 2
 8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ  11/10/2550 - ปจจุบัน วาระท่ี 2

ชวงระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง

วาระท่ีดํารง

ตําแหนง
ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง
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การเขารวมประชุมของกรรมการในป 2552 

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

 1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการ 6/6 - - -

2. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 6/6 - 2/2 -

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 6/6 - - -

4. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ, กรรมการสรรหา 6/6 - - 1/1

5. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ 6/6 - - -

 6. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6/6 6/6 2/2 1/1

 7. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา

6/6 5/6 - 1/1

 8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6/6 6/6 2/2 -

การเขารวมประชุม / การประชุมท้ังหมด

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง
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10.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
10.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการป 2552 • 

เบี้ยประชุม 
คา คา คณะ 

คณะ คณะ คณะ ตอบแทน  ตอบแทน
รายป 

กรรมการ 
พิจารณาคา 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

ตอบแทน 

กรรมการ 
สรรหา 

อื่น ๆ 
รวม 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

ประธาน
กรรมการ
บริษัท 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ 0.18 - - - - 0.36 0.54 

2. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  0.12 - 0.04 - - - 0.16 

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  0.12 - - - - - 0.12 

4. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนนัท กรรมการ  0.12 - - 0.02 - - 0.14 

5. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ  0.12 - - - - - 0.12 

6. นายพิบลูย  ลิมประภทัร กรรมการ  0.18 0.18 0.06 0.03 0.10 - 0.55 

7. นายกอบศักดิ ์ พงศพนรัตน กรรมการ  0.12 0.10 - 0.02 0.10 - 0.34 

8.นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ 0.12 0.12 0.04 - 0.10 - 0.38 

รวม 1.08 0.40 0.14 0.07 0.30 0.36 2.35 

หมายเหตุ : คาตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบดวย เงินเดือนประจําตําแหนงประธานกรรมการเดือนละ 
30,000 บาท เร่ิมต้ังแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2552 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 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 
        5.     คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท ตอคน ตอป 
 
        6.     คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 
        7.     คาเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา  20,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 
 
        8.     คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอคร้ังการ
ประชุม 
        9.     คาเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  20,000 บาท ตอคร้ัง
การประชุม    
       10.    คาตอบแทนกรรมการจากการเปนกรรมการบริษัทยอย ป 2552 

- ไมมี - 
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คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร ป 2552 • 

 

2552 

จํานวน จํานวนเงิน รายการ 

(ทาน) (ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหารและ
ผูบริหาร 9 26.35  - เงินเดือน 
(ในฐานะผูบริหาร)      - โบนัส 
    - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
หมายเหตุ : 1. ผูบริหาร หมายถึง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ และผูจัดการอาวุโส 
 

10.3.2 คาตอบแทนอ่ืนๆ 
-ไมมี – 

 

 10.4  การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ี
มีตอบริษัท และผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใต
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหบริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน  
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รางวัลแหงความสําเร็จดานการกํากับดูแลกิจการ  

 บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best Corporate Governance Report  จากงาน SET AWARDS 2006 
ซ่ึงจัดโดยวารสารการเงินการธนาคารรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทท่ีมีคะแนนอยูในระดับ “ดีมาก” ในป 2549 และได
พัฒนาสูระดับ  “ดีเลิศ” ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ จากโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนท่ีทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จัดทําข้ึนโดยความสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทท่ีมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนอยูในเกณฑ “ดี” ใน
ป 2549 และไดพัฒนาสูระดับ “ดีเยี่ยม” ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ และในป 2552 
ยังไดรับการยกยองเปนบริษัทตัวอยางในการจัดประชุมผูถือหุน จากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมกับสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน  

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
ตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
มีระบบจัดการอยางมืออาชีพ และมีความโปรงใส โดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีหนาท่ีกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และมีหนาท่ีติดตามและประเมินผลการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง
การพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อสงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดียิ่งข้ึน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี1/2549 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 ท่ีประชุมมี
มติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทรับทราบและปฎิบัติอยางท่ัวถึง โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
มีเนื้อหาครอบคลุมถึง  

- โครงสราง บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระของคณะกรรมการ 
- สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
- การเปดเผยสารสนเทศ และความโปรงใส 
- การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
- จรรยาบรรณธุรกิจ 
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 บริษัทมีนโยบายรณรงคสงเสริมใหทุกคนในองคกรเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางจริงจัง โดยการกําหนดใหวันท่ี 2 กุมภาพันธ ของทุกปซ่ึงเปนวัน
คลายวันกอตั้งบริษัทเปนวันบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Day) ไดจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทในวันดังกลาว อาทิเชน การจัดสัมมนาในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี การจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยมในการทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท เปนตน  

นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th และวารสาร IR 
Newsletter ซ่ึงเปนวารสารภายในองคกรรายไตรมาส และกําหนดใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณของบริษัทเปนหลักสูตรหน่ึงในการอบรมพนักงานใหมของบริษัท รวมท้ังการ
กําหนดใหพนักงานใหมลงนามใหคํารับรองรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทดวย 

สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในป 2552 
ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปกปองสิทธิข้ัน
พื้นฐานของผูถือหุนตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน
อยางเต็มท่ี โดยไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

การประชุมผูถือหุน 

ในป 2552 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ในวันท่ี 23 เมษายน 2552 โดยมีกรรมการเขา
รวมประชุม 8 ทาน (กรรมการท้ังหมดมี 8 ทาน) มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 37 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 953,949,133 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญท่ีเรียกชําระแลวของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 
1,185,985,052 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ระหวางการประชุมมีผูเขารวม
ประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวนหุน 133 หุน ทําใหมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 38 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 953,949,266 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท  

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
พิจารณาในวาระตางๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอตอการตัดสินใจ พรอมท้ังหนังสือมอบฉันทะ  และ
รายงานประจําป ถึงผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาในการพิจารณา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม รวมทั้งไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันไม
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บริษัทไดแตงต้ังกรรมการอิสระ 3 ทาน เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมแทนได 

บริษัทไดแจงในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือ
หุนทราบถึงกระบวนการแตละข้ันตอนในการเขารวมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม กฎและขอบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการประชุม รวมถึง
แผนท่ีสถานท่ีในการจัดประชุม และในวันประชุมบริษัทไดจัดเจาหนาท่ีลงทะเบียน เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุน และผูมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม และเปดใหผูถือหุนสามารถ
ลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ช่ัวโมงกอนการประชุม และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะ
แลวเสร็จ 

บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีอิสระจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เขารวมประชุมเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น และตอบขอซักถามของผูถือหุน และเพื่อความโปรงใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

  ในการประชุมผูถือหุนของบริษัท ประธานในท่ีประชุมไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง  
วิธีการนับคะแนนและวิธีใชบัตรลงคะแนน กอนการประชุม โดยในวาระการเลือกต้ังกรรมการ 
บริษัทไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ประธานในท่ีประชุมได
นําเสนอเร่ืองท่ีสําคัญใหผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามลําดับวาระการประชุม โดย
ไมมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมนอกเหนือไปจากท่ีแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมมีการ
เปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญในท่ีประชุมอยางกระทันหัน ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือ
หุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการซักถาม โดยใหเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสม บริษัทใหสิทธิแกผูถือ
หุนท่ีเขามารวมประชุมในภายหลังท่ีไดเร่ิมการประชุมแลวมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
วาระท่ีอยูในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ได
เขาประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตท่ีประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  

บริษัทจัดใหมีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแตละวาระ 
พรอมท้ังประเด็นขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวอยางครบถวน และจัดสงใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน 
14 วัน นับแตวันประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของ
บริษัทท่ี www.ncgroup.co.th ท้ังนี้ บริษัทไดรับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2552 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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ท้ังนี้ ตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เปนตนมา บริษัทไดดําเนินการเปด
โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท โดยเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเผยแพร
จดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยเพ่ือใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 โดยบริษัทไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไวบนเว็บไซตของ
บริษัท รวมท้ังไดแจงผลการดําเนินการดังกลาวตอผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยเปนท่ี
เรียบรอยแลว 
 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียม เปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกปองสิทธิข้ัน
พื้นฐานของผูถือหุน และมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน ดัง
รายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในขอ 1 สิทธิผูถือหุน   

บริษัทมีมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เชน การซ้ือขาย
หลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม ดังรายละเอียดซ่ึง
ไดเปดเผยไวในหัวขอการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในหนา 82 บริษัทกําหนดใหกรรมการ เปดเผย
ขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณา
เร่ืองท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนกับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกําหนด
นโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการไวอยางชัดเจน ดัง
รายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอคุณสมบัติของคณะกรรมการหนา 63  

ความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทถือเปนนโยบายสําคัญท่ีจะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดเปนขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และในกรณีท่ีจําเปนตองทํา
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นอกจากนี้ บริษัทหามมิใหผูบริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจท่ี
เปนการแขงขันกับธุรกิจของกลุมบริษัท ไมวากรรมการ ผูบริหารและพนักงานดังกลาวจะไดรับ
ผลประโยชนทางตรงหรือทางออม โดยไดระบุไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัทอยางชัดเจน 

 
3. บทบาทผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสีย
ภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผู
ถือหุนลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยระบุไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคูมือ
จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีชองทางเพื่อใหผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาส
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และรองเรียนในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรม
จากการกระทําของบริษัท หรือพบเห็นการทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผานทางเว็บไซต
ของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th  และสามารถส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทไดโดยตรงผานทาง 
email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษัทโดยตรงผานทาง email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการดําเนินงานท่ีผานมา บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนี้ 

ผูถือหุน : บริษัทมุงเนนการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปรงใส เพ่ือใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือ
หุนของบริษัทในระยะยาว โดยคํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ดังรายละเอียดซ่ึงได
เปดเผยไวในขอ 1 สิทธิของผูถือหุน และขอ 2 ความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

 

พนักงาน : บริษัทตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสู
ความสําเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมท้ังในดานโอกาส 
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 บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อนามัยท่ีดี และจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเร่ืองสวัสดิการใหแกพนักงาน บริษทัจดัใหมี
การตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย การประกันชีวิตของ
พนักงาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

ลูกคา : บริษัทมีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจสูงสุดใหกับลูกคาท่ีจะไดรับ
ผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพันธอันดี
ในระยะยาว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพบานดวยระบบสากล  ISO 9001 : 2000 บริษัท
มุงเนนการปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดม่ันในการรักษาและปฏิบัติตาม
สัญญาท่ีทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด บริษัทจัดใหมีระบบและกระบวนการใหลูกคาสามารถ
รองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการ (CFR : Customer Feedback Records) และมี
นโยบายในการรักษาความลับของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็น
ของลูกคาเกี่ยวกับการบริการและการกอสรางทุกคร้ังท่ีมีการสงมอบบานใหแกลูกคา และจัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป เพื่อนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาปรับปรุงสินคา
และบริการของบริษัท เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการของบริษัท  

 

คูคา : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยคํานึงถึงผลประโยชน
รวมกันกับคูคา และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย และ
หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการรักษาและปฏิบัติตาม
สัญญาท่ีทําไวกับคูคาอยางเครงครัด  

 

 เจาหนี้ : บริษัทยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงที่มีตอเจาหนี้
อยางเครงครัด  
คูแขงทางการคา : บริษัทมีนโยบายในการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาด หรือ
กําหนดใหคูคาตองขายสินคาใหบริษัทเทานั้น บริษัทไมมีนโยบายในการใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซ่ึง
ขอมูลของคูแขงอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงดวยการ
กลาวหาในทางราย ท้ังนี้ ในปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 

ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผูสอบบัญชีอิสระท่ีผูถือหุนใชเปนกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารและใหมีรายงานทางการเงินตางๆ ถูกตอง ครบถวน จึง
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สังคมและสวนรวม : บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการใหความสําคัญกับการ
ดูแลส่ิงแวดลอม การใหการชวยเหลือแกสังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทองถ่ินท่ีบริษัทมีการดําเนินธุรกิจ ท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือ
กับรัฐและชุมชน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน  

 

  
  นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดนโยบายและการปฏิบัติตอตนเอง นโยบายและการปฏิบัติตอ

ผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน นโยบายและการปฏิบัติตอบริษัท เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นวา 
พนักงานทุกคนถือเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จขององคกร จึงจําเปนจะตองเปนผูท่ีใฝรูและพัฒนา
ความรู ความสามารถของตนเองอยูเสมอ ประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี 
มีสวนรวมในการเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีดีภายในองคกร ควบคูกับพัฒนาใหบริษัทสามารถ
เจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน  

 

 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงิน
และไมใชทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอยางถูกตอง 
ครบถวน และโปรงใส ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด รวมท้ังดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลโครงสรางการทําหนาท่ี และคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการ
จัดการ หนา 54 - 58 รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ในเอกสารแนบ 3 และ
คาตอบแทนกรรมการ หนา 67 ตลอดจนการจัดทํารายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายอยางครบถวน 

 
คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจัดทําข้ึน มีขอมูลทาง
บัญชีท่ีถูกตองครบถวนในสาระท่ีสําคัญ โปรงใส รวมท้ังไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
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ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการ
ติดตอส่ือสารกับผูถือหุน ผูลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและประชาชนท่ัวไป 
โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การเผยแพรขอมูลทางส่ือมวลชน อีเมล 
โทรศัพท โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมท้ังการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตบริษัทท่ี 
www.ncgroup.co.th ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูล
บริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th หรือท่ี E-MAIL Address : 
ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทร. 02-993-5080-7 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณใน
การดําเนนิธุรกิจ ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาใหความเหน็ชอบในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ 
เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนกํากับดูแลฝายจัดการเพ่ือให
การบริหารงานเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต 
ระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติท่ีดี เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัท และความ
ม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  

  บริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวยกรรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
จํานวน 4 ทาน และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร และเปนกรรมการท่ีเปนอิสระจํานวน 4 ทาน 
ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะตัวแทนผูถือหุน
ไดอยางเปนอิสระ และมีการถวงดุลท่ีเหมาะสม 
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ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ โดย
บริษัทกําหนดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหสอดคลองตาม
ขอกําหนดข้ันตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังรายละเอียดซ่ึงไดเปดเผยไวในหัวขอ
คุณสมบัติของคณะกรรมการหนา 64 

สําหรับนโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ได
เปดเผยไวในหัวขอคุณสมบัติกรรมการ หนา 63 ท้ังนี้ บริษัทยังไมมีการกําหนดจํานวนวาระท่ี
กรรมการสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด อยางไรก็ตาม เม่ือครบกําหนดออกตามวาระ 
กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเขาดํารงตําแหนงของกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลงานและประโยชนท่ีบริษัทไดรับจากการทําหนาที่ของกรรมการท่ีผานมา 

 
คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการผูมีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสมเปน
คณะอนกุรรมการ เพื่อชวยศึกษากล่ันกรองงานในเร่ืองตางๆ จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ท้ังนี้ องคประกอบ
สมาชิก ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคณะปรากฏในหัวขอคณะอนุกรรมการ หนา 
54 – 58 นอกจากน้ีในป 2552 บริษัทยังไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการบริษัทมีหนาท่ีรายงานผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฏบัตรในปท่ีผานมาตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานตอผูถือหุนในรายงาน
ประจําป  
 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 คร้ัง และมีการ
ประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน และกําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการ
ทุกคร้ังเวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบกําหนดระเบียบวาระการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขาสู
วาระการประชุมคณะกรรมการได โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสาร
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  ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไว
อยางเพียงพอในการประชุม เพ่ือท่ีจะใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญได
อยางรอบคอบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการทําหนาท่ีใหการสนับสนุนการ
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและ
จัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอม
ใหคณะกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได  

 ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 คร้ัง และการประชุม
พิเศษจํานวน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานได
เปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ หนา 66 

 
การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทจัดใหมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยเปนการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ เพื่อชวยใหคณะกรรมการได
พิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปท่ีผานมา พรอมท้ังมีการจัดทําสรุปผลการประเมิน
เพื่อคณะกรรมการจะไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ดําเนินงานตอไป  
 
 

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผูจัดการของบริษัท ใหมีหลักเกณฑท่ี
ชัดเจนและโปรงใส โดยกําหนดคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีแขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูง
เพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมที่เหมาะสม โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตาม
มติท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ท้ังนี้คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารสําหรับป 2552 ได
เปดเผยไวในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร หนา 67 
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การประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณา

จากผลการดําเนินงานของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบกับสภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะนําขอมูลท่ี
ไดไปใชในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพจึงไดกําหนดภาระ หนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน 
และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในเพื่อทําการพัฒนาปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 บริษัทมีฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทํา
คูมือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษไดดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดและมีประสิทธิภาพ ฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มท่ี โดยฝายตรวจสอบภายในถูกกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

 นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทไดวาจาง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส จํากัด เปนท่ี
ปรึกษาดานการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้เพื่อใหม่ันใจวา บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานดานตาง 
ๆ ท่ีถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการบริหาร และฝายงานที่เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตอไป 

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเปนอยางมาก บริษัทไดมี
การกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ประเมินความเส่ียงของกิจการ กําหนดมาตรการปองกันและ
จัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทตามท่ีระบุในหัวขอปจจัย
ความเสี่ยงหนา 5  โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษัท
เปนประจําทุกไตรมาส 
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จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบวา ตองใชความรู 
ความสามารถ และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ในการ
ดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนเปน
สําคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2549 ท่ี
ประชุมมีมติอนุมัติขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน 
เพ่ือใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสังคมและ
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง  

บริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีดําเนินการการปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณ
บริษัทเปนประจําทุก 2 ป เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งข้ึน โดยบริษัท
ไดจัดทําเปนคูมือแจกใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมลงช่ือรับทราบ และมี
แผนงานท่ีจะจัดใหมีกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทอยางตอเนื่อง โดย
ปจจุบันบริษัทไดกําหนดใหจรรยาบรรณของบริษัทเปนหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม
ของบริษัทดวย  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพ่ือใหพนักงานท่ัวไปยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนด
บทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดวย 

 
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 
เขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนกับการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีดูแล
การฝกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาการทํางานตอไป ดังรายละเอียดท่ีเปดเผยใน
หัวขอประวัติของกรรมการและผูบริหาร ในเอกสารแนบ 1 และนโยบายการพัฒนาพนักงาน หนา 
84 
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เลขานุการบริษัท 

 บริษัทไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ชวยใหกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการ
สงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถือหุน และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ 
รวมท้ังดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติท่ีประชุมผูถือหุน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไวในคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการดวย เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนในบทบาทของเลขานุการบริษัทตอการพัฒนาระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท โดยสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดท่ี E-mail Address : ir@ncgroup.co.th 
หรือท่ีโทรศัพท 02-993-5080-7 ตอ 403 , 02-531-5533 
 
10.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานในการใช
ขอมูลภายในของบริษัทท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือการแสวงหาผลประโยชนสวนตน 
รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท นอกจากนี้ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในคูมือพนักงานและ
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท มีการกําหนดหามพนักงานของบริษัทเปดเผยความลับของบริษัทแก
บุคคลภายนอก หรือใชตําแหนงหนาท่ีในบริษัทแสวงหาประโยชนแกตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ และกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝน ดังนี้ 

 ใหความรูแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานฝายตางๆ เพื่อให
รับทราบเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรท่ีไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามเกณฑท่ีกําหนด โดยใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทเพื่อเก็บเปน
หลักฐาน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือพนักงานและคูมือจรรยาบรรณของบริษัทมี
การกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 
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 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือจรรยาบรรณของบริษัทมีการกําหนดหามมิ
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึงยัง
มิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคูมือพนักงานและคูมือจรรยาบรรณของบริษัทมี
การกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทเปดเผยความลับของบริษัทแก
บุคคลภายนอก หรือใชตําแหนงหนาท่ีในบริษัท แสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดย
มิชอบ และกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝน เชน การภาคทัณฑ หรือไลออก เปนตน 
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10.6 บุคลากร 

 10.6.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมท้ังส้ิน 150 คน 
แบงตามสายงานหลัก ไดดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน)

ฝายงานสวนกลาง 62

ฝายโครงการ 67

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 1

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 20

รวมพนักงาน 150
 

 
 
 

10.6.2 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางแรงงานท่ีสําคัญในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
(ป 2550 – 2552) 

 
10.6.3 ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานสําหรับป 2552 และป 2551 สามารถแยกตาม

ลักษณะผลตอบแทน ไดดังนี้ 
 

ลักษณะผลตอบแทน ป 2552 ป 2551
เงินเดือน / โบนัส 69.6 58.3                    
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

3.8
                       4.7

อ่ืนๆ 5.1 7.6                      
รวม 78.5 70.6                    
 
 

10.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ   ทักษะ 

และประสิทธิภาพในการทํางาน   ท้ังในสวนงานดานเทคนิค (Technical)  และสายงานวิชาชีพ 
(Professional)   เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน  และรองรับความกาวหนาในสายงาน    
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สําหรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร  มีการจัดอบรมท้ังภายในบริษัท และสงพนักงานไป
อบรมภายนอกอยางสมํ่าเสมอ  การจัดอบรมภายในไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถจาก
ภายนอก    และใชวิทยากรจากภายในเสริมเพื่อเปนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ     โดย
มุงเนนการพัฒนาที่ชวยใหพนักงานเปนมืออาชีพในงานท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน เชน การอบรมใน
หลักสูตรเพ่ิมทักษะการขาย    การใหบริการ    และการกอสราง   รวมถึงการปูพื้นฐานดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหกับพนักงานทุกระดับ  เนนพัฒนาใหสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณของบริษัทอยางเครงครัด   เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ท่ีมุงเนนความ
มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

     สําหรับบุคลากรในระดับบริหารนั้น  บริษัทไดจดัใหมีการอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติมอ่ืน 
อาทิ หลักสูตรดานบริหารงานขายอสังหาริมทรัพยเชิงรุก    หลักสูตร Effective Coaching for 
Higher  Performance     หลักสูตร   Business English   เปนตน      นอกจากน้ี สําหรับพนักงานท่ีเขา
มาใหม  บริษัทฯ  ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ และฝกอบรม เพื่อใหเขาใจในระบบงานและข้ันตอนการ
ดําเนินธุรกจิของบริษัท   เปนการปูพื้นฐาน และสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ  ISO 9001  รวมท้ังการใหความรูเบ้ืองตนในเร่ืองการกํากับดแูลกจิการท่ีดี และ
จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนกังาน   และการมีสวนรวมสงเสริมความเปน
บรรษัทภิบาลของบริษัท  

ในป 2552 บริษัทไดจดัการอบรมภายในและภายนอกตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ป 2552

