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ส่วนที่ 1 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย ์

 
 

ข้อมูลสรุป 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยด าเนินธุรกิจหลักประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้ชื่อ
โครงการ “บ้านฟ้า” ด้วยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศักยภาพในการแข่งขัน 
ปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้น าตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพ้ืนที่หลัก 4 มุม
เมือง คือ กรุงเทพฯ โซนเหนือ (เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา) กรุงเทพฯ โซนใต้ (เช่น ถนนประชา
อุทิศ) กรุงเทพฯ โซนตะวันตก (เช่น ถนนวงแหวนปิ่นเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1) และกรุงเทพฯ โซน
ตะวันออก (เช่น ถนนศรีนครินทร์) และภายในเขตเมือง (เช่น ถนนลาดพร้าว) รวมถึงจังหวัดใหญ่ๆ เช่น 
ชลบุรี และขอนแก่น รวมโครงการทั้งส้ินกว่า 37 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 22,000 ล้านบาท ด้วย  
ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท  

 

บริษัทมีบริษัทย่อยรวมทั้งส้ิน 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขาย
และการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับ
เจ้าของที่ดิน และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน  

 

บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” และมุ่งสร้างความแตกต่างของโครงการ
และผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งโดยทั่วไป โดยมีลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า 
(Adaptive Function Design) ในการรปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ ประสานระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ทั้งมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบ้านของโครงการ และ
การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านการส่งมอบบ้าน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการตลาดที่เปล่ียนแปลงไป เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยการปรับเพิ่มสัดส่วนสินค้าลงมาสู่ตลาดกลาง-ล่าง และพัฒนาช่องทางการตลาด
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น  
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 ผลส าเร็จของการบริหารงานในปี 2553 สะท้อนได้จากตัวเลขผลการด าเนินงานที่ดี โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 1,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552  จ านวน 419 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 51 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 64 บริษัทมี
สินทรัพย์รวม 3,145 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,041 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,104  ล้านบาท และมีอัตรา
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.49 เท่า ถือได้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องท่ีดี 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีโครงการที่เปิดด าเนินการรวมทั้งส้ิน 15 โครงการ โดยเป็นมูลค่าที่
ท าสัญญาซ้ือขายแล้วทั้งส้ิน 6,781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.94 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน และ 
และมีท่ีดินเปล่ารอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 715 ไร่ มูลค่าตามบัญชี 1,241.77 ล้านบาท และมี
ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 1,541.46 ล้านบาท 
 

ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตระหนักถึงการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ด้วยนโยบายขยายการลงทุนโครงการใหม่ในท าเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่และทดแทนโครงการที่ปิดการขาย โดยในปี 2553 บริษัทสามารถปิดการขายได้ 3 
โครงการ และเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน ในปี 2552 และโครงการ เดอะ
รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก เพชรเกษม ในปี 2553ตามล าดับ ตลอดจนมุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา 
คุณภาพสินค้า ระบบการก่อสร้าง ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และ
ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 

 

(ผูล้งทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลส่วนที่ 1 ในหัวข้ออ่ืน ๆ เพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน) 
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1. ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์

 

ข้อมูลบริษัท  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิ  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

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

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

ทุนช าระแล้ว  
1,185,985,052 บาท  
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนห้าพันห้าสิบสองบาท) 

นายทะเบียน
หลักทรัพย ์

 บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก  
  แขวง/เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ 66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2229-2888 
ผู้สอบบญัช ี  นางสาวจันทรา  ว่องศรีอุดมพร หรือ  
  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย ์

  
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

  โทรศัพท์ 66 (0) 2587-8080 
บริษัททีป่รึกษาด้าน 
การตรวจสอบภายใน                                      

 บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด 

  100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวงศ์วานิช บี ถ.พระราม 9 
  แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์ 66 (0) 2645-0109  โทรสาร 66 (0) 2645-0101 
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ข้อมูลบริษัทย่อย  บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประกอบธุรกจิ  รับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร 

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

เลขทะเบียนบริษัท  (4) 337/2541 
โทรศัพท์  66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร  66 (0) 2532-3301-2 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว  10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
ผู้สอบบัญชี  นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ  
  นางสาววันนิสา  งามบัวทอง 

  
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 66 (0) 2587-8080 

   

ข้อมูลบริษัทย่อย  บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 

ประกอบธุรกจิ  
รับจ้างบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและบริหารงานนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

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

เลขทะเบียนบริษัท  (4) 1189/2541 
โทรศัพท์  66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร  66 (0) 2532-3301-2 
ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) 
ผู้สอบบัญชี  นางสาววันนิสา  งามบัวทอง หรือ 
  นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ ์

  
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 66 (0) 2587-8080 
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2.   ปัจจัยความเสี่ยง   

บริษัทได้ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารงาน โดยมีการก าหนด
คณะท างานเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเส่ียง หาแนวทางในการจัดการความเส่ียง รวมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยแบ่งความเส่ียง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้   

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านพร้อมอยู่ 

 บริษัทมีนโยบายในการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (บ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน) ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
บริษัทในการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
สร้างบ้านพร้อมอยู่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับเงินจากลูกค้าในระหว่างก่อสร้าง 
และบริษัทมีความเส่ียงจากการไม่สามารถขายบ้านพร้อมอยู่ได้ตามที่คาดการณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทมีภาระ
ต้นทุนในรูปของต้นทุนการพัฒนาท่ีดิน และต้นทุนสินค้าคงเหลือในปริมาณสูง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่อง และความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการ บริษัทได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดโดยรวมแล้วเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้ตรงกับช่องว่างทางการตลาด และมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยการด าเนินการพัฒนาโครงการบ้านพร้อมอยู่ บริษัทพิจารณาวิเคราะห์จากความ
ต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น ท าเลที่ตั้ง แบบบ้าน และขนาดของบ้าน ท าให้บริษัทสามารถพัฒนาบ้าน
พร้อมอยู่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถขายบ้านพร้อมอยู่ได้ตามแผนงาน นอกจากนี้ บริษัท
ได้แบ่งการพัฒนาโครงการเป็นรายเฟส ดังนั้น บริษัทจึงสามารถปรับเปล่ียนสินค้าตามความต้องการของ
ลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิรวม 304 ล้านบาท ลดลง
จากส้ินปี 2552 ที่มีสินค้าคงเหลือสุทธิรวม 423 ล้านบาท 

 ความเสี่ยงจากการขายบ้านสั่งสร้าง (Pre-sales) และบ้านสร้างก่อนขาย (Semi-prebuilt) 

บริษัทมีนโยบายขายบ้านส่ังสร้าง (Pre-sales) และบ้านสร้างก่อนขาย (Semi-prebuilt) เพื่อลดความ
เส่ียงด้านการตลาด และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
นอกจากนี้ ในการขายบ้านส่ังสร้าง (Pre-sales) และบ้านสร้างก่อนขาย (Semi-prebuilt) บริษัทฯ สามารถน า
เงินค่างวดที่ได้รับจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การขายบ้านส่ังสร้าง (Pre-
sales) และบ้านสร้างก่อนขาย (Semi-prebuilt) ท าให้บริษัทมีความเส่ียงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 
เนื่องจากบริษัทจะตั้งราคาขายบ้านก่อนเริ่มการก่อสร้าง ดังนั้น หากต้นทุนการก่อสร้างเปล่ียนแปลงไปก็จะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรขั้นต้นของบริษัท   
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  อย่างไรก็ตาม ในการสร้างบ้านของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการท าสัญญาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ  
(Turnkey construction contract) กับผู้รับเหมา โดยบริษัทจะซ้ือเฉพาะวัสดุก่อสร้างหลักบางรายการ ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ทั้งหมด ท าให้บริษัทสามารถควบคุม
ต้นทุนการก่อสร้างบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.   ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

   ความเสี่ยงด้านต้นทุนราคาการก่อสร้าง    

ส านักงานเศรษฐกิจการคลังรายงานผลส ารวจดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาส 4 ของปี 2553 
ขยายตัว 2.1% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาท่ีขยายตัว 1.1% โดยหมวดสินค้าท่ีปรับตัวสูงขึ้น ได้แก ่หมวด
เหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กที่ขยายตัว 6.9% และผลิตภัณฑไ์ม้ขยายตวั 4.5% ขณะที่ดัชนีหมวดก่อสร้างอ่ืนๆ
ขยายตัว 3.6% โดยมีสินค้าส าคญัอาทิ อิฐมอญ อิฐโปร่ง กระจก ท้ังนี ้เมื่อพิจารณาระดับราคาท้ังปี 2553 ดัชนี
ราคาวัสดกุ่อสร้างขยายตวัขึน้มาถึง 2.3% เนื่องจากตน้ทุนราคาวตัถุดิบในการผลิตและราคาน้ ามันปรับตัว
สูงขึ้น 

 วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักในการก่อสร้าง  โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างหลักบาง
รายการ อาทิ เสาเข็ม พ้ืนไม้ลามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหน้าต่าง งานก าจัด
ปลวก เป็นต้น ส าหรับการก่อสร้างเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่
บริษัทก าหนด โดยไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า และจากสภาพการณ์ปัจจุบันซ่ึงราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามราคาน้ ามัน ท าให้บริษัทฯมีความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัสดุ
ก่อสร้าง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและความสามารถในการท าก าไรของบริษัท  

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายก่อสร้างเพิ่มมาตรการในการบริหารต้นทุนค่าก่อสร้าง เช่น 
การวางแผนความต้องการใช้วัสดุกอ่สร้าง (Material Requirement Planning) และหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าอย่างมีระบบเพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานการพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในการ
จัดหาวัสดุก่อสร้างในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะบริหารและพัฒนาโครงการในปริมาณที่
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังทั้งในรูปวัสดุก่อสร้างและสินค้า
ส าเร็จรูปให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถก าหนดราคาของสินค้าที่เหมาะสมกับต้นทุน กอปรกับ
การที่บริษัทฯ จัดเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ท าให้มีอ านาจในการต่อรองในด้านราคาและ
ปริมาณกับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างได้  

 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนผู้รับเหมา  

 บริษัทท าการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของ
บริษัท โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาอย่างชัดเจนตามที่ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้างงานได้คุณภาพมาตรฐาน  
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อย่างไรก็ตามเนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการเปิดโครงการใหม่ อาจจะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนผู้รับเหมาได้ในอนาคต ส่งผลให้งานก่อสร้างของ
บริษัทฯ เกิดความล่าช้า ไม่สามารถโอนสินค้าให้ลูกค้าได้ตามก าหนด และเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว  บริษัท
ได้จัดท าทะเบียนบัญชีรายชื่อและทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
คุณสมบัติตามที่ก าหนดมาตรฐานไว้ทั้งหมด ซ่ึงมีถึง 62 ราย ขณะที่ปัจจุบันมีผู้รับเหมางานอาคาร 
(Contractors) ที่รับงานอยู่ทั้งส้ิน 36 ราย เพียงพอต่อความต้องการ และส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ผ่านการ
ท างานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทฯ มีการเพิ่มโครงการใหม่ๆ ในอนาคต จะสามารถ
ด าเนินการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มได้ รวมถึงยังมีการจัดการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้ผู้รับเหมาเป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้งานก่อสร้างได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน 

  

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  

 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 75 

 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 75.9 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อเรื่อง
โครงสร้างเงินทุน) ซ่ึงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ท าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุก
ตัวโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นี้ยังท าให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง ากิจการ (Takeover) โดยบุคคลอ่ืนไม่
สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนี้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนจะเห็นโอกาสที่จะ
ท าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ
บริหารงานอย่างเหมาะสม โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนมีการวางโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในกรณีเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติรายการดังกล่าว  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCH”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2537 โดยนายน าชัย ตันฑเทอดธรรม ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านฟ้า” และภายใต้แนวความคิด “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอ
ความเชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย และการออกแบบโครงการและบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้โดย
ประสานแนวคิดปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ (Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้าน และมุ่งเน้นการสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  

 ในปี 2537 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของ
บริษัท โดยในระยะแรกบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือ ด้วยสินค้าทาวน์เฮ้าส์และ
บ้านเดี่ยว โดยได้เปิดโครงการ บ้านฟ้ารังสิต บ้านฟ้าคลองหลวง บ้านฟ้าทอฝัน บ้านฟ้าชมพฤกษ์ และบ้านฟ้า
ลากูน บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า จนเป็นผู้น าตลาดใน
เขตกรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงต้นปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 266 ล้านบาท 

 ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2540-2543 บริษัทมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้า เช่น 
Adaptive Function Design ในบ้านเดี่ยว และ Flexible Home ในบ้านแฝด เป็นต้น และได้จัดตั้งบริษัท      
ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd., “QLM”) เพื่อให้บริการและ
บริหารชุมชนหลังการขายของโครงการ และจัดตั้งบริษัท เอ็น .ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. 
Property Management Co., Ltd., “NCPM”) เพื่อรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การขยายโซนและฐานลูกค้า และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการ “บ้านฟ้า” นอกจากนั้น 
ยังเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้ โดยเป็นผู้ริเริ่มใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ด้วย
การปรับสัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกค้าตามความส าเร็จของงานก่อสร้าง อันเป็นที่มาของสัญญา
มาตรฐานที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) น ามาบังคับใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน  

 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์การจัดซ้ือโครงการและที่ดินซ่ึงเป็น
หลักประกันของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน (บบส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทใช้เป็นโครงการน า
ร่องในการขยายเข้าสู่พื้นที่ในโซนอ่ืนด้วย บริษัทเป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ทั้งด้านบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ 
และ QLM เป็นบริษัทรับบริหารชุมชนบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 โดยในปัจจุบันบริษัท และ QLM ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
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 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“NCPM”) บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“QLM”) และบริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด (“NCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคามูลค่า
ตามบัญชีรวม 9.57 ล้านบาท ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการ
ถือหุ้น  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จ านวน 40 ล้านหุ้น และให้เปล่ียนราคามูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน            
40 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการ
เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว
จ านวน 1,000 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นของ       
ก ลุ่มตันฑเทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79 .0 และ ณ วันที่  28 ธันวาคม 2550                          
กลุ่มตันฑเทอดธรรมถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 75.9 

 วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2547 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท จ านวน 1,000 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 และเริ่มซ้ือขายในระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้
ใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2547 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน        
1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

 วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2547 มีมติอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 100 ล้านหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซ่ึงใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน            
ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน  100 ล้านหุ้น             
ในอัตราส่วนหุ้นเดิม 10 หุ้น มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

 10 

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทอีก 100 ล้านหุ้น โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
จดทะเบียนเป็น 1,200 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 

 ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ที่ หุ้นละ1 บาท       
พร้อมด้วยใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 100 ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และได้ท าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วเป็น 1,100 ล้านบาท  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเริ่มท าการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามล าดับ 

  วันที่ 29 มิถุนายน 2549 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวน 85,985,052 หน่วย มาซ้ือหุ้นสามัญ จ านวน 85,985,052 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัท
ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเป็น 1,185,985,052 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี.  เอสเตท จ ากัด  ครั้งที่ 1/2552 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2552 มีมติให้ยกเลิกการด าเนินกิจการ  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจาก 
บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด มีลักษณะการประกอบธูรกิจที่ซ้ าซ้อนกับบริษัทแม่ และไม่ได้ประกอบธุรกิจมา
ตั้งแต่ปี 2548 รวมท้ังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแม่แต่อย่างใดดังนี้ (ข้อมูลบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด  : เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการบ้านขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ช าระแล้ว 100%) 

ปัจจุบัน บรษิัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น      
โดยเป็นทุนช าระแล้ว 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,185,985,052 หุ้น   

บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยด าเนินโครงการทั้งใน
อดีตและปัจจุบันมากถึง 37 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 22,000 ล้านบาท ในพื้นที่ทั้ง 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ 
ได้แก่ โซนเหนือ โซนใต้ โซนตะวันตก และโซนตะวันออก รวมทั้งโซนในเมือง  และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น 
ชลบุรี และขอนแก่น 

โดยในปี 2552 และปี 2553 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการ เดอะกรีนพาร์ค 
จอมเทียน และโครงการ เดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก เพชรเกษม ตามล าดับ ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้า  และท าการปิดการขาย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ป่ินเกล้า โครงการบ้าน
ฟ้าริมหาด จอมเทียน และโครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม ดังรายละเอียดข้อมูลในตารางโครงการใน
อดีต ดังต่อไปนี้ 
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โครงการในอดีต * ของกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 

 
 

ปีที่เปิด ระดับราคา เนือ้ที่

โครงการ (ล้านบาท) (ไร่) ยูนิต ล้านบาท

2537 1 บ้านฟ้ารังสติ คลอง 4 รังสติ-องครักษ์ คลอง 4 TH, CB 0.8 - 3.5 120 1,339 1,380

2 บ้านฟ้าคลองหลวง ถนนบางขันธ์ คลองหลวง TH, DH 0.9 - 2.0 40 494 441

2538 3 บ้านฟ้าทอฝัน รังสติ-องครักษ์ คลอง 7 SDH 1.8 - 3.0 35 145 257

4 บ้านฟ้าชมพฤกษ์ (เฟส1) ล าลูกกา คลอง 8 SDH, DH, TH 0.7 - 2.5 58 476 440

2539 5 บ้านฟ้าลากูน รังสติ-องครักษ์ คลอง 1 SDH, DH, TH 1.0 - 5.0 167 879 1,939

2543 6 บ้านจันทิมาปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 SDH, DH, TH 2.0 - 4.0 23 99 122 รับจ้างบริหารโครงการ

7 บ้านฟ้าชมพฤกษ์ (เฟส 2) ล าลูกกา คลอง 8 SDH, DH, TH 0.8 – 3.0 15 125 138

2544 8 ศรีนครินทร์ แกรนด์โฮม ถนนศรีนครินทร์ TH 3.3 - 6.4 2 21 82 ซื้อโครงการและที่ดิน NPA***

9 บ้านสวนลลนา (คอนโดมิเนียม) จอมเทียน พัทยา CD 0.4 – 0.7 - 133 53 รับจ้างบริหารโครงการ

10 บ้านสวนลลนา (บ้านเดี่ยว) (เฟส 1) จอมเทียน พัทยา SDH 2.0 - 4.5 9 51 118 ซื้อโครงการและที่ดิน NPA***

11 บ้านสวนลลนา (บ้านเดี่ยว) (เฟส 2) จอมเทียน พัทยา SDH 2.0 - 4.5 20 46 122 ซื้อโครงการและที่ดิน NPA***

12 บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 - 3.5 50 371 525

13 บ้านฟ้าปิยรมย์ เคียงสวน ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 – 3.5 56 413 594

14 บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสติ คลอง 2 (เฟส 1) รังสติ คลอง2 SDH 2.0 - 4.0 27 132 340

มูลค่าขายโครงการ
หมายเหตุล าดับ ชื่อโครงการ ที่ต้ังโครงการ

ลักษณะ
โครงการ **
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ปทีี่เปดิ ระดับราคา เนื้อที่

โครงการ (ล้านบาท) (ไร่) ยูนิต ล้านบาท

2545 15 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว 101 SDH 3.9 - 5.0 25 99 458 ซื้อโครงการและที่ดิน NPA***

16 บา้นฟ้าปยิรมย์ เลค แอนด์ พาร์ค 1 (เฟส 3) ล าลูกกา คลอง 6 SDH 3.0-6.0 56 139 600

17 บา้นฟ้าปยิรมย์ อิงนที ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH 1.5 - 3.5 57 306 605

18 บา้นฟ้าปยิรมย์ เรือนพนา ล าลูกกา คลอง 6 TH 0.9-1.3 42 417 398

2546 19 บา้นฟ้ารังสิต คลอง 2 รังสิต คลอง2 TH 1.0-1.7 15 176 218

20 บา้นฟ้าปยิรมย์ พฤกษ์วนา ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 - 3.5 75 498 878

21 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า ปิ่นเกล้า SDH 5.0 - 12.0 21 60 382

22 บา้นฟ้ากรีนพาร์ครังสิต คลอง 2 (เฟส 2) รังสิต คลอง2 SDH 2.0 - 4.0 90 402 1,069

2547 23 บา้นฟ้าปยิรมย์ พฤกษ์วารี (เฟส 7) ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH 1.8 - 3.6 56 276 723

24 บา้นฟ้าริมหาด จอมเทยีน บางละมุง ชลบรีุ SDH 4.5 - 6.9 27 93 557

2548 25 บา้นฟ้าปยิรมย์ เรือนพฤกษ์ (เฟส 8) ล าลูกกา คลอง 6 TH 1.0 - 1.4 33 352 476

2549 26 เดอะ โฟกัส คอนโดมิเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น CD 0.5 - 1.0 1 281 145

หมายเหตุ  *      โครงการในอดีต หมายถึง โครงการที่ขายหมดและปดิการขายแล้ว และโอนกรรมสิทธิ์ใหลู้กค้าเสร็จสิ้นแล้ว

 **     SDH = บา้นเดี่ยว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, CD = อาคารชดุพักอาศัย, CB = อาคารพาณิชย์

***    NPA หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ของสถาบนัการเงิน

มูลค่าขายโครงการ
หมายเหตุล าดับ ชือ่โครงการ ที่ต้ังโครงการ

ลักษณะ
โครงการ **
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3.2 การประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - * กลุ่มตันฑเทอดธรรม หมายถึง ผู้ถือหุ้นนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การประกอบธุรกิจ  

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้าน
จัดสรรพร้อมท่ีดินเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านฟ้า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบ
เฉพาะของแต่ละโครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างของคุณภาพชีวิตในชุมชนผู้อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน บริษัทจะให้
ความส าคัญกับการเลือกท าเลที่ตั้งที่ดี มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตใน
อนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นที่ 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น 
โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิดของโครงการนั้น ปัจจุบันมีการพัฒนา
โครงการในโซนต่างๆ ดังนี้ 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณรังสิต-องค์รักษ์ และล าลูกกา เช่น โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ , บ้านฟ้ากรีนพาร์ค 
รังสิต คลอง 3 ,  บ้านฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 , ธัญธานี โฮมออนกรีน ,โฮมออน
กรีน 2 และบ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 (ปิดโครงการแล้ว) 

กรุงเทพฯ โซนใต้ : บริเวณถนนประชาอุทิศ ได้แก่ โครงการบ้านนริศา และบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล 
ธนบุรีรมย์ 
 

75.90 % 

กลุ่มตันฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

99.99 % 99.99 % 
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กรุงเทพฯ โซนตะวันตก : บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑล เช่น โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล 
พุทธมณฑล สาย 1 , เดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก เพชรเกษม และ บ้านฟ้า
กรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า (ปิดโครงการแล้ว) 

กรุงเทพฯโซนตะวันออก : บริเวณศรีนครินทร์ ได้แก่ ศรีนครินทร์ แกรนด์โฮม (ปิดโครงการแล้ว) 
กรุงเทพฯ โซนในเมือง : บริเวณถนนลาดพร้าว ได้แก่ บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 101 

(ปิดโครงการแล้ว) 
โซนอื่นๆ : จังหวัดชลบุรี บริเวณริมหาดจอมเทียน ได้แก่ เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน , บ้านสวน

ลลนา (ปิดโครงการแล้ว)  และบ้านฟ้าริมหาด จอมเทียน (ปิดโครงการแล้ว) 
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง ได้แก่ เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม (ปิดโครงการแล้ว) 

บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวคิด
ของโครงการ โดยลูกค้าสามารถเลือกซ้ือบ้านได้ 3 ประเภท คือ บ้านพร้อมอยู่ (บ้านสร้างเสร็จพร้อม
โอน) บ้านสร้างก่อนขาย (บ้านก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย) และบ้านส่ังสร้าง ขึ้นอยู่กับท าเล
ที่ตั้ง และประเภทของลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้น 

 บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการขายบ้านพร้อมอยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง  

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกค้า  

 
 

 
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ส าหรับนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท เอ็น.ซี. นั้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) จะมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นที่ดินของบริษัทที่จัดหาได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อขาย
ภายใต้ชื่อตระกูลบ้านฟ้า หรือภายใต้ชื่อโครงการเดิมซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากการพัฒนา
ทรัพย์สินที่ได้จากการซ้ือหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPA) เป็นต้น ท้ังนี้ ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งสองแห่ง สรุปดังนี้ 

 

 

สัดส่วนรายได้ตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า
การผ่อนช าระ สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
เงนิดาวน์ 2553 2552 2551

1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 71.3 62.1 69.5
2. บา้นสร้างก่อนขาย (3 – 6 งวด) 13.6 9.5 11.7
3. บา้นสั่งสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 15.1 28.4 18.9

ประเภทบา้น
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บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property Management Co., Ltd. 
: NCPM) ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งด้าน
บริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ การ
เจรจากับลูกค้าเก่า ตลอดจนการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยมีโครงการที่เข้ารับจ้างบริหารโครงการ อาทิ 
โครงการบ้านสวนลลนา พัทยา โครงการจันทิมา ปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบ้านสวนดอย
สะเก็ด เชียงใหม่ และโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน เป็นต้น  

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : 
QLM) ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการ
เข้าอยู่อาศัย อาทิ ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในโครงการ เป็นต้น โดยในปี 2553 รับบริหารชุมชนรวมท้ังส้ิน 15 โครงการ  

 

3.3      โครงสร้างรายได้        

บริษัทมีรายได้หลักทั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และ
รายได้จากการก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้เป็น 5 
ประเภท คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ อ่ืน ๆ (อาคารชุด – 
คอนโดมิเนียม ) 

2. รายได้จากธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการก่อสร้าง และ
รายได้จากการบริหารและจัดการโครงการ 

3. รายได้จากธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  
4. รายได้อ่ืนๆ 
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ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

ธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย NC     1,241     97.6         822     95.0         768     98.5

  - รายไดจ้ากการขาย     1,241     97.6         822     95.0         768     98.5

      - ประเภทบ้านเดีย่ว 832     65.5         590     68.2         538     69.0

      - ประเภทบ้านแฝด 326     25.6         105     12.1           56       7.2

      - ประเภททาวน์เฮ้าส์ 79       6.2           47       5.4           89     11.4

      - ประเภทอาคารพาณิชย์           -          -               9       1.0           17       2.2

      - อ่ืน ๆ (อาคารชดุ - คอนโดมิเนียม)            4       0.3           71       8.2           68       8.7

ธรุกจิบริหารและจัดการโครงการ NCPM*          11       0.9            -           -              -           -   

     - รายไดจ้ากการกอ่สร้าง 11       0.9            -           -              -           -   

     - รายไดจ้ากการบริหาร           -          -              -           -              -           -   

        และจัดการโครงการ

ธรุกจิบริหารชมุชนหลงัการขาย QLM* 5       0.4             3       0.3             4       0.5

รายไดอ่ื้น** NC, NCPM*, QLM* 14       1.1           40       4.6             8       1.0

รายได้รวม     1,271   100.0         865   100.0         780   100.0

ประเภทธรุกจิ / รายได้ ด าเนินการโดย
255125522553

 

หมายเหต ุ * บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
 ** รายได้อื่นเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา รับค่าเ ช่า ค่าเปลี่ยนสัญญา ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการจ าหน่าย       

ทรัพย์สนิและอื่นๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 NCE หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยซึ่งปิดด าเนินกิจการในระหว่างปี 2552) 

 

3.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนว
หน้า โดยมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ 
ทั้งด้านผังโครงการและรูปแบบของผลิตภัณฑ์  ระบบคุณภาพในกระบวนการกอ่สร้าง ตลอดจนการ
สร้างคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค และการบริหาร
ชุมชนภายหลังการขายที่มีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในความเป็นชุมชนเดียวกัน และก่อให้เกิดความผาสุกแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ อันเป็นการ
วางรากฐานความมั่นใจในคุณภาพและผลงานของโครงการ “ตระกูลบ้านฟ้า” ให้กับผู้บริโภคในทุก
โซนพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกด้วย 
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4 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลติภัณฑ์ 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 

 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดินประเภทบ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของแต่ละ
โครงการ และแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดี และมีการบริหารจัดการ
โครงการภายหลังการขายให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายทั่วถึงทั้ง 4 
มุมเมือง รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น โดยโครงการของบริษัทสามารถแยก
ประเภทตามแนวคิดของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 แนวคิดไทยประยุกต์ (Thai Contemporary Concept) เน้นการออกแบบชุมชนและบ้านแบบไทย
ประยุกต์โดยใช้สถาปัตยกรรมไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 และการจัดกิจกรรมภายในชุมชน   ที่
สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ อาทิเช่น โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ และบ้านนริศา เป็นต้น 

 แนวคิดบ้านสวน (Green Park Concept) เน้นบรรยากาศบ้านสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   โดย
ออกแบบบ้านให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกได้มากขึ้น และเพิ่มเติมส่วนอ่ืน เช่น 
Oriental Room, Lanai และห้องชมสวน มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดบ้านสวน ได้แก่ 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค และบ้านสวนลลนา เป็นต้น 

 แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (Home on Green Concept) เน้นบ้านติดสนามกอล์ฟ และการออกแบบ
บ้านในบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟ อาทิเช่น ธัญธานี โฮมออนกรีน และโฮมออนกรีน 2 
เป็นต้น  

 แนวคิดบ้านท าเลดี (Location Concept) เป็นโครงการขนาดเล็กที่เน้นในท าเลที่ตั้งที่ดีมีทางเข้าออก
สะดวก อาทิเช่น บ้านฟ้ารังสิต บ้านฟ้าริมหาด จอมทียน และเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

 
ในปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานแบ่งกลุ่มตามแนวคิดของแต่ละโครงการ ได้ดังนี้ 
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ชื่อโครงการ 
กลุ่มลูกค้า 
เป้าหมาย 

ระดับราคา
บ้าน (ลบ.) 

ประเภทบ้าน 

แนวคิดไทยประยุกต ์
   

บ้านฟ้าปิยรมย-์พรีเมียร์ พาร์ค AB, AC 1.0 – 3.6 SDH, DH, TH 
บ้านฟ้าปิยรมย-์เลค แอนด์ พาร์ค 1 และ 2 AA, AB 3.0 – 9.6 SDH 
บ้านนริศา ธนบุรีรมย์ AA 5.0 – 12.0 SDH 

แนวคิดบ้านสวน 
   

บ้านฟ้ากรีนพาร์ค  คลอง 3 AA, AB 1.9 – 6.5 SDH, DH 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า AA 5.0 – 12.0 SDH 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล สาย1 AA 7.0 – 12.0 SDH 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ AA 3.7-12.0 SDH 

แนวคิดบ้านตดิสนามกอล์ฟ 
   

โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน และโฮมออนกรีน 2 AA 5.0 – 12.0 SDH 

แนวคิดบ้านท าเลด ี
   

โครงการบ้านฟ้าริมหาด จอมเทียน AA 4.5 - 6.9 SDH 
โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม AC 0.5-1.0 CD 
โครงการบ้านฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 AB, AC 1.0 – 2.5 SDH, DH, 

TH, CB 
หมายเหตุ : 1. SDH = บ้านเดี่ยว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, CD = คอนโดมิเนียม, CB = อาคารพาณิชย์ 
        2. บริษัทมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

  กลุ่มลูกค้า AA  กลุ่มลูกค้าระดับสูง (ระดับราคาตั้งแต่ 4.0 ล้านบาทขึ้นไป) 
  กลุ่มลูกค้า AB  กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง (ระดับราคา 2.0 – 4.0 ล้านบาท) 
  กลุ่มลูกค้า AC กลุ่มลูกค้าระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 2.0 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาเพื่อขาย สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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1. บ้านพร้อมอยู่ ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย เป็นบ้านหรืออาคาร
ชุดพักอาศัย ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะโอนให้ลูกค้าทันทีที่ลูกค้าช าระเงินเรียบร้อย โดยมีระยะ
การผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบ้านโดยบริษัทด าเนินการขายบ้านพร้อมอยู่
ตั้งแต่ปี 2545 และเริ่มพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในปี 2549  

 

 2. บ้านส่ังสร้าง ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นลักษณะบ้านที่ลูกค้าส่ังสร้างตามรูปแบบ
ที่บริษัทได้ออกแบบไว้ โดยลูกค้าสามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในซ่ึงได้ออกแบบ
รองรับไว้แล้วได้ บริษัทจะเริ่มก่อสร้างเมื่อมีการท าสัญญาซ้ือขายกับลูกค้าและได้รับช าระเงินดาวน์แล้ว โดยมี
งวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบ้าน บ้านส่ังสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
บริษัทมีไว้เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการทยอยผ่อนช าระ
เงินดาวน์ หรือปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน  

 

 3. บ้านสร้างก่อนขาย ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นบ้านที่บริษัทได้เริ่มก่อสร้าง
บางส่วน ซ่ึงเมื่อลูกค้าเข้าแวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือได้ทันที บริษัทมีนโยบายการสร้างบ้านก่อนขาย
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง
การปรับรูปแบบการใช้สอย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกค้าในการเข้าอยู่อาศัยที่
แตกต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ การมีบ้านสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้บริษทัมีสินคา้
กึ่งส าเร็จรูป ท่ีช่วยให้เกิดการโอนได้เร็วขึ้น โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษัทได้เพิ่ม
สินค้าประเภทบ้านสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 

ตารางสัดส่วนรายได้ตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกค้า 

การผ่อนช าระ
เงนิดาวน์ 2553 2552 2551

1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 71.3 62.1 69.5
2. บา้นสร้างก่อนขาย (3 – 6 งวด) 13.6 9.5 11.7
3. บา้นสั่งสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 15.1 28.4 18.9

รวม 100.0             100.0                100.0              

ประเภทบา้น
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)
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 ทั้งนี้ บ้านแต่ละประเภทที่มีแบบเดียวกัน จะมีราคาไม่แตกต่างกัน ซ่ึงการมีบ้านประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกับลูกค้า ทั้งในด้านความมั่นใจในสินค้าของบริษัท และในเรื่องความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษัทใช้กลยุทธ์การก าหนดลักษณะของบ้านที่ขายในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลที่ตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง บริษัทจะเน้น      
กลยุทธ์ขายบ้านส่ังสร้าง และบ้านสร้างก่อนขายเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พอใจที่จะทยอยผ่อนช าระเงิน
ดาวน์มากกว่า ในขณะที่โซนทางใต้ บริษัทจะใช้กลยุทธ์สร้างบ้านพร้อมอยู่ เนื่องจากในโซนใต้ ขนาดของบ้าน
จะถูกก าหนดโดยผังเมืองให้สร้างบ้านเดี่ยว ซ่ึงเป็นการจ ากัดกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือสูง มีความต้องการบ้านใน
ระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลักษณะการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธ์การสร้างบ้าน
พร้อมอยู่ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี   

 

โครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซ้ือโครงการ NPL ที่พัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพื่อพัฒนาต่อ ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการ
บ้านพร้อมอยู่ อย่างไรก็ดี นโยบายการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทอาจเปล่ียนแปลงไปใน
อนาคต  

 
ปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยมีโครงการที่ด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2553 ดังนี้  
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ราคา
ชือ่โครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย กลุม่ลกูค้า  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปทีี่เปดิโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท) เปา้หมาย  ขาย  ลงทนุ  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

โซนเหนือ
1 ธญัธานี โฮม ออนกรีน วงแหวน บา้นเดีย่ว 5.5-12.0 - กลุม่ AA 203      899.0         533.0         201         881.0       98.0     201         881.0       98.0      -       -         -       

ป ี2545 ล าลกูกา คลอง 5/ - กลุม่อายุ 35-50 ปี
148-3-27.0 ไร่ - รายได้ 100,000 บาทขึน้ไป

2 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสติคลอง 2 / บา้นเดีย่ว 2.0-4.0 - กลุม่ AB 405      1,077.0      662.0         402         1,069.0    99.3     402         1,069.0    99.3      -       -         -       
รังสติ คลอง 2 (เฟส 2) 90-0-95.6 ไร่ - กลุม่อายุ 25-45 ปี
ป ี2546 - รายได้ 30,000 บาทขึน้ไป

3 บา้นฟ้าปยิรมย์ วงแหวน บา้นเดีย่ว 3.8-9.6 - กลุม่ AA 198      896.0         525.0         108         498.0       55.6     100         462.0       51.6      8          36.0        4.0        
เลค แอนด์ พาร์ค 2 ล าลกูกา คลอง 6/ - กลุม่อายุ 35-50 ปี
(เฟส 9) ป ี2548 60-3-66.0 ไร่ - รายได้ 70,000 บาทขึน้ไป

4 บา้นฟ้าปยิรมย์ วงแหวน บา้นเดีย่ว 2.8-3.5 - กลุม่ AB , AC 360      763.0         487.0         177         359.0       47.1     162         330.0       43.3      15        29.0        3.2        
พรีเมียร์ พาร์ค ล าลกูกา คลอง 6/ บา้นแฝด 1.8-2.5 - กลุม่อายุ 28-45 ปี
(เฟส 10) ป ี2550 63-1-83.0 ไร่ ทาวน์เฮ้าส์ 1.0-1.6 - รายได้ 30,000 บาทขึน้ไป

5 บา้นฟ้ารังสติ วงแหวน บา้นเดีย่ว 2.1-2.5 - กลุม่ AB , AC 187      241.0         176.0         112         151.0       62.7     104         138.0       57.3      8          13.0        1.5        
คลอง 7 ล าลกูกา คลอง 7/ บา้นแฝด 1.4-1.8 - กลุม่อายุ 25-45 ปี
ป ี2550 18-3-56.0 ไร่ ทาวน์เฮ้าส์ 1.0-1.3 - รายได้ 30,000 บาทขึน้ไป

อาคารพาณิชย์ 2.2-2.5

%

คงเหลอืโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

 

 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                      ส่วนท่ี 1 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
  