การจัดฝกอบรม จํานวนหลักสูตร จํานวนคน

การอบรมภายในองคกร 11 413

การอบรมภายนอกองคกร 47 58

รวม 58 471
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11. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงของฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบเพื่อใหสามารถทํา
หนาท่ีการตรวจสอบไดอยางเปนอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใน
ระบบการปฏิบัติงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการวาจางบริษัทท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอเอ็นเอส 
บิซิเนส คอนซัลแทนส จํากัด เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป 2552 ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2552 ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูในระบบการบริหารและระบบการปฏิบัติงานของบริษัท
มีโครงสรางการควบคุมภายในเชิงสัมพันธ ของ 5 องคประกอบ อยางเหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้ 
 

1. องคกรและสภาพแวดลอม  

1.1 บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  แผนงานรายป และเปาหมาย KPI ของแต
ละฝาย / โครงการ เปนประจําทุกป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ KPI. เพื่อทบทวน KPI. ของทุกหนวยงาน ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน และให
สอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ  

1.2 บริษัทฯ ไดจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และมีคุณธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายในการจาย
คาตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานได
รวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มความรู ความสามารถ เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยรวมขององคกร 

1.3 บริษัทฯ มีการจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ดานการเงิน จัดซ้ือ การบริหารทั่วไป และมีระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2000  เพื่อควบคุมทางเดินเอกสารและคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

1.4 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  และแตงต้ังกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และ
คณะกรรมการบริษัทประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดย
อิสระรวมกับฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

1.5 โครงสรางการจัดองคกรของบริษัทมีศักยภาพในการบริหารงานไดอยางกระชับและรวดเร็ว 
สอดคลองกับวิธีมอบอํานาจและความรับผิดชอบ 
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1.6 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาความกาวหนาของ
พนักงาน 
 
2.   การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการบริหารความเส่ียงอยางมีระบบ 
จัดใหมีกระบวนการท่ีสามารถระบุปจจัย  และวิเคราะหความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท  รวมท้ังการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัทใหความสําคัญกับการประเมินความเส่ียง เชนจัดประชุม
กันอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาวาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเปนความเส่ียงในลักษณะใด  และ ปรับเปล่ียน การ
ควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนไปอยูเสมอ   
 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 บริษัทฯ กําหนดมาตรการควบคุม มุงเนนแบบปองกัน  และสงเสริมใหผูปฏิบัติงานพัฒนาการควบคุม 
ภายในดวยตนเองดังนี้ 

3.1 บริษัทฯ กําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของผูบริหารระดับตางๆ 
3.2 มีการจัดโครงสรางการปฏิบัติงานใหสามารถสอบทานงานระหวางกัน 
3.3 มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน KPI และทบทวนแผนเปาหมายทุก 6 เดือน 
3.4 บริษัทฯ มีมาตรการในการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน ภายใต พรบ.บานจัดสรร พรบ.คุมครอง
ผูบริโภค พรบ.ส่ิงแวดลอม พรบ.ควบคุมเอกสาร พรบ.ผังเมือง และอ่ืนๆ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

4.1 บริษัทฯ กําหนดใหมีการสงหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  กอนการประชุม
โดยเฉล่ีย 7 วัน กอนการประชุม 

4.2 บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรใหมีหนวยงานทําหนาท่ีส่ือสารขอมูลท้ังภายในและภายนอก 
องคกร โดยมีเนื้อหาสาระอยางครบถวน ถูกตอง ทันปจจุบัน ทันเวลา และสามารถคนหาได ไดแก              ฝาย
นักลงทุนสัมพันธ และฝายประชาสัมพันธ เปนตน 
 4.3 มีการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ และบอรดแจงขาวสารของบริษัท แสดง ณ สถานท่ีทําใหคนเห็น 
ไดอยางชัดเจน 

4.4  แตละฝายในบริษัทฯ มีการจัดทําแผนผังผูปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ และ / หรือ ตารางกิจกรรมใน 
ฝายนั้นๆ 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                              สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 88 

4.3 ฝายบริหารระดับสูงเปนผูกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
5  ระบบการติดตามผล 

5.1 บริษัทกําหนดมาตรการติดตามผลระหวางการดําเนินงาน โดยกําหนดนัดประชุมฝายบริหาร
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง และประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาตัดสินปญหาพรอมรับทราบความคืบหนาของ
โครงการตางๆ ตามท่ีคณะทํางานไดรับมอบหมาย 

5.2 บริษัทฯ กําหนดมาตรการประเมินผลในชวงเวลาท่ีกําหนด และการประเมินอิสระโดยฝายระบบ 
จัดการคุณภาพ และฝายตรวจสอบภายใน เขาทําการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําป 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ สอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของบริษัทท่ีปรึกษาดานการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ทําใหเกิดประโยชนในการบริหารงานของบริษัท 
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12. รายการระหวางกัน 
12.1 รายการระหวางกันในระหวางป 2552 
ในระหวางป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซ่ึงผูสอบ

บัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 
 

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

ลานบาท) 

ความจําเปน / ความ
สมเหตุสมผล 

บริษัทกูยืมเงินจากนายนํา
ชัย ตันฑเทอดธรรม เพ่ือ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคลองใน
การดําเนินงานของบริษัท 
โดยอัตราดอกเบี้ยการกูยืม
ดั ง ก ล า ว ตํ่ า ก ว า อั ต ร า
ดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย   

บริษัทกูยืมเงินจาก นายนําชัย ตันฑเทอด
ธรรม โดยจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
5.75 ตอป รายละเอียดดังน้ี  

 
 
 

149 
6.7 
0.6 
155 

15.54 

อ ดี ตประธ านกร รมก า ร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และผูถือหุนใหญของบริษัท 
ถือหุนในสัดส วนรอยละ 
56.66 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 
2552) 

1. ผูจัดการกอง
มรดก นาย     
นําชัย ตันฑ
เทอดธรรม*       - ยอดเงินกูยกมา 

-  จํานวนเงินกูยืมระหวางป 2552 
-   ชําระคืนระหวางป 2552 
-  

 
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552 

- ดอกเบี้ยคางจาย 

 
 
 

2.   บริษัทกูยืมเงินจากนายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม เพ่ือ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และเสริมสภาพคลองใน
การดําเนินงานของบริษัท 
โดยอัตราดอกเบี้ยการกูยืม
ดั ง ก ล า ว ตํ่ า ก ว า อั ต ร า
ดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย   

บริษัทกูยืมเงินจากนายสมเชาว  ตันฑ
เทอดธรรม โดยจายดอกเบ้ียในอัตรา 

 
 
 

31.82 
4.5 

23.87 
12.45 
0.33 

กรรมการ กรรมการพิจารณา
ค า ต อ บ แ ท น  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และผูถือหุนใหญ
ข อ ง บ ริ ษั ท  ( ถื อ หุ น ใ น
สัดส วนร อยละ  1 . 1 4  (ณ 
วันที่ 30 ธ.ค.2552) 

นายสมเชาว 
ตันฑเทอด
ธรรม รอยละ 5.75 ตอป รายละเอียดดังน้ี  

    - ยอดเงินกูยกมา 
-  จํานวนเงินกูยืมระหวางป 2552 
-  ชําระคืนระหวางป 2552 
-  ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552 
-  ดอกเบี้ยคางจาย 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
ลานบาท) 

ความจําเปน / ความ
สมเหตุสมผล 

บริษัทเชาที่ดินจากนางพัชรินทร ตันฑ
เทอดธรรม ในอัตราคาเชาเดือนละ 
55,000 บาท 

เปนญาติของผูถือหุน (นาย
นําชัย ตันฑเทอดธรรม เปน
อ ดี ตประธ านกร รมก า ร 
ประธานกรรมการบริหาร 
และผูถือหุนใหญของบริษัท 
ในสัดสวนรอยละ 56.66 (ณ 
วันที่ 30 ธ.ค. 2552) 

 
 
 

0.66 

3. นางพัชรินทร 
ตันฑเทอด
ธรรม 

- มลูคารวม 

บริษัทเชาที่ดินจากนางพัช
รินทร  ตันฑเทอดธรรม 
ใ น ส ว น ที่ เ ป น ที่ ต้ั ง
สํ า นั ก ง า น ข า ย  บ า น
ตัวอยาง และลานจอดรถ
ของโครงการบานฟาปย
รมย เน้ือที่ 11 ไร สัญญา
เชา 3 ป ต้ังแต 1 ม.ค. 2550 
– 31 ธ.ค. 2552 อัตราคา
เช าปละ  660 ,000  บาท 
เน่ืองจากท่ีดินดังกลาวอยู
ในทําเลที่ลูกคาผานเขา
ออกสะดวก   

บริษัทซื้อวัสดุกอสรางจาก บจก. เอส.ซี.
คอนสตรัคช่ัน แอนด เดคคอรเรช่ัน 

อดีตประธานกรรมการ  / 
กรรมการ และผูถือหุนใหญ
ของบริษัท ซึ่งไดแก นายนํา
ชัย ตันฑเทอดธรรม นายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม นาย
สมนึก ตันฑเทอดธรรม และ
ผูถือหุนใหญ  นางสาวนง
ลักษณ ตันฑเทอดธรรม ถือ
หุนใน SC รวมกันรอยละ 
94.98 

 
 

0.01 
0.13 

4. บริษัท เอส.ซี.
คอนสตรัคช่ัน 
แ อ น ด 
เดคคอรเรช่ัน 
จํ า กั ด ( SC)  / 
ดํา เ นินธุร กิจ
จําหนายวัสดุ
อุ ป ก ร ณ
กอสราง 

- มูลคารวม 
- ยอดคงคาง 

บริษัท และ SC มีกรรมการ
รวมกัน 2 ทาน คือ นายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม และ
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  

บริษัทและบริษัทยอยเปน
ผูจัดหาวัสดุกอสรางบาง
รายการที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพและมาตรฐาน 
และยากตอการควบคุม 
ใหแกผูรับเหมา โดยซื้อใน
ราคาตลาดเทียบเทากับ
ร า ค า ที่ ซื้ อ จ า ก
บุคคลภายนอก  ซึ่ ง เปน
การดําเนินธุรกิจตามปกติ 
การซื้อวัสดุกอสรางจาก
บริษัทที่เก่ียวของสงผลให
บริษัทสามารถควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา ควบคุมเวลาการสง
มอบสินคาและสะดวกใน
การใชบริการไดรวดเร็ว
ในกรณีที่ตองการความ
เรงดวน 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ  

มูลคาของ
รายการ

ระหวางกัน 
ลานบาท) 

ความจําเปน / ความ
สมเหตุสมผล 

บริษัทซื้อวัสดุกอสรางจาก บจก. สถาพร
วัฒนา คาวัสดุกอสราง  

อดีตประธานกรรมการ  / 
กรรมการ และผูถือหุนใหญ
ของบริษัท ซึ่งไดแก นายนํา
ชัย ตันฑเทอดธรรม นายสม
เชาว ตันฑเทอดธรรม นาย
สมนึก ตันฑเทอดธรรม นาย
วิเชียร ศิลาพัชรนันท นาย
รังสรรค นันทกาวงศ และ
บุคคลในกลุม ตันฑเทอด
ธ ร ร ม  ถื อ หุ น ใ น  บ จ ก .
ส ถ า พ ร วั ฒ น า  ค า วั ส ดุ
กอสร า ง  รวมกันรอยละ 
100.00 