         
 

 22  

ราคา
ชือ่โครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย กลุม่ลกูค้า  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปทีี่เปดิโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท) เปา้หมาย  ขาย  ลงทนุ  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

6 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสติคลอง 2 / บา้นเดีย่ว 3.0-6.5 - กลุม่ AA 348      907.0        662.0         164      423.0       46.6       158     405.00     44.7       6          18.0        2.0        
รังสติ คลอง 3 58-0-86.0 ไร่ บา้นแฝด 2.5-2.7 - กลุม่อายุ 35-50 ปี
ป ี2548 - รายได้ 70,000 บาทขึน้ไป

7 ธญัธานี วิลเลจ 2 วงแหวน บา้นเดีย่ว 5.0-7.0 - กลุม่ AA 236      1,567.0     1,013.0      119      783.0       50.0       94       586.0       37.4       25        197.0      12.6      
ป ี2548 ล าลกูกา คลอง 5/ - กลุม่อายุ 35-50 ปี

123-0-34.2 ไร่ - รายได้ 100,000 บาทขึน้ไป
โซนตะวันตก

8 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค วงแหวนพุทธ บา้นเดีย่ว 7.0-12.0 - กลุม่ AA 90        775.0        512.0         87        747.0       96.4       85       723.0       93.3       2          24.0        1.5        
รอยัล พุทธมณฑล สาย 1  มณฑลสาย 1 / - กลุม่อายุ 35-50 ปี
ป ี2546 38-1-61.4 ไร่ - รายได้ 100,000 บาทขึน้ไป

9 เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก บา้นเดีย่ว 10.0-20.0 - กลุม่ AA 59        713.0        458.0         3          22.0         3.1         2         11.0         1.5         1          11.0        0.7        
กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม เพชรเกษม / - กลุม่อายุ 30-50 ปี
ป ี2553 18-1-44.40 ไร่ - รายได้ 200,000 บาทขึน้ไป
โซนใต้

10 นริศา  ธนบรีุรมย์*** ถ.ประชาอุทศิ บา้นเดีย่ว 5.0-12.0 - กลุม่ AA 60        405.0        285.0         59        395.0       97.5       59       395.0       97.5       -       -         -       
ป ี2546 เขตราษฎร์บรูณะ - กลุม่อายุ 35-50 ปี

 51-2-69.6 ไร่ - รายได้ 100,000 บาทขึน้ไป

%

คงเหลอืโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแลว้ โอนแลว้
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ราคา
ชือ่โครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย กลุม่ลกูค้า  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปทีี่เปดิโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท) เปา้หมาย  ขาย  ลงทนุ  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท)  ยูนิต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

11 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ถ.ประชาอุทศิ บา้นเดีย่ว 4.6-11.0 - กลุม่ AA 258      1,192.0      888.0         163         731.0       61.3     147         665.0       55.8      16        66.0        5.5        
ธนบรีุรมย์ เขตทุ่งครุ / บา้นแฝด - กลุม่อายุ 35-50 ปี
ป ี2547 65-1-54.1 ไร่ - รายได้ 100,000 บาทขึน้ไป
โซนตะวันออก

12 เดอะ กรีนพาร์ค จอมเทยีน บางละมุง บา้นแฝด 2.7-4.2 - กลุม่ AB,AC 94        291.0         199.0         53           165.0       56.7     22           66.0         22.7      31        99.0        34.0      
By NC Group ชลบรีุ / - กลุม่อายุ 25-45 ปี
ป ี2553 27-0-99.2 ไร่ - รายได้ 20,000 บาทขึน้ไป

รวม 2,498   9,726.0 6,400.0 1,648      6,224.0 64.0     1,536      5,731       58.9      112      493         5.1        

%

คงเหลอืโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

 

 ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาในอนาคต ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปยิรมย์ เฟส 11, โครงการ บ้านฟ้า กรนีพาร์ค รังสิต คลอง 3 (เฟส 2) , 

 และโครงการธัญธานี โฮมออนกรนี วิลเลจ 3 

หมายเหตุ :  - * โครงการที่ด าเนนิการอยู่ หมายถึง โครงการที่เริ่มเปิดขาย และอยู่ระหว่างก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าส าหรับรอบบัญชีนั้น 
                   - ** บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด รบัจ้างบริหารจดัการโครงการ บริษัทจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินในโครงการ 

  - SDH = บ้านเดี่ยว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, CD = คอนโดมิเนียม, CBD = อาคารพาณิชย์ 
  - บริษัทมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

   กลุ่มลูกค้า AA  กลุ่มลูกค้าระดับสูง (ระดับราคาตั้งแต่ 4.0 ล้านบาทขึ้นไป) 
   กลุ่มลูกค้า AB  กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง (ระดับราคา 2.0 – 4.0 ล้านบาท) 

     กลุ่มลูกค้า AC กลุ่มลูกค้าระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 2.0 ล้านบาท) 
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ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร 

 ด าเนินการโดยบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด (NCPM)  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 
ด าเนินธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การฟื้นฟูกิจการ การ
เจรจาลูกค้าเก่า การเจรจาเจ้าหนี้ การขาย การก่อสร้าง การเก็บเงินดาวน์ การยื่นขอสินเชื่อให้ผู้ซ้ือราย
ย่อย การโอน โดยผลงานของบริษัทท่ีผ่านมา ได้แก่ 

 โครงการจันทิมาปาร์ค (พุทธมณฑล 5) ของบริษัท ไทยพาณิชย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จ ากัด เข้าบริหารโครงการในปี 2543 และสามารถปิดโครงการได้ในปี 2544 จ านวน 99 ยู
นิต มูลค่าโครงการ 122 ล้านบาท 

 โครงการคอนโดมิเนียมบ้านสวนลลนา (หาดจอมเทียน) ของบริษัท ไทยพาณิชย์พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ จ ากัด เข้าบริหารโครงการในปี 2544 และปิดโครงการได้ในปี 2544 
จ านวน 133 ยูนิต มูลค่าโครงการ 53 ล้านบาท 

 โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ของบริษัท สุรชิต เรียลเอสเตท จ ากัด เข้าบริหาร
โครงการใน   ปี 2545 จ านวน 203 ยูนิต มูลค่าโครงการ 814 ล้านบาท 

 โครงการบ้านสวนริมธาร ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ดอยสะเก็ด บ้านและ
ที่ดินจ ากัด เข้าบริหารโครงการในปี 2546 จ านวน 75 ยูนิต มูลค่าโครงการ 125 ล้านบาท 
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 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 ด าเนินการโดย บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ด าเนิน
ธุรกิจบริหารชุมชนบ้านจัดสรรและอาคารชุดหลังเข้าอยู่อาศัย ตลอดจนให้บริการรับจัดตั้งนิติบุคคล
บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบชุมชนที่ดีภายหลังการปิด
โครงการ ท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของโครงการ ซ่ึงเป็นบริการหลังการขายประเภทหนึ่ง โดยมุ่ง
บริหารโครงการบ้านฟ้าเป็นหลัก และยังรับจ้างบริหารงานจากหมู่บ้านอ่ืนๆ อีกด้วย ปัจจุบัน QLM 
บริหารชุมชนบ้านจัดสรรอยู่ทั้งส้ิน 15 โครงการ  
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4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 4.2.1 การตลาด 
  บริษัทวางนโยบายการตลาดโดยยึดหลัก “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งโดยทั่วไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9001:2008 ทั้งมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบ้านของโครงการ และการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านการส่งมอบบ้าน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า และเป็นการสร้างแบรนด์ “บ้านฟ้า” ในตลาดบ้านจัดสรรอีกด้วย 
 

 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand) ของผลิตภัณฑ์ 

 การปรับรูปแบบการน าเสนอสินค้าของพนักงานขาย การโฆษณา     
ส่ือการตลาด ส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเข้าใจถึงระดับของสินค้าแต่ละแบรนด์ได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าสินค้าระดับใด แบรนด์ใดเหมาะกับความต้องการ
ของตนเอง โดยใช้แบรนด์เป็นตัวแบ่งประเภทและระดับของสินค้า  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่     
กลุ่มพรีเม่ียม และ กลุ่มมาตรฐาน 

 สร้าง sphere โดยปรับปรุงจุดที่ลูกค้าสามารถเห็น รู้สึก และสัมผัสได้ 
เมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการทุกโครงการที่เปิดขายปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้สึก ประทับใจ น่าสนใจ 
ตื่นเต้น น่าติดตาม (Interest at first sight) ทั้งนี้ จะปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนหลัก คือ บริเวณส านักงาน
ขาย บริเวณทางเข้าโครงการ บริเวณภายในโครงการ และบ้านพร้อมขายที่เปิดให้ลูกค้าเข้าชม 

  ประชาสัมพันธ์การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ และประชาสัมพันธ์
แบรนด์แต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทได้ก าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความ
แตกต่าง โดยมีการวางแผนออกแบบผังโครงการ รูปแบบสไตล์บ้าน ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ทั้ง
ภายใน และภายนอกบ้าน และการบริหารโครงการหลังการขายท่ีเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน เช่น โครงการ
บ้านฟ้าปิยรมย์ ที่เน้นสถาปัตยกรรมไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ลูกบ้าน หรือการออกแบบประโยชน์ใช้สอย (function) ส าหรับโครงการแนวคิดบ้านสวน ทั้งภายใน
และภายนอกบ้านให้สัมผัสทัศนียภาพของสวนได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 
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  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า 
(Adaptive Function Design) กล่าวคือ บริษัทได้สร้างทางเลือกให้กับลูกค้า (Design Option) ในการ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ เช่น เพิ่มห้องนอนชั้นล่าง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มห้องนั่งเล่น 
เป็นต้น ท าให้ลูกค้าสามารถต่อเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ตามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษัทจะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นจุดเด่น เนื่องจากในแต่ละ
โครงการ แม้จะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซ่ึงท าให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางแตกต่างกัน แต่พื้นที่
สาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะได้รับการจัดสรรให้มีพื้นที่มากกว่าที่
กฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนในหมู่บ้านอีกด้วย 

3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

 การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้บ้านและโครงการที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดขึ้นตามขั้นตอนของ ISO 
9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการก่อสร้าง การบริหาร
การขาย ตลอดจนการเสนอบริการหลังการขาย โดยรับประกันโครงสร้างบ้านภายหลังการโอนนาน
ถึง 5 ปี เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้ลูกค้าม่ันใจได้ถึงคุณภาพของโครงการของบริษัท ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนการส่ือสารตรงถึงผู้บริหารผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CFR : Customer Feedback 
Records) จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสตรวจสอบและร้องเรียนงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และมีการแก้ไขได้ทันเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้  ในปี 2552 – 2553 บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ติดดาว จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซ่ึงเป็นครื่องการันตี
ได้ว่า บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
โฆษณา การท าสัญญา  การผลิต และจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ค านึงถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 

4) กลยุทธ์การสร้างความม่ันใจในชุมชนอยู่อาศัยที่ดีภายหลังปิดโครงการ 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว จึง
มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดขีองลูกค้าและชุมชนในโครงการภายหลังการปิดการขาย โดยการวาง
ระบบการบริหารชุมชนที่ดี สร้าง Customer Lifetime Value กล่าวคือ ได้จัดตั้งบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง 
แมเนจเม้นท์ จ ากัดเพื่อด าเนินกิจการบริหารโครงการของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดพื้นที่
ส่วนกลาง ซ่ึงประกอบด้วยสโมสร สวนหย่อม และสถานที่เล่นกีฬามากกว่าที่กฎหมายก าหนด และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาระบบการดูแลและ
ให้บริการลูกค้า ระบบการให้บริการรับข้อร้องเรียน (CRM: Customer Relations Management)โดย
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ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัย และเป็นการรักษาลักษณะเฉพาะและ
แนวคิดของโครงการไว้ต่อไป 

        5)    กลยุทธ์ด้านการวิจัยการตลาดและการพัฒนาตลาด 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลความต้องการของลูกค้าในตลาดเป็นอย่าง
มาก โดยได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อท าการวิจัยตลาดก่อนการจัดซ้ือที่ดินและการเปิดโครงการ
ใหม่ โดยวิจัยความต้องการของลูกค้า การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และช่องว่าง
ทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
สภาวะการแข่งขัน ศักยภาพของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยมีการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 

  6)    กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
 บริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีผู้ประกอบการหลายรายท่ีไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ โดยได้ด าเนินกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อาทิเช่น บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซ่ึง
เป็นสัญญาที่ก าหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหน้าของงานที่ท าเสร็ จ โดยใน
ภายหลังได้กลายมาเป็นสัญญาต้นแบบของสัญญามาตรฐานที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. 
บังคับใช้ทั่วไปในปัจจุบัน อันเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันเพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 
9001:2008 บริษัทจะมีการติดต่อกับลูกค้าเป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกค้ามาตรวจงานด้วยตนเอง หรือ
บริษัทจัดส่งภาพถ่ายความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจใน
คุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา  
 

  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บรษิัทมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาที่แข่งขันได้ในท าเล
ที่ตั้งของโครงการนั้นๆ และมุ่งให้มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าของโครงการด้วยความมั่นใจในสภาพชุมชนที่ดี
ภายหลังการปิดโครงการ ทั้งนี้ การก าหนดลูกค้าเป้าหมายอันเป็นที่มาของการก าหนดราคา              
จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ท าเลที่ตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด  
พฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนใน
การด าเนินโครงการ แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น ให้
เหมาะสมกับกลยุทธ์การแข่งขันด้วย 
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 8)  กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ 

 จากเดิมที่บริษัทเป็นผู้น าตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษัทได้
ใช้กลยุทธ์การทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะที่ผ่านมา ทั้งผ่านโครงการโดยตรงของบริษัท และ
การรับจ้างบริหารโครงการ ท าให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในพื้นที่อ่ืน และจากความส าเร็จของ
โครงการน าร่องในเขตอ่ืนดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินโครงการครอบคลุมพ้ืนที่หลัก 4 มุมเมือง 
ตลอดจนโซนในเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น ซ่ึงเป็นท าเลที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพร้อม และเป็นท าเลที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย 
ซ่ึงการเปิดโครงการครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ และจังหวัดใหญ่ๆ ได้นั้น ส่งผลให้แบรนด์ “บ้านฟ้า” 
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจ  
 ปัจจุบันบริษัทยังคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ที่เป็นท าเลที่ดี     
มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายฐานและเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนเป็นการ
กระจายความเส่ียงจากการกระจุกตัวของโครงการของบริษัทอีกด้วย  
 
 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งของ
โครงการ ลักษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขัน อันก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดที่
เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้น ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนประเภทลูกค้าต่างๆ คละกันไป อันเนื่องจาก
นโยบายการกระจายความเส่ียงในท าเลที่ตั้งโครงการ และกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกท าเล และ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นผู้บริโภคที่มีก าลังซ้ือในระดับกลางถึงสูงเป็นหลัก จาก
ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่า กว่าร้อยละ 30 ของการได้มาซ่ึงลูกค้า เป็นลูกค้าที่เกิดจากการแนะน า 
และบอกต่อของลูกค้าเก่าในโครงการ (MGM : Member Gets Member) อันสะท้อนถึงความไว้วางใจ
ของลูกค้าท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลักของบริษัท เป็นการขายตรงผ่านส านักงานขายแต่ละโครงการของ
บริษัท   การออกบูธขายบ้านตามงานนิทรรศการแสดงบ้านต่างๆที่จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์และ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านเป็นช่องทางที่สามารถออกพบลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยได้อีก
ช่องทางหนึ่ง  นอกจากนี้บริษัทฯยังน าสินค้าของบริษัทฯออกบูธตามห้างสรรพสินค้าชั้นน าต่างๆเพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง  และการแนะน าจากลูกค้าเก่าในโครงการ ซ่ึงบริษัท
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางในพื้นที่ใกล้เคียง ใบปลิว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่น
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พับโครงการ อินเตอร์เน็ต การส่งจดหมายตรงให้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การขายในโครงการ รวมถึงการร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือคู่บ้าน” ร่วมกับนิตยสารบ้านเพื่อแจก
ลูกค้า และผู้ที่ก าลังเลือกซ้ือบ้าน เพื่อให้ลูกค้าได้คุ้นเคยกับแบรนด์ “บ้านฟ้า” และได้ทราบถึง
โครงการต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ อินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางการตลาดใหม่ท่ีเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการ
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างดี เนื่องจากสามารถกล่ันกรองลักษณะของลูกค้าจากความสนใจ และ
ลักษณะการด าเนินชีวิตของลูกค้าได้ ซ่ึงสอดคล้องกับการออกแบบชุมชน โครงการ และผลิตภัณฑ์
ตามหลักแนวคิดของบริษัท 
 

4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  
 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2554 น่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรง ปัจจัยส าเร็จที่ส าคัญของ
ผู้ประกอบการ ได้แก่ ตัวสินค้า เช่น รูปแบบ ดีไซน์ คอนเซ็ปท์ของโครงการ ท าเลที่ตั้งโครงการ 
รวมถึงศักยภาพเฉพาะตัวของผู้ประกอบการแต่ละรายในด้านการบริหารจัดการ เช่น การบริหาร
ต้นทุน ซ่ึงหากสามารถบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้ จะท าให้ผู้ประกอบการมีข้อได้เปรียบในการ
ก าหนดราคาสินค้า ส่งผลต่อก าไรของบริษัท และการบริหารการผลิต เช่น ลดระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง แต่ยังคงคุณภาพของงานก่อสร้าง เพื่อที่จะสามารถควบคุมปริมาณซัพพลายให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และสร้างความน่าเช่ือถือต่อผู้บริโภคได้ 

 

โดยจ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 
2553  มีจ านวน 105,152 ยูนิต เพิ่มขึ้นจาก 94,977 ยูนิต ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาจ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนแยกตามประเภทการด าเนินการ พบว่า ในปี 
2553 ที่อยู่อาศัยประเภทสร้างเองมีจ านวน 22,697  ยูนิต เพิ่มขึ้นจาก  19,618 ยูนิต ในปี 2552 หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ขณะที่ท่ีอยู่อาศัยประเภทจัดสรรมีจ านวน 82,455 ยูนิต เพิ่มขึ้นจาก 75,359 ยูนิต 
ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 
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ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจ านวนยูนิตแยกตามประเภทการด าเนินการ 

ประเภท 2549 2550 2551 2552 2553
สร้างเอง 28,949 25,341 24,017 19,618        22,697        
จัดสรร 50,808 50,189 61,562 75,359        82,455        
รวมทั้งหมด 79,757 75,530 85,579 94,977 105,152
เปลี่ยนแปลง 13.3% -5.3% 13.3% 11.0% 10.7%
ที่มา : ศูนย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 

เม่ือพิจารณาจ านวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่แยกตามประเภทท่ีอยู่อาศัย จะเห็นได้ว่า  ใน
ปี 2553 มีจ านวนบ้านเด่ียวจดทะเบียนใหม่ 11,461 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  บ้านแฝดจดทะเบียนใหม่ 1,289      ยูนิต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9  ทาวน์เฮ้าส์จดทะเบียนใหม่ 12,538  ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3  คอนโดมิเนียมจดทะเบียนใหม่ 
57,167  ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ  6.4 

 
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แสดงจ านวนยูนิตแยกตามประเภทที่อยู่อาศัยสร้างโดยผู้ประกอบการ 

ประเภท 2549 2550 2551 2552 2553
บ้านเดี่ยว 16,700 16,390 13,437 10,863 11,461
% การเปลี่ยนแปลง (30.1%) (1.9%) (18.0%) (19.2%) 5.5%
บ้านแฝด 869 1,436 2,133 1,000 1,289
% การเปลี่ยนแปลง 48.3% 65.2% 48.5% (53.1%) 28.9%
ทาวน์เฮ้าส์ 14,632 14,931 11,943 9,771 12,538
% การเปลี่ยนแปลง 27.7% 2.0% (20.0%) (18.2%) 28.3%
อาคารชุด (คอนโดมิเนียม) 18,607 17,432 34,049 53,725 57,167
% การเปลี่ยนแปลง 101.6% (6.3%) 95.3% 57.8% 6.4%
รวมทั้งหมดประเภทจัดสรร 50,808 50,189 61,562 75,359 82,455
% การเปลี่ยนแปลง 12.5% (1.2%) 22.7% 22.4% 9.4%
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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จ านวนที่อยู่อาศัย (Supply) 

เม่ือพิจารณาโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในปี 2553 มี
การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยรวมกันทุกประเภท เป็นจ านวนมากกว่าในปี 2552  เท่ากับ 59,187 ยูนิต โดยในปี 2553 
และปี 2552 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่รวมกันทุกประเภทจ านวน 116,791  ยูนิต และ 57,604 ยูนิต ตามล าดับ 
โครงการที่อยู่อาศัยระดับราคา 0.5-3.0 ล้านบาท มีการเปิดตัวโครงการใหม่เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 71.9 ของ
จ านวนโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมด  

 

โครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
น้อยกว่า 0.501 -                         -                          2                            0.0                          
0.501 - 1.000 7,767                     13.5                        19,397                   16.6                        
1.001 - 2.000 20,504                   35.6                        44,848                   38.4                        
2.001 - 3.000 9,910                     17.2                        19,772                   16.9                        
3.001 - 5.000 11,901                   20.7                        22,714                   19.4                        
5.001 - 10.000 6,107                     10.6                        8,931                     7.6                          
10.001 - 20.000 996                        1.7                          705                        0.6                          
มากกว่า 20.000 419                        0.7                          422                        0.4                          
รวม 57,604                   100.0                      116,791                 100.0                      
ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)

ระดับราคา (ลา้นบาท)
2552 2553

 
เม่ือพิจารณาที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในปี 2553 แยกตามประเภท พบว่า ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีการ

เปิดตัวมากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และบ้านแฝด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 28.6 ร้อยละ 14.9 และร้อยละ 3.2 ตามล าดับ โดยอาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีการเปิดตัวใหม่
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.0 ของจ านวนที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมด และร้อยละ 40.2 ของจ านวน
อาคารชุดเปิดตัวใหม่ทั้งหมด บ้านเด่ียวระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีการเปิดตัวใหม่มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
50.4 ของจ านวนบ้านเด่ียวที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมด และทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีการเปิดตัวใหม่มากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.3 ของจ านวนทาวน์เฮาส์ที่เปิดตัวใหม่ทั้งหมด  
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โครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2553  
แยกตามประเภท และระดับราคา 

(จ านวน :หน่วย)
ระดับราคา (ลบ.) บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ที่ดินจัดสรร รวม

< 0.501 -            -            -            -                  2 -             2

0.501-1.000 -            25 7,026 -                  12,346 -             19,397

1.001-2.000 424 1,224 18,475 185 24,540 -             44,848

2.001-3.000 4,249 1,702 3,719 363 9,659 80 19,772

3.001-5.000 8,754 705 3,045 456 9,734 20 22,714

5.001-10.000 3,473 124 1,105 144 4,068 17 8,931

10.001-20.000 149 14 37 -                  505 -             705

> 20.000 304 -            -            -                  118 -             422
รวม 17,353 3,794 33,407 1,148 60,972 117 116,791
ที่มา : Agency for Real Estate Affairs (AREA)  
 

สินเช่ือที่อยู่อาศัย 

ในปี 2553 สินเช่ือที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ มีจ านวนรวม 377,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 
จากปี 2552 ที่มีจ านวน 318,866 ล้านบาท และยอดคงค้างสินเช่ือที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 1,716,176 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2552 เป็น 1,878,238 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของ
อัตราดอกเบี้ย และการแข่งขันกันในตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ 

ส าหรับสินเช่ือผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในปี 2553 มีจ านวนรวม 66,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 66.7 เม่ือเทียบกับปี 2552 ที่มีจ านวนรวม 39,665 ล้านบาท ยอดสินเช่ือผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยคงค้างลดลงจาก 
202,798 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 เป็น 178,455 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 12.0 โดยในปี 2552มีการ
ออกหุ้นกู้ภาคอสังหาริมทรัพย์รวมกันประมาณ  70,368 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 99,040 ล้านบาทในปี 
2553 (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์)  
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ตารางสินเช่ือที่อยู่อาศัย และหุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ปี 2553 

(หน่วย : ล้านบาท)

สินเช่ือบุคคล สินเช่ือบุคคล สินเช่ือ สินเช่ือ หุ้นกู้ธุรกิจ

ปล่อยใหม่ คงค้าง ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์

ปล่อยใหม่ คงค้าง

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 70,368
Q1/2552 63,994 1,606,479 15,264 229,646 13,270
Q2/2552 70,689 1,631,306 7,578 233,555 21,840
Q3/2552 85,967 1,665,186 10,383 216,434 15,235
Q4/2552 98,216 1,716,176 6,440 202,798 20,023

2553 377,223 66,114 99,040
Q1/2553 109,889 1,778,434 11,244 171,743 16,998
Q2/2553 96,162 1,823,796 9,771 185,124 22,038
Q3/2553 75,224 1,840,446 15,429 171,550 28,570
Q4/2553 95,948 1,878,238 29,670 178,455 31,434
Q๐Q 27.5% 2.1% 92.3% 4.0% 10.0%
Y๐Y (2.3%) 9.4% 360.7% (12.0%) 57.0%
YTD 18.3% 66.7% 40.7%