บริษัทและบริษัทยอยเปน
ผูจัดหาวัสดุกอสรางบาง
รายการที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพและมาตรฐาน 
และยากตอการควบคุม 
ใหแกผูรับเหมา โดยซื้อใน
ราคาตลาดเทียบเทากับ
ร า ค า ที่ ซื้ อ จ า ก
บุคคลภายนอก  ซึ่ ง เปน
การดําเนินธุรกิจตามปกติ 

5. บริษัท สถาพร
วัฒนา คาวัสดุ
กอสราง จํากัด 
/ ดําเนินธุรกิจ
จําหนายวัสดุ
อุปกรณการ
กอสราง 

- มูลคารวม 
- ยอดคงคาง 
 

 
 

27.35 
13.09 

 

  
บริษัทฯ และบจก.สถาพร
วัฒนา คาวัสดุกอสราง มี
กรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 
นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม 
และนายสมเชาว ตันฑเทอด
ธรรม     ( ณ ก.พ. 2552 
และบจก.สถาพรวัฒนา คา
วัสดุกอสราง มีกรรมการ 3 
ทาน คือ นายสมเชาว ตันฑ
เทอดธรรม คุณสุจินต ตันฑ
เทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม) 

การซื้อวัสดุกอสรางจาก
บริษัทที่เก่ียวของสงผลให
บริษัทสามารถควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของ
สินคา ตลอดจนสามารถ
ควบคุมเวลาการสงมอบ
สินค าและได รับความ
สะดวกในการใชบริการ
ไ ด ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก ร ณี ที่
ตองการความเรงดวน 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1 และ 2 เปนรายการที่กระทําตามความจําเปนเปนครั้งคราว 
 2. รายการที่ 4 และ 5 เปนรายการที่กระทําอยางตอเนื่อง 
* นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550  
   ผูจัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบดวย 

- นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม นายประสิทธ ตันฑเทอดธรรม นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ นายสุจินต  
ตันฑเทอดธรรม 
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ความจําเปน / ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และมี
ความเห็นวา รายการระหวางกันดังกลาว มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
บริษัทและผูถือหุน และเปนไปตามลักษณะธุรกิจท่ัวไป มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เชนเดียวกับการกําหนดราคาใหกับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกัน และไมมีการถายเทผลประโยชน
ระหวางบริษัท บริษัทยอย และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
 
12.2 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 
 
12.3 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 
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  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแก บริษัทวาจางบริษัทยอย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษัท และวาจางกอสรางเฉพาะบานสรางกอนขายในโครงการ 
 (3) รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะส้ัน 
  รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะส้ัน  ไดแก บริษัทเชาทรัพยสินเปนท่ีตั้งสํานักงาน
ขายของโครงการบานฟาปยรมย 
 (4) รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ 
  รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ ไดแก การวาจางบริษัทยอยดูแลสวนในโครงการ  

5) รายการความชวยเหลือทางการเงิน 
  รายการความชวยเหลือทางการเงิน ไดแก การกูยืมเงินจากบริษัทยอย การใหธนาคารพาณิชย
ออกหนังสือคํ้าประกันตอหนวยงานราชการใหแกบริษัทยอย การกูยืมเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะ
จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตาม
เง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น 
บริษัทจะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามแตกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ   
 
 ท้ังนี้ 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) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) 
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13. คําอธิบายผลการดําเนินงาน และการวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
 
13.1    งบการเงิน 

1) ผูสอบบัญชีและรายงานผูสอบบัญชี 
 
สรุปรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ผูสอบบัญชี : นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับ
แตละปส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด   
สําหรับแตละปส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 

สรุปรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินระหวางกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
ผูสอบบัญชี : นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับ
แตละปส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด   
สําหรับแตละปส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

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

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 
2549 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
 

2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

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

 
2550

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 16 0.5% 4 0.1%                 15 0.4%

   ลูกหนี้การคา - สทุธิ 1 0.0% 6 0.2%                   9 0.2%
   มูลคางานท่ีเสร็จยังไมไดเรียกเก็บ - สทุธิ 7 0.2% 20 0.6%                 19 0.6%

   รายไดคางรับคาคอมมิชช่ัน * - - - -                   7 0.2%
   สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 424 14.1% 484 15.3%               614 17.9%

   ตนทุนการพัฒนาที่ดิน *           1,105 36.9%           1,175 37.2%            2,500 72.7%
   ที่ดินรอการพัฒนา *           1,238 41.3%           1,238 39.2%                 -                   -   

   วัสดุกอสรางคงเหลือ - - - -              0.02 0.001%
   สนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  - สทุธิ 7 0.2% 9 0.3%                 19 0.6%

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน           2,798 88.5%           2,936 92.9%            3,184 92.6%
สนิทรัพยไมหมุนเวียน

   เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกัน 1 0.04% 8 0.3%                   8 0.2%
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สทุธิ 183 6.1% 193 6.1%               223 7.1%

   สนิทรัพยไมมีตัวตน - สทุธิ 3 0.1% 3 0.1%                   3 0.1%
   ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 8 0.3% 17 0.5%                 20 0.6%

   สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1 0.04% 2 0.1%                   3 0.2%
รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน 197 6.6% 223 7.1%               256 7.4%

รวมสนิทรัพย           2,995 100.0%           3,160 100.0% 3,440          100.0%

รายการ
25512552
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 

2550
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

หนี้สนิ
หนี้สนิหมุนเวียน

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก        
           สถาบันการเงิน

68 2.3% 136 4.3%               146 4.3%

   ตั๋วเงินจายการคา 30 1.0% 30 0.9%                 19 0.5%
   เจาหนี้การคา 17 0.6% 25 0.8%                 29 0.8%

   เงินรับลวงหนาคาขายท่ีดิน - - 30 0.9% - -
   เจาหนี้คาท่ีดิน 68 2.3% 68 2.2%                 71 2.1%
   เจาหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 13 0.4% 13 0.4%                   4 0.1%
   ภาระหนี้สนิตามสญัญาเชาการเงิน 0.0%

       ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 0.8 0.03% 0.2 0.01% - -
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
        สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 23 0.8% - - - -
   คางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได 23 0.8% 26 0.8%                 53 1.5%

   คาใชจายคางจาย 21 0.7% 9 0.3%                 13 0.4%
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 4 0.1% - - - -
   คาคอมมิชช่ันคางจาย - - - - 20 0.6%
   ดอกเบ้ียคางจาย 16 0.5% 11 0.3% 7 0.2%

   เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา * 38 1.3% 41 1.3% 44 1.3%
   หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 9 0.3% 5 0.2%                   5 0.1%
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 332 11.1% 394 12.5% 412 12.0%
หนี้สนิไมหมุนเวียน

   ภาระหนี้สนิตามสญัญาเชาการเงิน - สทุธิ 1.3 0.04% 0.5 0.01% - -
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสทุธิ 458 15.3% 604 19.1%               843 24.5%
   เจาหนี้และเงินกูยืมจากกรรมการ 168 5.6% 181 5.7%               159 4.6%
รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน 627 20.9% 785 24.8% 1002 29.1%
รวมหนี้สนิ 959 32.0%             1,180 37.3%            1,414 41.1%

สวนของผูถือหุน
   ทุนท่ีออกและชําระแลว                1,186 39.6%             1,186 37.5%            1,186 34.5%
   สวนเกินมูลคาหุน 578 19.3% 578 18.3%               578 16.8%
   กําไรสะสม 273 9.1% 216 6.8%               262 7.6%

รวมสวนของผูถือหุน 2,036               68.0% 1,980           62.7% 2,026          58.9%
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 2,995               100.0% 3,160           100.0% 3,440          100.0%

รายการ
25512552
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

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

2552 2551 2550
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายได
   รายไดจากการขาย 822 95.0% 768 98.5% 821             97.7%
   รายไดจากการกอสราง - - - - 5                 0.6%
   รายไดจากการบริการ 3 0.4% 4 0.5% 6                 0.7%
   รายไดอืน่ 40 4.6% 8 1.1% 8                 0.9%
รวมรายได 865 100.0% 780 100.0% 840             100.0%
คาใชจาย
   ตนทุนขาย 558 67.9% 559 72.8% 593             70.6%
   ตนทุนกอสราง - - - - 3                 0.4%
   ตนทุนบริการ 3 0.4% 3 0.4% 4                 0.5%
   คาใชจายในการขายและบริหาร * 179 21.7% 198 25.8% 251             29.9%
   คาตอบแทนผูบริหาร * 26 3.2% 19 2.5% 0.5              0.1%
   ผลขาดทุนจากภาษีเงินไดถกูหัก ณ ท่ีจาย - - - - 2                 0.3%
รวมคาใชจาย 766 93.2% 779 101.4% 853             101.6%
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 99 12.0% 1 0.1% (13) (1.6%)
ตนทุนทางการเงิน * 30 3.6% 46 6.0% 48               5.7%
ภาษีเงินได 13 1.6% 0.7 0.1% 0.3              0.04%
กําไรสุทธิ 56 6.8% (46) (6.0%) (62) (7.3%)

รายการ

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

        (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2552 2551 2550

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 261 291 409

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 4 (7)

เงินสดสุทธิท่ีไดมา (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (254) (296) (412)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 12 (11) (3)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 4 15

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 16 4 15

(1)

18

 
 

หมายเหตุ * : รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินไดมีการจัดประเภทใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ 

บัญชีในปปจจุบั นซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน ท้ังน้ี ขอใหดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

2)    ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงิน 
 

รายการ 2552 2551 2550

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 8.42 7.45 8.65

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.05 0.03 0.06

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.72 0.76 1.19

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 260.24 111.43 140.40

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 1.38 3.26 2.56

อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลือ(เทา) 1.23 1.02 0.85

ระยะเวลาขายสนิคาเฉล่ีย (วัน) 291.86 352.75 423.65

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 15.35 10.85 12.97

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 23.42 33.18 27.77

Cash Cycle (วัน) 269.79 322.83 398.45

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  

อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.00% 27.21% 27.94%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 21.80% (1.05%) (2.20%)

อัตรากําไรสทุธ ิ(%) 6.48% (5.87%) (7.33%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 2.75% (2.31%) (3.04%)

อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) 1.87% (1.45%) (1.79%)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถาวร (%) 38.70% (13.70%) (17.50%)

อัตราการหมุนของสนิทรัพย (เทา) 0.28                0.24                0.23              

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.47 0.60 0.70              

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 0.05 -0.04 -0.05

มูลคาตามบัญชี (บาท) 1.72 1.67 1.71              
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
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13.2    คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

 สรุปภาพรวมการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยแบบครบวงจร ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเภทโครงการบานจัดสรรพรอมท่ีดิน และโครงการชุดพักอาศัยเพื่อขาย ธุรกิจบริหารและจัดการ
โครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหารชุมชน ปจจุบันบริษัทมีรายไดหลักท้ังจํานวนมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย  

บริษัทมีบริษัทยอย 2 บริษัทซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร
ตี้ แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ท้ังดานบริหารการขายและการตลาด 
การกอสรางและการโอน ในลักษณะของการเขาไปฟนฟูกิจการ และการบริหารรวมกับเจาของท่ีดิน และ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการใหบริการบริหารชุมชนแกโครงการบานจัดสรร
และอาคารชุดภายหลังการโอน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการท่ีเปดดําเนินการท้ังส้ิน 12 โครงการ 
มูลคาโครงการรวมท้ังส้ิน 8,803 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซ้ือขายแลวท้ังส้ิน 4,848 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 55.1  ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน และโอนรับรูเปนรายไดแลว 4,480 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
50.9 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน  