ทีม่า: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ / ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บริษัทประกนัชวิีต
การเคหะแห่งชาติ รวบรวมและประมวลผลโดย ศนูย์ขอ้มูลอสังหาริมทรัพย์

2551

ไตรมาส/ปี
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 บริษัทถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจมาได้ด้วยดี
ตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยังคงมุ่งมั่นขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ บริษัทมีจุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท าให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้ 

1) บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ในเรื่องต้นทุน เนื่องจากบริษัทจะมุ่งเน้น
การจัดซ้ือที่ดินซ่ืงเป็นหลักประกันหลุดจ านอง ซ่ึงเป็นหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสถาบัน
การเงิน ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 715 ไร่ เพื่อส าหรับใช้
ด าเนินโครงการในอนาคต  
 2) บริษัทมีนโยบายในการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้าเป็นส าคัญ โดยในปี 2542 บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกทีร่ิเริ่มใช้ระบบ “สัญญาเป็นธรรม” 
และเป็นบริษัทบ้านจัดสรรในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากนี้
ในปี 2552 – 2553 บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว จาก
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจและมั่นใจใน
คุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีจากลูกค้าตลอดมา  

  3) จากสภาพการแข่งขันของตลาดอสัหาริมทรัพย์ บริษัทจึงให้ความส าคัญของ
การวิจัย พัฒนา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรแบบบ้านใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 
ซ่ึงเป็นแบบบ้านไทยประยุกต์สมัยยุครัชกาลที่ 5 ซ่ึงได้รับการตอบรับจากสาธารณชนผู้ซ้ือบ้านอย่าง
ล้นหลาม โดยสามารถขายและปิดโครงการอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถในการ
สร้างสรรแบบบ้านใหม่ๆ ให้กับผู้ซ้ือบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการน าเสนอ
บ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ (Adaptive Function 
Design) รองรับการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และมุ่งเน้นการสร้างระบบและหน่วยงาน
บริหารชุมชนภายหลังการขาย 
  4) บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจมายาวนาน จึงท าให้มี
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ
สามารถน าบริษัทผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ 
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์  

 ในการพัฒนาโครงการ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาด าเนินธุรกิจ ซ่ึงโดย
ปกติโครงการของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนสามารถรับรู้ รายได้ได้
ประมาณ 8 – 12 เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนปิดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว
เสร็จประมาณ 2 ปี) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 
 

แผนงาน \ เดือนที ่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขั้นตอนการจัดซื้อที่              
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
การวิเคราะห์โครงการ และส ารวจตลาด 
ออกแบบผังโครงการ และแบบบ้าน 
ขออนุญาตก่อสร้าง 
ขออนุญาตจัดสรร และสาธารณูปโภค 

             

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้าน
พร้อมอยู่ 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้านสั่ง
สร้าง 

         
 

    

ขั้นตอนการท าการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ช่วงเซ็นสัญญา ผ่อน ดาวน์ 
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า 
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การจัดซ้ือที่ดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือที่ดิน ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจมอบอ านาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดเป็นตัวแทนในการจัดซ้ือที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

 

 *ที่ดินเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 27 ของต้นทุนทั้ งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
จัดซ้ือที่ดิน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายจัดหาท่ีดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบันการเงิน อาทิเช่น 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และซ้ือผ่าน
นายหน้าท่ีดิน โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมผู้บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ส ารวจท่ีดิน 

นายหน้า / สถาบันการเงินเสนอท่ีดิน 

ไม่ซื้อ 

ท าการศึกษาเบ้ืองต้น  
- ศึกษาสภาพตลาด 
- สภาพแวดล้อมโครงการ 
- ข้อก าหนดต่างๆ (อาทิ ผังเมือง, 
การเชื่อมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซื้อ/ไม่ซื้อ 

1 
วั
น 

2 
วั
น 

5 
วั
น 

2 
วั
น 

ทีมงานออกส ารวจท่ีดิน 
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โดยเมื่อมีช่องทางในการจัดซ้ือที่ดิน คณะท างานของบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
ท าการส ารวจเพื่อขออนุมัติจัดซ้ือ โดยหลักเกณฑ์การเลือกที่ดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด สภาพแวดล้อม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษัทจะท าการพัฒนา
โครงการในที่ดินเปล่าได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทได้พิจารณาหาแหล่งซ้ือที่ดินเปล่าหรือโครงการบ้านจัดสรรที่
อยู่ระหว่างพัฒนาซ่ึงเป็นหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งจากที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการ
ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ เนื่องจากเป็นช่องทางในการได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด 
ส าหรับโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนานั้น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ วางแผนด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบ้านและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเข้า
ด าเนินการ เช่น การบริหารโครงการเพื่อพัฒนา หรือการรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรโดย
บริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด เช่น การรับจ้างบริหารโครงการจันทิมา
ปาร์ค เป็นต้น หรือการเข้าร่วมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ร่วมกับผู้ประกอบการเดิม โดย
บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของคา่ธรรมเนียมการรับจ้างบริหารโครงการ และผลตอบแทน
ในการขายบ้านให้กับลูกค้าในโครงการ 
 

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทท าการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีผู้รับเหมางานอาคาร (Contractors) ที่รับงานอยู่ทั้งส้ิน 36 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผู้รับเหมาที่ผ่านการท างานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทมีการเพิ่มโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคต บริษัทสามารถด าเนินการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาใน
บัญชีรายชื่อและทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารทั้งหมด 62 ราย ซ่ึงผ่านกระบวนการ
พิจารณาคุณสมบัติตามที่ก าหนดมาตรฐานไว้ โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดจ้าง
ผู้รับเหมาอย่างชัดเจน ตามท่ีก าหนดในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้างงานได้คุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดแบบ
บ้าน และราคาให้ผู้รับเหมาตามแบบบ้านของบริษัท และผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานตามทะเบียนรายชื่อ
ของบริษัทจะเป็นผู้เสนองาน ให้บริษัทพิจารณาจัดสรรงานให้แก่ผู้รับเหมาตามความสามารถในการ
ผลิต โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างต่างๆ เองตามแบบและมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้  
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บริษัทควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาโดยการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือ
การปฏิบัติงานของบริษัท ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
แรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือ การบริหารงาน และการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษัทจัดให้มีการ
ตรวจเช็คงานโดยหัวหน้าคุมงาน (Foreman) แต่ละส่วนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 10 หลังต่อ 1 คน และจัดท า
รายงานการตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสนอต่อฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหารต่อไป 
 

 การจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

 ผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างตามบัญชี
รายการวัสดุที่บริษัทก าหนดระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดย
วัสดุที่ผู้รับเหมาน ามาใช้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษัทก่อน ยกเว้น
วัสดุควบคุมหลักซ่ึงบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
ได้แก่ เสาเข็ม พื้นไม้ลามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหน้าต่าง งานก าจัด
ปลวก เป็นต้น โดยฝ่ายจัดซ้ือจะจัดการประชุมเพื่อส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจัดท า 
MRP (Material Requirement Planning) บริษัทมีนโยบายส่ังซ้ือวัสดุก่อสร้างตามจ านวนที่ต้องการใช้
จริงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการควบคุมสต็อกสินค้า ส่วนในกรณีที่เป็นวัสดุหายากจะท าการตกลงราคา
และปริมาณล่วงหน้ากับผู้ผลิตเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ  

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัท มีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบการบ าบัดน้ าเสีย โดยได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบ้านแต่ละหลัง 
และระบบการบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานที่ก าหนดใน  ISO 9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม บริษัทไม่มีกรณีพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
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 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดบ้านที่ได้รับจอง และรอส่งมอบใน 10 โครงการ 
จ านวน 112 ยูนิต รวมมูลค่า 493  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของมูลค่าโครงการที่เปิด
ด าเนินการอยู่ทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามตารางโครงการที่ด าเนินการในปัจจุบันของบริษัท ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์  
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5. การวิจัยและการพัฒนา 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยได้มีการจัดตั้งฝ่าย
พัฒนาธุรกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางการตลาด พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
วางแผนงาน และก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรสู่สาธารณชน ตลอดจนการศึกษา
แนวทางและวิธีการพัฒนาเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้แบ่ง
ส่วนการวิจัยและพัฒนาเป็น 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในปี 
2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท สูงกว่าปี 
2552 ถึง 1.8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาและส ารวจตลาด 0.57 ล้าน
บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและออกแบบการวางผัง 1.54 ล้านบาท 

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

มีนโยบายศึกษา วิเคราะห์ รวมไปถึงท าการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group)  สภาวะการแข่งขัน โอกาสทางการตลาด  และค้นหาท าเลใหม่ เช่นการส ารวจความ
คิดเห็นของลูกบ้านในโครงการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ  การติดตามข่าวสารของคู่แข่ง และ
สถานการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อน ามา
เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แนวความคิด การออกแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยที่
ยังเน้นจุดยืนและเอกลักษณ์ของธุรกิจไว้  ทั้งนี้ ยังมีการสร้างสมมุติฐาน (Assumption) แบบจ าลอง
ทางการเงิน (Financial Model)  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  เพื่อหลีกเล่ียง
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีวิธีการรองรับสถานการณ์ หากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น 

 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ท าการศึกษาและวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยน าผลการวิจัยมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน โดยพิจารณาทั้ง
ในด้านการออกแบบ  รูปลักษณ์  และประโยชน์ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ออกแบบ  นอกจากนี้ยังมีการน าวัสดุสมัยใหม่มาใช้ โดยเน้นที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และประหยัด
พลังงานมาเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงการน าเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ 
ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้ามากขึ้น 
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6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

6.1 ทรัพย์สินหลัก 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และบ้านที่สร้างไว้เพ่ือขายในโครงการต่างๆ มลูค่ารวม 3,050 ล้านบาท  

 6.1.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 
 

 
 
หมายเหตุ      * ที่ต้ังของที่ดนิและอาคารสโมสร ประกอบดว้ย

• สโมสรฟ้ารังสิต อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 575.50 ตร.ว • สโมสรฟ้ากรีนพาร์ค อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 532.80 ตร.ว

• สโมสรฟ้าคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 139.70 ตร.ว • สโมสรบ้านสวนลลนา 2 อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี พ้ืนที่ 200 ตร.ว

• สโมสรฟ้าทอฝัน อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 169.30 ตร.ว • สโมสรฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพ พ้ืนที่ 321.50 ตร.ว

• สโมสรฟ้าลากนู อ.ธัญธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 427 ตร.ว • สโมสรฟ้าปิยรมย์ อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 3,875 ตร.ว 

• สโมสรฟ้าชมพฤกษ์ อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี พ้ืนที่ 289.40 ตร.ว

• อาคารส านักงานใหญ่ อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี ติดภาระผูกพันกบัธนาคารไทยธนาคาร จ านวน 10 ลา้นบาท

• อาคารพาณิชย์  4 ชั้น อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่  พ้ินที่ 27.40 ตร.ว.

ทั้งนี้ บริษัทมกีารเกบ็คา่เชา่เป็นรายไดค้า่บ ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษัท  
 
 

มูลค่าทางบัญชี ภาระ 
( ล้านบาท ) ผูกพัน 

ที่ดิน  * •  ส านักงาน 1.95 ไม่มี 

•  สโมสร 82.26 ไม่มี 

อาคาร  * •  ส านักงาน 2.76 รายละเอียดตามหมายเหตุ 

•  สโมสร 73.06 รายละเอียดตามหมายเหตุ 

บ้านตัวอย่างและส านักงานขาย 2.58 ไม่มี 

( บ้านฟ้าปิยรมย์ อ . ล าลูกกา จ . ปทุมธานี  ( 11 - 0 - 0 )) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3.33 ไม่มี 

•  ส านักงานใหญ่ อ . ล าลูกกา จ . ปทุมธานี  ( อาคารพาณิชย์  4  ช้ัน 

   กวา้ง  5  ม .  ยาว  12  ม .) 
•  สโมสรลากูน อ . ธัญบุรี จ . ปทุมธานี  ( 1 - 0 - 36 ) 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.32 ไม่มี 

เครื่องใช้ส านักงาน 4.52 ไม่มี 

เครื่องตกแต่งและติดต้ัง 2.96 ไม่มี 

ยานพาหนะ 6.37 ไม่มี 

180.11 

รายการ 

รวม 
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6.1.2 โครงการบ้านพร้อมท่ีดินเพื่อขายของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

เนื้อที่คงเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)
(ไร)่ ประเมิน ทางบัญชี

1. บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสติ (เฟส 2) / ถ.เสมาฟ้าคราม 0-2-79.30 5.59 2.92 NC ไม่มี
(คลอง 2 ขาออก) อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH

2. บา้นนริศา ธนบรีุรมย์ / ถ.ประชาอุทศิ 80 0-3-28.30 9.85 6.64 NC ไม่มี
อ.ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ / SDH

3 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบรีุรมย์ / 19-3-45.10 254.60 221.69 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
ถ.ประชาอุทศิ อ.ราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ / SDH , DH 4.874 ลบ.