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
1. รายได 

 ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 865.1 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 ซ่ึงมีรายไดรวม 
779.6 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดําเนินธุรกิจตามกลยุทธของบริษัทฯ 
ทําใหมียอดโอนเพิ่มข้ึน ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของ
รัฐบาล และสภาพตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีปรับตัวดีข้ึน 
 

รายไดของบริษัทท้ังจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมีรายไดหลักจากการขายบาน
จัดสรรพรอมท่ีดิน ในป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขาย รายไดจากการบริการ และรายไดอ่ืน 
เทากับ รอยละ 95.0 รอยละ 0.4 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ ในขณะท่ีในป 2551 บริษัทมีสัดสวนรายไดจาก
การขาย รายไดจากการบริการ และรายไดอ่ืนเทากับ รอยละ 98.4 รอยละ 0.5 และรอยละ 1.1 ตามลําดับ  
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โครงสรางรายได 

2552 2551 2550 
รายการ ดําเนินการโดย 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขาย NC, NCE 822 95.0 767 98.4 821 97.7 
รายไดจากการกอสราง NCPM* - - - - 5 0.6 
รายไดจากการใหบริการ NCPM*, QLM* 3 0.4 4 0.5 6 0.7 
รายไดอื่น** NC 40 4.6 8 1.1 8 1.0 
รายไดรวม  865 100.0 779 100.0 840 100.0 

 

หมายเหตุ * บริษัทถือหุนใน  NCPM และ QLM รอยละ 99.99 

 ** รายไดอื่นเปนรายไดจากการรับคาเชา คาเปล่ียนสัญญา ยึดคืนสัญญา ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน และ
อื่นๆ 

 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรต้ี แมเนจเมนท จํากัด 

 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 

 NCE หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จํากัด (บริษัทยอยซึ่งปดดําเนินกิจการในระหวางป 2552) 

 

รายไดจากการขาย 

ในป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานเดี่ยวและบาน
เแฝดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 71.7 และรอยละ 12.8 ตามลําดับ มีสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอม
ท่ีดินประเภททาวนเฮาส และอาคารพาณิชยลดลงเปนรอยละ 5.7 และรอยละ 1.1 ตามลําดับ ในขณะท่ีใน
ป 2551 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินประเภทบานเด่ียว บานแฝด ทาวน
เฮาส และอาคารพาณิชย เทากับ รอยละ 70.1 รอยละ 7.3 รอยละ 11.6 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ  

 

รายไดจากการขายแบงตามประเภทบาน 

ผลิตภณัฑ 2552 2551 2550 

   ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย:       

  บานเด่ียว 589.7 71.7 537.7 70.1 558.0 67.9 

  บานแฝด 105.0 12.8 55.7 7.3 111.2 13.5 

  ทาวนเฮาส 47.1 5.7 88.7 11.6 137.5 16.7 

  อาคารพาณิชย 8.9 1.1 17.1 2.2 0.7 0.1 

  อื่น ๆ 71.6 8.7 68.3 8.9 14.5 1.8 

รวมรายไดจากการขาย 822.3 100.0 767.5 100.0 821.9 100.0 
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ในป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานพรอมอยู บานสรางกอนขาย และบานส่ังสราง 
เทากับรอยละ 62.1 รอยละ 9.5 และรอยละ 28.4 ตามลําดับ ขณะท่ี ป 2551 บริษัทมีสัดสวนรายไดจาก
การขายบานพรอมอยู บานสรางกอนขาย และบานส่ังสรางเทากับรอยละ 69.5 รอยละ 11.7 และรอยละ 
18.9 ตามลําดับ  

สัดสวนรายไดจากการขายแบงตามลักษณะคําสั่งซื้อของลูกคา 

การผอนชําระ
เงินดาวน 2552 2551 2550

1. บานพรอมอยู (0 – 2 งวด) 62.1 69.5 82.3
2. บานสรางกอนขาย (3 – 6 งวด) 9.5 11.7 9.0
3. บานส่ังสราง (มากกวา 7 งวด) 28.4 18.9 8.7

รวม 100.0 100.0 100.0

ประเภทบาน
สัดสวนของรายไดจากการขาย (รอยละ)

 
 

รายไดจากการขายสวนใหญมาจากการขายบานพรอมท่ีดินในโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิล
เลจ เฟส 2 ,โครงการบานฟาปยรมย เฟส 10 ,โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1,
โครงการบานฟาปยรมย เฟส 9 , โครงการบานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ ,โครงการ เดอะโฟกัส 
คอนโดมิเนียม ,โครงการกรีนพารครังสิต คลอง 3  คิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 87.4 ของรายไดจากการ
ขายท้ังหมด  
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รายไดจากการขายรายโครงการ 

2552 2551 2550 
โครงการ 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

กรีนพารครังสิต เฟส 1                   -                      -                      -                      -                      -                      -    

กรีนพารครังสิต เฟส 2                   -                      -                      -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 2                   -                      -                      -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 3                  7.8  1.0                   -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 4                   -    0.0                   -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 5                   -    0.0                   -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 6                   -    0.0                   -                      -                      -                      -    
บานฟาปยรมย เฟส 7                25.3  3.1                84.9                 11.1               153.7                 18.7  
บานฟาปยรมย เฟส 8                  2.5  0.3                74.7                   9.7               136.6                 16.6  
บานฟาปยรมย เฟส 9                88.3  10.7                82.4                 10.7                 63.4                   7.7  
บานฟากรีนพารค รอยัล ปนเกลา                   -    0.0                  7.8                   1.0                 45.7                   5.6  
บานฟากรีนพารค รอยัล พุทธ
มณฑล สาย 1 

             104.1  12.7                75.9                   9.9                 87.3                 10.6  

บานฟาริมหาด                   -    0.0                12.7                   1.7                 24.8                   3.0  
ธัญธานี โฮมออนกรีน                32.0  3.9                19.9                   2.6                 25.8                   3.1  
นริศา ธนบุรีรมย                  1.7  0.2                24.6                   3.2                   8.0                   1.0  
บานฟากรีนพารค  ประชาอุทิศ                73.6  9.0                73.0                   9.5                 93.8                 11.4  
ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 
เฟส 2 

             196.2  23.9                97.4                 12.7               108.4                 13.2  

กรีนพารครังสิต คลอง 3                49.9  6.1                96.7                 12.6                 70.7                   8.6  
เดอะ โฟกัส คอนโดมิเนียม                71.6  8.7                68.3                   8.9                    -                      -    
บานฟารังสิต คลอง 7                34.3  4.2                47.1                   6.1                   3.7                   0.5  
บานฟาปยรมย เฟส 10              134.9  16.4                  2.1                   0.3                    -                      -    
บานฟารังสิต คลอง 2                   -    -                   -                      -                      -                      -    
รวม              822.2  100.0              767.5               100.0               821.9               100.0  

 

รายไดจากการบริการ  

รายไดจากการบริการมาจากการดําเนินงานของบริษัทยอย คือ บริษัท ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมนท จํากัด           
ซึ่งใหบริการบริหารชุมชนในโครงการบานจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเขาอยูอาศัย ในป 2552 บริษัทมีรายได
จากการบริการ 3.166 ลานบาท ลดลงจาก 3.616 ลานบาท ในป 2551 หรือลดลง 0.5 ลานบาท เน่ืองจากในป 2552 
โครงการกรีนพารครังสิต เฟส 2  มีการเปล่ียนการบริหารงาน โดยนิติบุคคลหมูบานเปนผูดําเนินการบริหารงานเอง 

รายไดอ่ืน  

ในป 2552 บริษัทมีรายไดอื่น 39.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 8.5 ลานบาทในป 2551 สาเหตุหลักมาจากบริษัทไดยึด
เงินมัดจําคาขายที่ดินจํานวน 30.0 ลานบาท จากบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน เน่ืองจากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 
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2.   ตนทุนและกําไรขั้นตน 
  อัตรากําไรข้ันตนจากการขายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 27.2 ในป 2551 เปนรอยละ 32.0 ในป 2552 

เนื่องจากในป 2552 ตนทุนขายมีอัตราลดลงจาก 72.8%ในป 2551  เปน 67.9% ในป 2552 โดยในป 
2551 มีการโอนท่ีดิน อาคารสโมสรเปนตนทุนขาย 

 
 3.  คาใชจายในการขายและบริหาร 
      บริษัทมีคาใชจายในการขายลดลง 8.7 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.5 และคาใชจายในการ
บริหารลดลง 10.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.8 สาเหตุหลักมาจากคาเชาปายโฆษณา อัตราภาษีธุรกิจ
เฉพาะ คาธรรมเนียมการโอน และคาเส่ือมราคาท่ีลดลง 

 4. กําไร 

 ในป 2552  บริษัทมีกําไรสุทธิ 56.1 ลานบาท เทียบกับป 2551 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 
45.8 ลานบาท บริษัทมีผลกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 101.9 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 222.5 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจาก บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มข้ึน 85.5 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 11.0 มีอัตราตนทุนขาย
ลดลงจากรอยละ 72.7 ในป 2551 เปนรอยละ 67.9 ในป 2552 มีคาใชจายในการขายลดลง 8.7 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 9.5 และคาใชจายในการบริหารลดลง 10.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.8  

5. อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

ในป 2552 บริษัทมีผลกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.05 บาท และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอย
ละ 2.75 ในขณะท่ี ป 2551 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตอหุนเทากับ 0.04 บาท และอัตราผลตอบแทนผูถือ
หุนเทากับรอยละ -2.31  

บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2552 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท และมีการจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย 3.79 ลานบาทของกําไรสุทธิประจําป 

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,995.1 ลานบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2551 จํานวน 164.9 ลานบาท หรือรอยละ 5.2 โดยมีสินทรัพยหมุนเวยีนลดลง 138.4 ลานบาท หรือรอย
ละ 4.7 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ 60.2 ลานบาท และตนทุนการพัฒนาท่ีดิน 70.2 
ลานบาท เนื่องจากการขายบานและโอนกรรมสิทธ์ิใหลูกคา ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 26.5 
ลานบาท หรือรอยละ 11.8  



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

 104 

 สวนประกอบของสินทรัพย 

   สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลืออยูในรูปของอสังหาริมทรัพยเพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้ ราคาทุนประกอบดวยตนทุนในการไดมาซ่ึงท่ีดิน คาพัฒนาท่ีดิน คา
กอสราง และคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโครงการรวมท้ังดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 423.8 ลานบาท และ 484.0 ลานบาท ตามลําดับ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.1 และรอยละ 15.3 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สัดสวนสินคาคงเหลือตอ
สินทรัพยรวมลดลงเนื่องจากในป 2552 บริษัทมีนโยบายระบายสินคาคงเหลือเพื่อลดภาระตนทุน
ดอกเบ้ียและเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินงาน โครงการท่ีมีการลดลงของสินคาคงเหลือหลัก ๆ ไดแก
โครงการ เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม,โครงการบานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 ,      โฮ
มออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 , โครงการบานฟาปยรมย เฟส 7 และ โครงการบานฟาปยรมย เฟส 8  

 
 ตนทุนการพัฒนาท่ีดินและท่ีดินรอการพัฒนา 

  ตนทุนการพัฒนาท่ีดินและท่ีดินรอการพัฒนาเปนสวนประกอบหลักของสินทรัพยของบริษัท โดย
ในชวงป 2552 บริษัทมีตนทุนการพัฒนาท่ีดินคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.9 ของสินทรัพยรวม และท่ีดิน
รอการพัฒนาคิดเปนสัดสวนรอยละ 41.3 ของสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทมีตนทุนการพัฒนาท่ีดินและท่ีดินรอการพัฒนารวมจํานวน 2,343 .1 ลานบาท และ 
2,413.8 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 70.7 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2.9 เนื่องจากบริษัทดําเนินการ
กอสรางบานประเภทบานพรอมอยูแลวเสร็จและโอนไปเปนสินคาสําเร็จรูป  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 สินทรัพยประเภทน้ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญคือ ท่ีดินและอาคารสําหรับเปนสํานักงาน
และสโมสรในโครงการบานจัดสรรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 182.9 ลานบาท และ 193.0 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 6.1 และรอยละ 6.1 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ มูลคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ี
ลดลงสวนใหญเนื่องจากการตัดคาเส่ือมราคา 

วัสดุกอสรางคงเหลือ 

  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายใหผูรับเหมารับผิดชอบในการซ้ือวัสดุกอสรางใหไดตามคุณภาพที่
บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะดําเนินการจัดหาเฉพาะวัสดุกอสรางหลักบางชนิดเทานั้น ดังนั้น บริษัทจึง
ไมมีปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บวัสดุกอสราง  
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คุณภาพสินทรัพย 

  สินทรัพย 

  บริษัทและบริษัทยอยมีการสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณท่ีเปนขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน บริษัท
จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันที ท้ังนี้ ในป 2546 บริษัทมีการปรับปรุง
โครงสรางกลุมโดยบริษัทเขาลงทุนในบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัทในสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 โดย
บริษัทเขาลงทุนในบริษัทยอยท่ีราคายุติธรรม ยกเวนการเขาลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท 
จํากัด ซ่ึงถือเปนคาความนิยม อยางไรก็ตาม บริษัทไดตัดจําหนายคาความนิยมดังกลาวเปนคาใชจาย
สําหรับป 2546 แลวท้ังจํานวน 

  ลูกหนี้ 

  รายไดจากการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินและรายไดจากการรับจางกอสรางบานจะรับรูตามวิธี
อัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ สวนรายไดจากการบริการจะรับรูตามระยะเวลาของสัญญา โดย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.7 ลานบาท ประกอบดวย
ลูกหนี้จากกิจการอสังหาริมทรัพย และกิจการบริหารชุมชน จํานวน 1.7 ลานบาท และ 0.03 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 98.2 และรอยละ 1.8 ของลูกหนี้การคาท้ังหมด ตามลําดับ  

  (ดูรายละเอียดการวิเคราะหลูกหนี้การคาตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ 6) 

รายละเอียดเงินคางชําระสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ท้ังนี้ลูกหนี้การคารวม 1.7 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 2552 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดคงเหลือจํานวน 15 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากตนงวดจํานวน 3.7 ลานบาท รายละเอียดของ
แหลงท่ีมาและแหลงท่ีใชไปของเงินมีดังตอไปนี้  
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  เงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานจํานวน 261 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการขายและสงมอบ
บานในโครงการใหแกลูกคา โดยบริษัทมีสินคาคงเหลือและตนทุนการพัฒนาท่ีดินลดลงจํานวน 60 ลาน
บาท และ 70 ลานบาท ตามลําดับ  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4.3 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการลงทุนในทรัพยสินท่ี
ใชในการประกอบธุรกิจ 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 253 ลานบาท สวนใหญเนื่องจากการจายชําระคืนเงิน
กูยืมสถาบันการเงิน และการกูยืมเงินจากกรรมการลดลง โดยบริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ลดลง 147 ลานบาท และเงินกูยืมจากกรรมการลดลง 13 ลานบาท  

อัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมข้ึนจาก 7.4 เทา ในป 2551 เปน 8.4 เทา ในป 2552 เนื่องจากมีการขายและ
โอนไดมากข้ึน  

แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินรวม 959.0 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
จํานวน 221.0   ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.7 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 62.2 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 15.8 เนื่องจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 67.7 ลานบาท 
และคางวดท่ียังไมรับรูเปนรายได 3.2 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียนลดลง 158.8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
20.2 สวนใหญเนื่องจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 146.4 ลานบาท เงินกูยืมจากกรรมการ
ลดลง 13.3 ลานบาท สงผลใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลงเหลือ 0.47 เทา ในป 2552จาก 0.60 เทา 
ในป 2551 

(ดูรายละเอียดเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ  17) 

สวนของผูถือหุน 

บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 2,036.0 ลาน
บาท และ 1,980.0  ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.8  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ
จํานวน 56.1 ลานบาท  
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สํารองตามกฎหมาย 

ในป 2552 บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 3.79 ลานบาท  ทําให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 งบ
การเงินเฉพาะบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 27.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.28 ของทุนจดทะเบียน                             

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 1) บริษัทไดทําสัญญาเชาตึกแถว, อาคาร ,สํานักงานขาย ,ท่ีดิน และบริการจัดทําและติดต้ังปาย
โฆษณา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายคาเชาและบริการตามสัญญาภายใน 1 ป 
จํานวน 5.75 ลานบาท และภายใน 2 – 3 ป จํานวน 2.23 ลานบาท 
 2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดใหธนาคารพาณิชยในประเทศสามแหงออก
หนังสือคํ้าประกันตอหนวยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวนเงิน 160.43 ลานบาท (เฉพาะบริษัท 
160.03  ลานบาท) 

  3) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดใหสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้า
ประกันการใชไฟฟาใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.40 ลานบาท  
 4) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดคํ้าประกันการขอกูยืมเงินของลูกคาตอสถาบันการเงิน และ 
คํ้าประกันการใชน้ํามัน รวมเปน จํานวนเงิน 0.97 ลานบาท 

 5) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีตองจายคาซ้ือท่ีดินโครงการ จํานวนเงินประมาณ 
54.79  ลานบาท 

 6) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีคดีความท่ีถูกฟองรองทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
   ก.   บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งฟองรองในคดีแพงจํานวน 1 คดีใหบริษัทใน

ฐานะผูคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมรวมชําระหนี้เงินกูกับผูกูเงินหลัก ซ่ึงเปนลูกคาของบริษัทเปน
จํานวนเงินรวม 0.60 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยท่ีฟองรอง
นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 0.22 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาประมาณการผลความ
เสียหายท่ีคาดวาจะถูกเรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน
เงิน 0.18 ลานบาท  

 
ข.  บริษัทมีคดีฟองรองที่ถูกผูซ้ือบานในโครงการของบริษัทรายหน่ึงฟองรองคดีแพงใหบริษัท

ชดใชความเสียหายจากเหตุไฟไหมบานในโครงการจํานวนเงิน 1.5 ลานบาท พรอมคาใชจาย
อ่ืนและดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอปของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 0.59 ลานบาท) 

   ในป 2551 ศาลช้ันตนไดตัดสินยกฟองคดีดังกลาวและโจทกไมไดยื่นอุทธรณคดี
ภายในกําหนดระยะเวลา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คดีจึงถึงท่ีสุด 
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ค. บริษัทมีคดีฟองรองท่ีถูกผูซ้ือบานในโครงการของบริษัทสองรายฟองรองคดีใหบริษทัชดใช
ความเสียหายจากการถูกเวนคืนท่ีดินในโครงการจํานวน 7.81 ลานบาท พรอมคาใชจายอ่ืน 
และดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 ตอป ของทุนทรัพยท่ีฟองรองนับจากวนัฟองเปนตนไป 
จนกวาจะชําระหนีเ้สร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 0.91 ลานบาท)  
  ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาประมาณการผลความเสียหายท่ีคาดวาจะถูก
เรียกรองสําหรับคดีดังกลาวจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนจํานวนเงิน 2.68 ลานบาท 
(รับรูผลเสียหายภายในป 2552 จํานวน 2.24 ลานบาท) 

 

13.3   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบ
บัญชีสังกัด  ในรอบปบัญชีท่ีผานมาเปนจํานวนเงินรวม 949,000 บาท  

2. คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น  ซ่ึงไดแก คาท่ีปรึกษา            คา
พาหนะเดินทาง และคาลวงเวลาใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชี
ท่ีผานมา เปนจํานวนเงินรวม  215,988 บาท 
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14. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
 - ไมมี - 
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  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

สวนท่ี 2  

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 26 กุมภาพันธ 25523 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 
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  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

  

สวนท่ี 2 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 3

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร
เหลาน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชเอกสารที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ประธานกรรมการบริษัท 1.  

 

                                                                                         ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ    
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  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 4

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร
เหลาน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชเอกสารที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ดร.พิบูลย ลิมประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  2.  

 

                                                                                         ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ    
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  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 5

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร
เหลาน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชเอกสารที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ    
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  บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 6

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอันควร
สงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร
เหลาน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชเอกสารที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

4. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผูรับมอบอํานาจ 

1. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท กรรมการ    
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  บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                                 เอกสารแนบ 1 
 

 115 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 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  
    และกรรมการอิสระ  
 

65 - - • 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  
และกรรมการอิสระ  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
ผูวาการการประปานครหลวง 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

2. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม   
    กรรมการ   
    กรรมการพิจารณาคาตอบแทน   
    ประธานคณะกรรมการบริหาร  
    และกรรมการผูจัดการ 
    (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 
 

56 1.14 พี่ชาย  
นายสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร 
 ระดับสูง สถาบันพระปกเกลา รุนที่ 7 

 การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน  
      5รุนที่ 6  สถาบันพระปกเกลา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ      

       8มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ปริญญาตรี แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  

 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
 
2548 - 2551 
 
2541 - ปจจุบัน 
 
2541 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการ   
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการ 
นายกสมาคม 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
 
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ 
แมเนจเมนท 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ-
เมนท 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
สมาคม 
 
รับจางบริหารโครงการบาน
จัดสรร 
รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)  

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

        รุนที่ 8/2547  
 Director Certification Program (DCP)  

    รุนที่ 128/2553  
        

 
 
2546 - 2550 
 
2537 - 2546 

 
 
กรรมการ  กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

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

 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

3. นายวิเชียร ศิลาพชัรนันท  
กรรมการ  กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหาร  

   และรองกรรมการผูจัดการ  
   สายบริหาร                  
   (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 

48 0.33 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 โครงการอบรมผูบริหารโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 การบริหารความเสี่ยงองคกร สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน รุนที่ 4/2548 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  

      รุนที่ 81/2549  
 
 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2537 - 2546  
 

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

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 Director Accreditation Program (DAP)  
    รุนที่ 8/2547 
 Board Performance Evaluation ป 2547 

 
4. นายรังสรรค นันทกาวงศ  

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 

 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 

48 0.08 - •  ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร (การปกครอง) 
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in 

Thailand  ป 2548 
• Director Accreditation Program (DAP)  
      รุนที่ 8/2547  
 
 

2551 – ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
 
2541 - ปจจุบัน 
 
2541 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
 
2537 - 2546 

นายกสมาคมบริหารทรัพยสิน
แหงประเทศไทย 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 
กรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการ และกรรมการ-
ผูจัดการ 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
คณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาดานผังเมือง  
จ. ปทุมธานี 
รองกรรมการผูจัดการ  
 สายปฎิบัติการ 1 

สมาคมบริหารทรัพยสิน 
(PMA) 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ -
แมเนจเมนท 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ- 
เมนท 
 
องคการบริหารสวนตําบล
บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 
จ. ปทุมธานี 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 

สมาคม 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
รับจางบริหารโครงการบาน
จัดสรร 
รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
หนวยงานราชการ 
 
 
หนวยงานราชการ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

5. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการ 

42 1.67 นองชาย 
นายสมเชาว 
ตันฑเทอดธรรม 

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

2546 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 (กรรมการผูมีอํานาจลงนาม) 
 University of Pennsylvania, Philadelphia   