4 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค พุทธมณฑล สาย 1 / 1-3-83.50 38.00 22.80 NC ไม่มี
ถ.พัฒนา อ.ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ / SDH

5 บา้นธญัธานี / ถ.ล าลกูกา (คลอง 5) 1-0-27.0 17.70 15.19 NC ไม่มี
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH

6 ที่ดินเปลา่ / ริมถนนจอมเทยีน ด้านหน้าโครงการ 19-0-52.10 379.36 163.45 NC ไม่มี
บา้นฟ้าริมหาดจอมเทยีน อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ / L

7 บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 9 / ถ.ล าลกูกา (คลอง 6 ออก) 19-0-71.70 160.60 143.27 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH 55.159 ลบ.

8 บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 10 / ถ.ล าลกูกา (คลอง 6 ออก) 22-3-78.50 180.20 157.34 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH, DH,TH 16.866 ลบ.

9 ที่ดินเปลา่ / ถ.ล าลกูกา (คลอง 6 ออก) 406-0-28.0 563.13 564.78 NC ไม่มี

ช่ือโครงการ / ที่ตัง้ / ประเภท กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน
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เนื้อที่คงเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)
(ไร)่ ประเมิน ทางบัญชี

10 บา้นธญัธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล าลกูกา (คลอง 5) 46-2-75.50 481.88 298.35 NC
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH   ค  าประกันเงินกูว้งเงิน

11 ที่ดินเปลา่ / บา้นธญัธานี วิลเลจ 3 / ถ.ล าลกูกา 278-3-91.00 557.96 475.39 NC 151.172 ลบ.
(คลอง 5) อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / L

12 กรีนพาร์ครังสติ คลอง 3 / ถ.เลยีบคลอง 3 ฝ่ังใต้ 21-0-72.30 192.42 182.28 NC
อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี / SDH , DH   ค  าประกันเงินกูว้งเงิน

13 ที่ดินเปลา่ / ด้านหน้าโครงการกรีนพาร์ครังสติ 11-3-14.00 41.01 37.72 NC 9.802 ลบ.
คลอง 3 / อ.ธญับรีุ จ.ปทมุธานี / L

14 บา้นฟ้ารังสติ คลอง 7 / ถ.ล าลกูกา (คลอง 7 ออก) 6-0-02.40 39.06 37.12 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี / SDH, DH,TH,CB 3.78 ลบ.

15 เดอะ กรีนพาร์ค จอมเทยีน by NC GROUP / 7-3-18.0 131.60 120.65 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ / DH 49.585 ลบ.

16 เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก 18-1-44.40 238.41 250.35 NC ค  าประกันเงินกูว้งเงิน
ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ /SH 115.50 ลบ.

รวมที่ดินเปลา่ 715-3-85.10 1,541.46 1,241.34
รวม 882-2-11.00 3,291.37 2,699.94

หมายเหตุ   1. SDH = บา้นเดีย่ว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, CD = อาคารชดุพักอาศยั, CB = อาคารพาณิชย์, L = ที่ดินเปลา่
                   2. ประเมินราคาโดย บริษัท ควอลตีิ  แอพไพรซลั  จ ากัด ในเดือนธนัวาคม 2553

        โดยใชวิ้ธปีระเมินราคาแบบเปรียบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้นทนุทดแทน  ปรับปรุงด้วยเงินลงทนุในโครงการที่เพ่ิมขึ น

ช่ือโครงการ / ที่ตัง้ / ประเภท กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน
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6.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  และธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาบ้านจัดสรรเพื่อขายเป็นหลัก โดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

(บาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสยี 

(บาท) 
1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ - 
    แมเนจเม้นท์  จ ากัด 

รับเหมาก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 

10.00 99.99 11,864,497 24,848,228 

2. บริษัท ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง  แม เนจ
เม้นท์ จ ากัด 

บริหารงานหมู่บ้าน 1.00 99.99 0.01 3,788,107 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย  

บริษัทจะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท 
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7. โครงการในอนาคต 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีโครงการที่เปิดด าเนินการอยู่รวมทั้งส้ิน 12โครงการ (ไม่รวม
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในอนาคตอีก 3 โครงการ) มูลค่าขายรวมประมาณ 9,726 ล้านบาท 
ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรพรอ้มท่ีดิน และโครงการอาคารชุดพักอาศัย ซ่ึงมีท าเลที่ตั้งกระจายอยู่ทั้ง 4 
มุมเมือง รวมท้ังเมืองขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด และในด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม และมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 715 ไร่ 
มูลค่าตามบัญชี 1,241.77 ล้านบาท และมีราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 1,541.46 ล้านบาท 

ในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันมากขึ้นเช่นในปัจจุบัน บริษัทตระหนักถึงการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยในปี 2553 บริษัท
สามารถปิดการขายได้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ป่ินเกล้า โครงการบ้านฟ้า      ริม
หาดจอมเทียน และโครงการ เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการรวม 1,092 ล้านบาท และเปิด
โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  โครงการ เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน จ านวน 94 ยูนิต มูลค่าโครงการ 300 
ล้านบาท ในประเภท บ้านแฝด  ในปี 2552 และโครงการ เดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 
จ านวน 59 หน่วย มูลค่าโครงการ 712 ล้านบาท ในประเภทบ้านเดี่ยว ในปี 2553 

 

 ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังคงนโยบายขยายการลงทุน โดยการจัดซ้ือที่ดินใหม่ในท าเลที่มีศักยภาพ              
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเปิดโครงการใหม่ในอนาคต 

 

ส าหรับโครงการอ่ืน ๆ อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และตรวจสอบ จึงยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
เปิดเผยได้ในขณะนี้ 
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8. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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9. โครงสร้างเงินทุน 
9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 1,200,000,000 หุ้น เรียกช าระแล้ว 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,185,985,052 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

จากข้อมูลผู้ ถือ หุ้นสามัญของบริษัทที่ ถือ หุ้นผ่านบริษัท ไทยเ อ็นวีดีอาร์  จ ากัด  ณ วันที่                        
31 ธันวาคม 2553 มีจ านวน 3,136,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว และเนื่องด้วยหุ้น
สามัญของบริษัทท่ีถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน) 
เป็นผลท าให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.27 และท าให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 24.93 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึง
ร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน
บริษัท ไทยเอ็นวีดี-อาร์ จ ากัด ล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th 

 

http://www.set.or.th/
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9.2 ผู้ถือหุ้น   

  ผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) 
ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละของทนุช าระแล้ว

1 นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม 672,000,000            56.66                              
2 นางสนุี ตันฑเทอดธรรม 84,000,000              7.08                                
3 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 19,810,800              1.67                                
4 นายประสทิธิ ์ตันฑเทอดธรรม 19,218,000              1.62                                
5 นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม 19,203,000              1.62                                
6 นางสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 19,080,000              1.61                                
7 นายสจิุนต์ ตันฑเทอดธรรม 18,242,000              1.54                                
8 น.ส.รัตนา ตันฑเทอดธรรม 17,871,000              1.51                                
9 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 13,513,000              1.14                                
10 นางจินตนา เจษฎาวรางกูล 10,000,000              0.84                                
11 นายณัฐวิทย์ ตันฑเทอดธรรม 3,216,000                0.27                                
12 นายณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม 3,216,000                0.27                                
13 นางสมพร เดชะรินทร์ 800,000                   0.07                                
14 บริษัท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 50,000,000              4.22                                
15  บริษัทหลักทรัพย์บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 28,149,300              2.37                                
16 นายวิชิต  ชินวงศว์รกุล 15,750,000              1.33                                
17 นายอรุณศกัดิ ์บรูณะโอสถ 14,333,540              1.21                                
18 นายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา 12,857,412              1.08                                
19 นายธรีะ  พุ่มเสนาะ 10,289,100              0.87                                
20 นายธนกร บญุคงช่ืน 6,687,600                0.56                                
21 นายกัมปนาท ปรีชาต้ังกิจ 6,300,000                0.53                                
22 นางสาวจันทนา ภิญญภาพ 6,270,400                0.53                                
23 ผู้ถือหุน้รายย่อยอ่ืน 135,177,900            11.40                              

รวม 1,185,985,052         100.00                             
 

ท่ีมา :  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
หมายเหตุ :    1.  กลุ่มตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 1-13 รวมจ านวน 900,169,800 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อย

ละ 75.90 ของทุนช าระแล้ว 
2. บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือหุ้นในบริษัท     

ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.59 ของทุนช าระแล้ว (ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553)) 
3. บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถิอหุ้นในบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.34 
ของทุนช าระแล้ว ( ณ วันท่ี 29 เมษายน 2553)) 

4. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท คือ  www.ncgroup.co.th 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                      ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย ์
 

 50 

 

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงิน
สดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งส ารองตาม
กฎหมายแล้วคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 
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10. การจัดการ 

 
 

  โครงสร้างองค์กร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

ฝา่ยการเงิน

ฝา่ยลูกค้าสัมพันธ์
โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล 

สาย 1

ฝา่ยจัดช้ือ โครงการธัญธานี โฮม ออนกรีน โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า 

โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ครังสิต คลอง 3

ผช.กรรมการผูจ้ัดการ (ปฏิบัติการ1) ผช.กรรมการผูจ้ัดการ (ปฏิบัติการ1)

ฝา่ยบญัชี

ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์

ฝา่ยบริหารสโมสร

โครงการเดอะโฟกัส  คอนโดมิเนียมแผนกประสานงานราชการ

โครงการบา้นฟ้าริมหาด จอมเทียน

โครงการบา้นฟ้ารังสิตล าลูกกา คลอง 7
โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค

กาญจนาภิเษก - เพชรเกษม 

โครงการเดอะ กรีนพาร์ค จอมเทียน

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็น.ซ.ีพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด

ฝา่ยการตลาดและประชาสัมพันธ์

ฝา่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการบา้นฟ้าปยิรมย์

ฝา่ยก่อสร้าง โครงการนริศา ธนบรีุรมย์

โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบรีุรมย์ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจและแผนงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการผูจ้ัดการสายบริหาร รองกรรมการผูจ้ัดการสายปฏิบัติการ 2

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

กรรมการผูจ้ัดการ

ส านักกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยระบบจัดการคุณภาพ

รองกรรมการผูจ้ัดการสายปฏิบัติการ 1

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ฝา่ยนักลงทุนสัมพันธ์
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10.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

  ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน

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

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

8. นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการบริษัท  

* นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2554 เป็นต้นไป 

 หมายเหตุ :   
1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนกึ ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรม 

ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กลุ่มตันฑเทอด
ธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 75.90 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 กมุภาพันธ์ 2553  ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาววนิตา  รอดด า ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท แทนนางน้ า
เพชร  ตันตะวิริยะ โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป 
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 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
เป็นดังนี้  

(1)    นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ 

(2)    นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
วิเชียร ศิลาพัชรนันท์ หรือนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

(2)  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมก ากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
การด าเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของ
บริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึง
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือและขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

(3)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแล
ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเส่ียง และการติดตามผล 

(4) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
(5) ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตาม
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นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 
10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2549 และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

 

1. * ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. * นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. * นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการตรวจสอบ 

( * คือ รายชื่อกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท     ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร) 

 

โดยมีนางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
แทนนางน้ าเพชร  ตนัตะวริิยะ โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัท  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชีนั้น  รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  
ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต 

หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปี  2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

 
10.1.3 คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 
ท่าน โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่
วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการสรรหา 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์ กรรมการสรรหา 

โดยมีนางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  
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หมายเหตุ  :   

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาววนิตา รอดด า ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา แทนนางน้ า
เพชร  ตันตะวิริยะ โดยให้มีผลตั้งแตว่ันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจ ารณาโค รงสร้ า ง  องค์ป ระกอบ  ร วมทั้ ง คุณสมบัติ ข องคณะกรรมก าร  
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ 
อนุกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  เลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั และเลขานุการคณะอนุกรรมการ เมื่อต าแหน่งว่างลง หรือเมื่อมีการ
แต่งตั้งใหม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  

ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 1 ครั้ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  
4. หน้าที่และความรับผดิชอบ 

4.1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมท้ังคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 
และคณะกรรมการบริหาร 

4.2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ ประธานคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  กรรมการ
ผู้จัดการ  เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  และเลขาอนุกรรมการ เมื่อ
ต าแหน่งว่างลง หรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4.3. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  

10.1.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 
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ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

หมายเหตุ  :    