• Bachelor of Science (Wharton School), 
Finance and Management , 

      University of Pennsylvania, Philadelphia  
 โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผจก.นิติบุคคลอาคารชุด/ 

       นิติบุคคลหมูบานจัดสรร รุน 1/2553 
 นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุน 1/2551 
 โครงการอบรมผูบริหารโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2536 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP)  
      รุนที่ 90/2550  
 Director Accreditation Program (DAP)  

      รุนที่ 8/2547  

2541 - ปจจุบัน 
 
2537 - 2546 

กรรมการ 
 
รองกรรมการผูจัดการ  
 สายปฏิบัติการ 2 
 

บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้- 
แมเนจเมนท 
บจก. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 

รับจางบริหารโครงการบาน
จัดสรร 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

6. ดร.พิบูลย ลิมประภัทร  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

     ประธานคณะกรรมการสรรหา   
     และประธานคณะกรรมการ 
     พิจารณาคาตอบแทน 
 

70 - -  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  

2550 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2547 - ปจจุบัน 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการสรรหา   
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสองภาษา
ลาดพราว 
โรงพยาบาลลาดพราว 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
 
 
สถาบันการศึกษา 
 
โรงพยาบาล 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 The Role of the Chairman Program (RCP)  
      รุนที่ 3/2544  
 

2548 - ปจจุบัน 
 
 

2542 - 2550 

กรรมการ  
และรองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บจ. ศูนยหองปฏิบัติการ
และวิจัยทางการแพทย 
และการเกษตร 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) 

ศูนยหองปฏิบัติการและ 
วิจัยทางการแพทยการเกษตร 
และยา 
ธนาคาร 

7.  นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ   

      และกรรมการสรรหา 
 
 

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

 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม
เอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2539 

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุนที่ 4/2536 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  

      รุนที่ 53/2548 
• Director Accreditation Program (DAP)  
     รุนที่ 7/2547  

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2546 - 2551 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 
 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการสรรหา 
รองกรรมการผูจัดการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
ธนาคาร 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร   
กรรมการ  กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

64 - -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2550 - ปจจุบัน 
 
 
2549 - 2551 
2547 - 2549 

กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
กรรมการ 
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  
 
 
การไฟฟานครหลวง 
สํานักปลัดกระทรวง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานราชการ 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

 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 38/2550  
• Understanding the Financial Statement (UFS) 

รุนที่ 12/2550  
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2550 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting 

(MRF) รุนที่ 2/2008 
• IT Governance : A Strategic Part Forward  
 

 
2546 - 2547 
 
2544 - 2546 

 
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
 
ผูวาราชการจังหวัดสตูล 

สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 
หนวยงานราชการ 
 
หนวยงานราชการ 

9.   นายบุญชัย  ชัยอนันตบวร 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

47 - - • Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (โยธา)  
      มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

2551 - ปจจุบัน 
2547 - 2551 
2546 - 2547 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการโครงการอาวุโส 
ผูจัดการกอสรางสํานักงานใหญ 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

การอบรม 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ

 ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต  10.  นายวราพงศ  นิลศิริ 
       ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

49 - - 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Mini Master of Retail Management  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2551 - ปจจุบัน 
2550 - 2551 
2547 - 2550 
 
2546 - 2547 
 
2542 - 2546 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการอาวุโส 
ผูจัดการทั่วไป 
 
ผูจัดการอาวุโส 
 
กรรมการผูจัดการ 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
การคาวัสดุกอสราง 
 
การคาวัสดุกอสราง 
 
รับจางบริหารชุมชนใน
โครงการบานจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 

11. นางสาวยสวันต รุงวรา 
ผูจัดการโครงการอาวุโส 

57 0.001 - • Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• The key success of the great CEO  
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  

 

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

12. นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ  
ผูจัดการอาวุโส  

      ฝายทรัพยากรมนุษย 

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

ASIA Business forum (ประเทศไทย)  จํากัด 
 Fundamental  Practice  for  Corporate  Secretary  

       ( FPCS 19 )  
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมา จําหนายไป 

       ซึ่งทรัพยสินตาม พรบ. หลักทรัพยฉบับใหม 
  

2551 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2548 - ปจจุบัน 
 
2542 - 2547 

เลขานุการบริษัท   
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 
ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากร-
มนุษย 
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 



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

 122 

ประสบการณทํางานใน 5 ปที่ผานมา 

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง 
อาย ุ
(ป) 

รอยละ 

การถือ
หุน * 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 ปริญญาโท บริหารทั่วไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

13. นายบุญชัย โรจนพานิชย  
ผูจัดการโครงการอาวุโส 

41 - - 

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)  
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

2548 - ปจจุบัน 
2539 - 2548 

ผูจัดการโครงการอาวุโส 
ผูจัดการโครงการ 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

14. นางสาวสุมณี  บุญสรณะ 
ผูจัดการฝายบัญชี 

46 - -  ปริญญาตรี บัญชี สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ   
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  

 
 

2546 - ปจจุบัน 
2544 - 2546 
 

ผูจัดการฝายบัญชี 
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

15. นายวลัชณัฏฐ  รุจิดาศิริกุล  
ผูจัดการฝายการเงิน 

41 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 กลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย รุน 25 
คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

2545 - ปจจุบัน 
2542 - 2545 
 

ผูจัดการฝายการเงิน 
เจาหนาที่บริหารทรัพยสิน 4 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ธนาคาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัท
NCH NCPM QLM 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 ลมิประภัทร /
7. นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน /
8. นายวิจิตร วิชัยสาร /

กรรมการ บริษัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ

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

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

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

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

บริษัทยอย 
กรรมการ 

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

 
หมายเหต ุ  NCPM = บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 

QLM   = บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเมนท จํากัด 
 

 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 3 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทานผูถือหุน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท ต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระดํารงตําแหนง 3 ป คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย   
  

1.  ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศักด์ิพงศพนรัตน กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงใหมีผลต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552  เปนตนไป 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานไดให
ความสําคัญในการประชุม รวมทั้งผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษาภายนอก ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และผูสอบ
บัญชี เขารวมประชุมในวาระที่เก่ียวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ สรุปได
ดังน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานงบการเงินดังกลาว กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวา รายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลมีความถูกตอง
เพียงพอ ครบถวน และเช่ือถือได รวมท้ังไดสอบทานรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัทยอย รายการที่เก่ียว
โยงกันวาเปนรายการปกติทางธุรกิจการคาโดยทั่วไป และรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
สอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัท 
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2. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 2552 และกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ 
ตลอดจนดูแลใหมีการปรับแผนการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่
เปล่ียนแปลงไป พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทใหมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน 
เพ่ือกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาที่ของฝายตรวจสอบภายในใหครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น  

3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการดําเนินงานของฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ  และติดตามใหมีการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนใหความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหสามารถ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังติดตามการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง และความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงตามที่ฝายบริหารนําเสนอทุกไตรมาส เพ่ือใหมี
ความม่ันใจวา บริษัทไดบริหารจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได  

5. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหบริษัทมีการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใส และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีที่มีความอิสระและกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2552 

  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและ

สามารถสรางความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินโดยรวม 
 
 
                                                                                       
                ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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             รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
 
เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
ต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการท่ีไม
เปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน โดยประธานคณะกรรมการสรร
หาเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย   

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาสรรหากลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงใหมีผลต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2552  เปนตนไป 
 ในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยไดมีการประชุม 1 ครั้ง 
และกรรมการสรรหาทั้ง 3 ทาน เขารวมประชุมครบทุกทาน และมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท
สาระสําคัญของการประชุม สรุปไดดังน้ี 

1 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในป 2552 (นายกอบศักด์ิ 
พงศพนรัตน ซึ่งเปนกรรมการผูมีสวนไดเสีย งดเวนการเขารวมพิจารณาในวาระนี้) 

2  พิจารณาเสนอการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดยอยซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2552 
กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง 

3 พิจารณาหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
และช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท  

ทั้งน้ี ในป 2552 คณะกรรมการสรรหาไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง รอบคอบ 
เต็มความสามารถ เปนอิสระ และโปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
อยางเหมาะสมแลว 

 
 
                ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

                  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 
เรียน ทานผูถือหุน  
 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และมีวาระดํารงตําแหนง 2 ป คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการที่เปน
ผูบริหาร 1 ทาน โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย   
  

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติการแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงใหมีผลต้ังแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  
เปนตนไป 
  
 ในป 2552 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
โดยไดมีการประชุม 2 ครั้ง และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท้ัง 3 ทาน เขารวมประชุมครบทุกทาน และมีการ
รายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท สาระสําคัญของการประชุม สรุปไดดังน้ี 

1. พิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท  
กรรมการผูจัดการ   ผูบริหาร และพนักงาน ประจําป 2553  เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนอนุมัติ  (นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเรื่องน้ี เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสีย) 

2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย องคประกอบ
และการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง หนาที่
และความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ 

ทั้งน้ี ในป 2552 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เปนอิสระ และโปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย อยางเหมาะสมแลว 
 
 
                ( ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ) 

         ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 บริษัท    เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง    จํากัด  (มหาชน)   โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ไดประกาศและกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)    ต้ังแตวันที่  24  กุมภาพันธ 2549 และไดมีการ
ปรับปรุงนโยบายเปนประจําทุกปเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพ่ือใหเกิดระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ ระหวาง  คณะกรรมการ   ฝาย
จัดการ   และ ผูถือหุน   มีการดูแลใหกิจการดําเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเปน  โดยจัดใหมีการ
ตรวจสอบและถวงดุล  มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด      เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน     
นําไปสูความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว    ตลอดจนสรางความเช่ือมั่นตอผูถือหุน      ผู
ลงทุน  และผูเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของกิจการ 
  

นโยบายการกํากับดูแลของบริษัท    มีแนวคิดตามหลักการพ้ืนฐานของการกํากับดูแลที่ดี  เก่ียวกับ ความ
โปรงใส  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่  และ  ความสามารถในการแขงขัน  
ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติงานอยางรอบคอบและมีจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจอยางถูกตองและชอบธรรม    โดยจัดแบงเปน 5 หมวด  ดังน้ี 

 
 หมวด  1  คณะกรรมการบริษัท 
 หมวด  2  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
 หมวด  3  การเปดเผยสารสนเทศ และ ความโปรงใส 
 หมวด  4  การควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
 หมวด  5  จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เปนอนุกรรมการที่แตงต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เพ่ือเปนกลไก
อิสระในการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ โดยมีฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบเปนผูรับสนองนโยบายและจัดทํา
รายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการประสิทธิภาพและคุณคาของระบบการกํากับดูแลกิจการที่มี
อยู   รวมถึงสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเน่ือง    เพื่อใหหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเปนนโยบายของผูบริหารระดับสูงขององคกร มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนักงานทุกระดับ
ในองคกร ตระหนักในความรับผิดชอบและทําการประเมินตนเองได  กอใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลที่ดีใน
บริษัท ฯ  ทําใหเกิดสภาวะแวดลอมการควบคุมที่ดี และพนักงานจะเปนผูที่เห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติและรักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน     ระบบการกํากับดูแลที่ดีมีสวนสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพ่ิมประสิทธิผลในการประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ 
  
 
        (ดร. พิบูลย   ลิมประภัทร ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 



ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป?นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถงึ การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซ่ึงเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ 
ซ่ึงเอือ้ใหระบบการควบคุมภายใน   ดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุม
เพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถงึความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหาร
ใหความสําคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกร
อยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลกัษณอกัษร เปนตน

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ แผนการปฏิบัติงาน และ KPI ของแตละฝาย/โครงการ
เปนประจําทุกป เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาผลงานของ       
ฝาย/โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ KPI. เพื่อทําหนาท่ีวิเคราะหทบทวนดัชนี KPI.        
ของทุกหนวยงานใหเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบัน และใหสอดคลองกับนโยบายบริษัท ฯ                                      

1.2   คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถงึความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถงึ
การใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล     โดยไมมีการจูงใจหรือใหผล
ประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงาน   ในลกัษณะท่ีอาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
  ใช ไมใช

การกําหนดเปาหมาย แผนงาน และ KPI ของแตละฝาย/โครงการ ผูจัดการฝาย/โครงการ จะเขารวมใน  
การกําหนดเปาหมายและแผนงานดวย เพื่อใหไดเปาหมายท่ีเหมาะสม และยอมรับท้ังฝายผูกําหนดนโยบาย           
และผูปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการจายคาตอบแทนพนักงาน โบนัสประจําปท่ีสอดคลอง
กับผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อสรางขวัญ และกําลงัใจใหพนักงานไดรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มความรู          
ความสามารถ เพ่ือใหบรรลเุปาหมายโดยรวมขององคกร  
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1.3  บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ มีการกําหนดตําแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบของพนักงานอยางชัดเจน และมีการกําหนดอํานาจ
การอนุมัติของแตละตําแหนงเพื่อใหผูบริหารแตละลําดับขั้นกลัน่กรองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.4   บริษัทฯ มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลกัษณอกัษร รวมท้ัง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
 มี ไมมี

บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางเปนลายลกัษณอกัษร      
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถอืเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และมีคุณธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมท้ังมีการกําหนดบทลงโทษ 
ในกรณีท่ีมีการกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา
อนุมัติทบทวนคูมือจรรยาบรรณดังกลาวเปนประจําทุกสองป พรอมท้ังมีการเผยแพรคูมือจรรยาบรรณในเว็บไซตของ 
บริษัทฯ ดวยแลว

1.5   บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลกัษณอกัษร  ในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ มีระบบ ISO 9001 : 2000เพ่ือใชควบคุมระบบงานจัดซ้ือ งานขาย งานกอสราง และงานบัญชี
และการเงิน/ควบคุมเอกสารทางบัญชีและการเงินระหวางโครงการและฝายบัญชีและฝายการเงิน

1.6   ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทฯไดคํานึงถงึความเปนธรรมตอคูคา  เพ่ือประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
  ใช ไมใช
 บริษัทฯ ถอืเปนนโยบายท่ีสําคัญย่ิงในการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนรวมกันกับคูคา และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอท้ังสองฝาย        
โดยไดกําหนดนโยบายดังกลาวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และประกาศใหพนักงานรับทราบและยึดถอื
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
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สวนที่ 2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยอมดําเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา    โดยสาเหตุ

ของความเส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม   บริษัทฯ ขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถงึ เปนตน  และปจจัยภายนอก 
เชน การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด 

เปนตน ดวยเหตุนี้ การท่ีจะนําพาใหบริษัทฯ รอดพนจากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง  ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหาร
จําเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถงึลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ

(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ  จะเกิดขึ้น 

(Analysis of risk)

(3) กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1  บริษัทฯ มีการประเมินอยางสมํ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัย
ความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 มี ไมมี
บริษัทฯ มีการประชุมผูบริหารอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ           

การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทมีการ
พิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส

2.2  บริษัทฯไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น
 มี ไมมี

เหตุการณท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น ไดแก ระบบการควบคุมภายใน และการติดตอส่ือสาร

ขอมูล ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง อตัราดอกเบ้ีย พฤติกรรมการบริโภคของลกูคา สภาวะเศรษฐกิจ เสถยีรภาพ
ทางการเมือง และนโยบายภาครัฐ
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2.3  บริษัทฯ กําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการใน
การลดความเส่ียงเหลานั้น ใชหรือไม
  ใช ไมใช

  - ผูจัดการฝาย/โครงการ จะมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปจจัย     
ความเส่ียงท้ังภายในและภายนอก ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบทําหนาที่พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ใหมีประสิทธิภาพ และมีระบบ ISO 9001 : 2000 เปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน       
                   - นอกจากนี้ ยังมีฝายประชาสัมพันธ ฝายการตลาด และฝายนักลงทุนสัมพันธ ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนขอมูล

ขาวสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตอผูบริหาร เพื่อใหรับทราบและติดตามเหตุการณตางๆ ไดทันเวลา

2.4  บริษัทฯ ไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว 
ใชหรือไม
  ใช ไมใช

ในการประชุมผูบริหารประจําเดือนฝายบริหารจะแจงมาตรการบริหารความเส่ียงใหผูบริหารทุกฝายงาน
 รับทราบ และถอืเปนนโยบายท่ีผูบริหารแตละฝายงานจะตองแจงและดูแลใหพนักงานในฝายงานปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด

2.5  บริษัทฯ มีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวใชหรือไม
  ใช ไมใช
 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนด และฝายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียง
ของฝายงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ
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สวนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ      เพื่อใหบริษัทม่ันใจวา
แนวทางท่ีฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว
ไดแก

(1)  การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)  มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอือ้ใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3)  มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยว

ของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ

3.1  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ ไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลกัษณอกัษร ใชหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ ไดมีการจัดทําและประกาศใช ระเบียบอํานาจอนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
และมีฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบคอยกํากับดูแลระเบียบดังกลาว
 
3.2  บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน  โดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
  ใช ไมใช

โดยแตละหนาท่ีจะถกูแยกความรับผิดชอบออกจากกันโดยชัดเจน ตามสายการบังคับบัญชา และระดับ 
ตําแหนงของแตละฝาย โดยผูจัดการฝายมีอํานาจอนุมัติขั้นตน และกรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัติสูงสุดในการ
อนุมัติ สวนหนาท่ีบันทึกรายการคือฝายบัญชี และหนาท่ีในการดูแลทรัพยสินคือสํานักกรรมการผูจัดการ

3.3  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถอืหุนรายใหญ  กรรมการ  ผูบริหาร   หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน  การอนุมัติที่กําหนด 
ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดถอืปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัเกณฑการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547
และมีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทรับรองรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  
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3.4  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3     การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดถอืปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัเกณฑการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547

3.5  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถงึประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญ  และพิจารณาโดยถอืเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) 
ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดถอืปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัเกณฑการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547

3.6  ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลกัษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว ไปแลว (เชน 
การทําสัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน)   ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว
ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เปนตน)
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดถอืปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัเกณฑการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 21 กรกฎาคม 2547

3.7  กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลมุไปถงึกรณีที่ผูท่ีเกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวยใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว
 คูมือจรรยาบรรณของบริษัท หัวขอ "ความรับผิดชอบของผูถอืหุน" มีการระบุไวอยางชัดเจนวาหามมิให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เปดเผยขอมูลที่เปนความลบัของบริษัทตอบุคคลภายนอก และหรือดําเนินการใดๆ 
ในลกัษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
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3.8  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่าเสมอ   รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทดังกลาวถอืปฏิบัติ ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน เปาหมายของป  และ KPI ใหบริษัทยอย และบริษัทยอยตองรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานเปนรายเดือน และทบทวนแผน เปาหมายทุก 6 เดือน

3.9  บริษัทฯ มีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ หรือไม  ท้ังนี้ 
เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท
 มี ไมมี ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ มีนโยบายยึดม่ันในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน โดยฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาท่ีสอบทานใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางถกูตองตามกฎหมาย

3.10  ในกรณีท่ีบริษัทฯ เคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ในลกัษณะนั้นอกี หรือไม
 มี ไมมี ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลกัการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง   ไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถอืหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ       การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอืน่ ดังนั้น การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเกี่ยวของ
จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1)  มีเนื้อหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)  มีความถกูตองสมบูรณ
(3)  มีความเปนปจจุบัน
(4)  มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย
(5)  มีการจัดเก็บท่ีดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ  เพ่ือให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม   (ขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก  รายละเอยีดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลอืกตาง ๆ เปนตน)
  ใช ไมใช

บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ใหการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการฯ มีหนาท่ีจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใหกรรมการมีขอมูล        
อยางเพียงพอเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได
จากเลขานุการฯ

4.2   กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุม  หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปน   และ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
  ใช  ไดรับกอนวันประชุมเฉลีย่...7.. วัน ไมใช

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ใหกรรมการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาโดยเฉลีย่ 7 วัน 
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4.3  รายงานการประชุมกรรมการ   มีรายละเอยีดตามควรท่ีทําใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบ ความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน   ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ  ความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล 
เปนตน
  ใช ไมใช

ในการบันทึกรายงานการประชุม โดยปกติจะมีการบันทึกรายละเอยีดของขอมูลประกอบการประชุม
พรอมท้ังมติท่ีประชุม ขอซักถาม ความเห็น หรือขอสังเกตุของท่ีประชุมโดยสรุป และกรณีท่ีเปนวาระท่ีสําคัญ 
หรือมีกรรมการไมเห็นดวยบริษัทมีนโยบายท่ีจะบันทึกความเห็นของกรรมการเปนรายบุคคล และกําหนดใหมี
วาระพิจารณา รับรองรายงานการประชุมกรรมการคร้ังท่ีผานมาทุกครั้ง
4.4  บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู  และไมเคยได
รับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น  อยางครบถวน
แลว ใชหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ ไดจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวอยางครบถวน และไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองนี้

4.5  คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัท     โดยไมเลอืกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ี
คลาดเคลือ่นจากความเปนจริง
  ใช ไมใช

ทางฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของ
บริษัท และไดใชบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
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สวนที่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      บริษัทควรตองติดตาม
อยางสมํ่าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1  กรณีท่ีบริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

ผูจัดการฝาย/โครงการ จะรายงานผลการปฏิบัติงานในท่ีประชุมผูบริหารทุกเดือน และมีการทบทวน

แผนการปฏิบัติการเปาหมายทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5.2  กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว       บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

ในการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายทุก 6 เดือน บริษัทจะมีการวิเคราะห
ถงึสาเหตุ ท่ีทําใหผลการดําเนินงานแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว พรอมท้ังหาแนวทางแกไข  และรายงาน
ผลการปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5.3 บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่าเสมอใชหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบคุณภาพ ISO โดยผูตรวจภายในปละ 2 ครั้ง และโดยบริษัทผูตรวจประเมิน
ภายนอกปละ 2 คร้ัง และฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

5.4  กรณีท่ีบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายใน     บริษัทฯ ไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ        เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอสิระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอสิระ  
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5.5  เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ    เพื่อพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอนัควร ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบจะรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมขอเสนอแนะ เพื่อพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอนัควร 

5.6  บริษัทฯ ตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

เม่ือไดรับการอนุมัติใหมีการปรับปรุงขอบกพรอง ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบจะประสานงาน
กับฝายงานท่ีเกี่ยวของ และรายงานความคืบหนาของการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนระยะ

5.7  บริษัทฯ มีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต 
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอืน่  ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือ
เสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี ไมมี ไมมีกรณีดังกลาว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฝายบริหารจะตองรายงานเหตุการณสําคัญตางๆ ท่ีเกิดขึ้นกับบริษัท
ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ลงชื่อ ……………………………. ประธานกรรมการตรวจสอบ
          (…………………………….)
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