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางสาววนิตา รอดด า ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนนางน้ าเพชร  ตนัตะวิริยะ โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 
เป็นต้นไป 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1)   ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

(2)   พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 
ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้ง
ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (3)  พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส
ประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(4)   ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

ในปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  
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10.1.5 คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจ านวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วย 
 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
เปา้หมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ านาจด าเนินการตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัท 

(2) จัดท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการ
คัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้น
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอ เพื่อกล่ันกรอง
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัท   ที่
ก าหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
รวมทั้งการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้
จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซ้ือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อ
การด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดย
ให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินที่ก าหนด     ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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(7)    มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิัท  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจ 

อนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
 
 อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม
ข้อบังคับบริษัท และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) 
ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนด
ขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไว้ในนโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย   ให้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น  
 

10.1.6 คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 มีจ านวน 13 ท่าน 
ประกอบด้วย 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ 
2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร 
3. นายรังสรรค ์    นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัตกิาร 1 
4. นายสมนึก        ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัตกิาร 2 
5. นายบุญชัย        ชัยอนันต์บวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
6. นายวราพงศ์  นิลศิร ิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 
7. นางน้ าเพชร ตันตะวริิยะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนษุย ์
8. นางสาวสุมณ ี บุญสรณะ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญช ี
9. นางสาวยสวันต ์      รุ่งวรา ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
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10. นายบุญชัย  โรจน์พานิช ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
11. นางสรวงพัชร ์ เจริญรวย ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
12. นายวลัชณัฏฐ์ รุจิดาศิริสกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
13. นางสาวกมลวรรณ  สวัสดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 บริษัทฯ นิยามผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ครอบคลุมมากกว่าเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
(1)  มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้  และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

(2)   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ ฝ่ายบริหารจัดท าเพื่ อน า เสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
แต่ละหน่วยงาน 

(3) พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจาก
ปัจจัยต่างๆ ไม่ ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัท 

(4)  มีอ านาจส่ังการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
หรือผลประโยชน์ของบริษัท 

(5)  มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัท ซ่ึงรวมถึง การอนุมัติการจัดซ้ือสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ 
อ านาจอนุมัติดังกล่าวไม่รวมถึงการจัดซ้ือที่ดิน  

(6)  พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง
ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

(7) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปัน
ผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(8) ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามการให้อ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยู่ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอ านาจที่ท าให้
กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไว้ในนโยบายการท ารายการ
ระหว่างกันในอนาคต    
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  และเลขาอนุกรรมการ เมื่อต าแหน่งว่างลงหรือ
เมื่อมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมี
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการท างาน
ให้แก่บริษัท  

 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอ่ืน มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ โดย
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน า
รายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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(2) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น   ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้ 

(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้ง

บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
(4.3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึง
ได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
เลือกตั้งในครั้งนั้น     ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

(5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็น
กรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท 

(4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเป็นคู่แข่งขันของบริษัท เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้อง
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

นิยามกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(5.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(5.2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน 
หรือที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5.3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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(5.4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5.5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5.6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดขั้นต่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 ในรอบบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
การอนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหนึ่งของ
บริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด อย่างน้อย 3 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 1. นายสธุรรม  ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3
2. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3
3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3

4. นายวิเชียร  ศลิาพัชรนันท์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3

5. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3

 6. ดร.พิบลูย์  ลิมประภัทร กรรมการ  15/5/2550 - ปจัจุบนั วาระที่ 2
 7. นายกอบศกัดิ ์ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที่ 3
 8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ  11/10/2550 - ปจัจุบนั วาระที่ 2

ช่วงระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง

วาระที่ด ารง
ต าแหน่ง

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

 
 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2553 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ 
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ    
กรรมการ  
 สรรหา

 1. นายสธุรรม  ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 6/6 - - -
2. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ, 6/6 - 1/1 -

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 6/6 - - -

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

5. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ 6/6 - - -

 6. ดร.พิบลูย์  ลิมประภัทร กรรมการ, 6/6 5/5 1/1 1/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

 7. นายกอบศกัดิ ์ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา

6/6 5/5 - 1/1

 8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6/6 5/5 1/1 -

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 

 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

เบี้ยประชุม 
ค่า 

ตอบแทน
รายปี 

ค่า 
ตอบ
แทน  
อื่น ๆ 

รวม คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้าน
บาท) 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ 
ประธาน
กรรมการ
บริษัท 

0.18 - - - - 0.36 0.54 

2. นายสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  0.12 - 0.02 - - - 0.14 

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

4. นายวเิชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ  0.12 - - 0.02 - - 0.14 

5. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ์ กรรมการ  0.12 - - - - - 0.12 

6. นายพิบูลย ์ ลิมประภัทร กรรมการ  0.18 0.15 0.03 0.03 0.10 - 0.49 

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

8.นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ 0.12 0.10 0.02 - 0.10 - 0.34 

รวม 1.08 0.35 0.07 0.07 0.30 0.36 2.35 

 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบด้วย เงินเดือนประจ าต าแหน่งประธานกรรมการเดือนละ 30,000 บาท เริ่ม 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 

        
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2553 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ           30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ          20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม  
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                (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
 
        3.     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
        4.     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ต่อครั้งการประชุม 
        5.     ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 
        6.     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
        7.     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
 
        8.     ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
        9.     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม    
       10.    ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย ปี 2553  - ไม่มี - 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2553 

 

รายการ 
2552 

จ านวน จ านวนเงนิ 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ท่าน) (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร 12 29.78  - เงินเดือน 
(ในฐานะผู้บริหาร)      - โบนัส 
    - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
หมายเหตุ : 1. ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ และผู้จัดการอาวุโส 
 

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ 
-ไม่มี – 
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10.4 การก ากับดูแลกิจการ 

การก ากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีระบบจัดการอย่างมืออาชีพ และมีความ
โปร่งใส โดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และมีหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี และมี
การมอบหมายคณะท างานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมถึง  

- โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
- สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
- การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
- การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
- จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรเห็นความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยการก าหนดให้วนัที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซ่ึงเป็น
วันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทเป็นวนับรรษัทภบิาลของบริษัท (CG & CSR Day) โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการก ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กรในวันดังกล่าว อาทิเช่น การกล่าวให้
โอวาทโดยกรรมการผู้จัดการถึงนโยบายการบริหารงานที่ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ค านึงถึงสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ การจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ  และร่วม
กิจกรรมระหว่างผู้บริหาร พนักงานในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมเพื่อ
สังคม เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการท างานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัท เป็นต้น  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.ncgroup.co.th และวารสาร IR 
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Newsletter ซ่ึงเป็นวารสารภายในองค์กรรายไตรมาส และก าหนดให้การก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัท  รวมทั้งการ
ก าหนดให้พนักงานใหม่ลงนามให้ค ารับรองรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทด้วย 

สรุปสาระส าคัญของการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2553 ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุน้ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด รวมท้ังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อย่างเต็มที่ โดยได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท   

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2553 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยมีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 8 ท่าน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 33 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 909,088,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วของบริษัทมีจ านวนทั้งส้ิน 
1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วม
ประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จ านวนหุ้น 2,000 หุ้น ท าให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 34 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 909,090,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาในวาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ  และ
รายงานประจ าปี ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม รวมท้ังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ท าการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th ก่อนวันประชุม 30 วัน   

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ 

บริษัทได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กฎและข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึง

http://www.ncgroup.co.th/
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แผนที่สถานที่ในการจัดประชุม และในวันประชุมบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ 

บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  
วิธีการนับคะแนนและวิธีใช้บัตรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในที่ประชุมได้
น าเสนอเรื่องท่ีส าคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล าดับวาระการประชุม โดย
ไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังท่ีได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
วาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้
เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ 
พร้อมท้ังประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้อย่างครบถ้วน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.ncgroup.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี 2553 ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนรวมอยู่ในช่วงคะแนนร้อยละ 90 
– 99   ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทได้ด าเนินการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 บริษัทได้เผยแพร่
จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมทั้งได้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดัง
รายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น   

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังรายละเอียดซ่ึง
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหน้า 81  บริษัทก าหนดให้กรรมการ เปิดเผย
ข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา
เรื่องท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก าหนด
นโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ดัง
รายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า 64 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเล่ียงการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จ าเป็นต้องท า
รายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนด
ราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้ท าการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน  
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นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่
เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับ
ผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน 

 
3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาส
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการกระท าของบริษัท หรือพบเห็นการท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th  และสามารถส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านทาง 
email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทาง  email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซ่ึงได้
เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และข้อ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 พนักงาน : บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่
ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน ดังรายละเอียดซ่ึง
ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาพนักงานหน้า 84 

 บริษัทให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอนามัยที่ดี และจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่พนักงาน  
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมท้ังจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี จัดให้มี
สถานที่ออกก าลังกาย การประกันชีวิตของพนักงาน และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

http://www.ncgroup.co.th/
mailto:bod@ncgroup.co.th
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 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์อันดี
ในระยะยาว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพบ้านด้วยระบบสากล  ISO 9001 : 2008 บริษัท
มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตาม
สัญญาที่ท าไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด บริษัทจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ (CFR : Customer Feedback Records) และมี
นโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น
ของลูกค้าเกี่ยวกับการบรกิารและการก่อสร้างทุกครั้งที่มีการส่งมอบบ้านให้แกลู่กค้า และจัดท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า
และบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท  

 คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกันกับคู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และ
หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งการรักษาและปฏิบัติตาม
สัญญาที่ท าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด  

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
ก าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึง
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม สนับสนุนให้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการ
แข่งขันที่ดี ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิการค้า และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง
ทางการค้า 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึง
มีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ 

 สังคมและส่วนรวม : บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคัญกบัการ
ดูแลส่ิงแวดล้อม การให้การช่วยเหลือแก่สังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมท้องถ่ินที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ ทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือ
กับรัฐและชุมชน ดังรายละเอียดซ่ึงเปิดเผยไว้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคมในรายงานประจ าปี       
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

  
  นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบัติต่อ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน นโยบาย และการปฏิบัติต่อบริษัท ในอันที่จะไม่มีส่วนร่วมในการ
กระท าหรือปกปิดการกระท าใดที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท การทุจริต หรือสินบนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่า พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ
ขององค์กร จึงจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ 
ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่
ดีภายในองค์กร ควบคู่กับพัฒนาให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการท าหน้าที่  และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ หน้า 52 รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเอกสารแนบ 3 และค่าตอบแทน
กรรมการ หน้า 67 ตลอดจนการจัดท ารายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างครบถ้วน 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทัได้ก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจัดท าขึ้น มีข้อมูลทาง
บัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่ส าคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีแล้ว 
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป 
โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือมวลชน อีเมล์ 
โทรศัพท์ โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ 
www.ncgroup.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล
บริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.ncgroup.co.th หรือที่  E-MAIL Address : 
ir@ncgroup.co.th หรือที่โทร. 02-993-5080-7 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจ ซ่ึงท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต 
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

  บริษัทได้จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน 
ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น
ได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดย
บริษัทก าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้ าที่  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า 
64 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดขั้นต่ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
คุณสมบัติของคณะกรรมการหน้า 64 

ส าหรับนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติกรรมการ หน้า 64 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีการก าหนดจ านวนวาระที่
กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ 
กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลงานและประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการท าหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา 

 
คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มคีวามรูค้วามช านาญที่เหมาะสมเป็น
คณะอนกุรรมการ เพื่อช่วยศกึษากล่ันกรองงานในเรื่องต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ องค์ประกอบ
สมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อคณะอนกุรรมการ หน้า
54 นอกจากนีใ้นปี 2553 บริษัทยังไดก้ าหนดให้คณะอนุกรรมการบรษิัทมีหน้าที่รายงานผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงาน
ประจ าปี  
 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น และก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 
วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถ
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 
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  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้
อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการ
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและ
จัดท ารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อม
ให้คณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบได้  

 ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 ครั้ง และการประชุม
พิเศษจ านวน 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 52 

 
การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา พร้อมท้ังมีการจัดท าสรุปผลการประเมิน
เพื่อคณะกรรมการจะได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป  
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนและโปร่งใส โดยก าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูง
เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม
มติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารส าหรับปี 2553ได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 67 

 
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณา

จากผลการด าเนินงานของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
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ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดภาระ หน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในเพื่อท าการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท า
คู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษได้ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด เป็นที่
ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานด้านต่าง 
ๆ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการบริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคัญเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มี
การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง คณะท างานด้านการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียง
ของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเส่ียงหน้า 5  โดยคณะกรรมการมีการพิจารณา
ติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในการ
ด าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคัญ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ที่
ประชุมมีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
บริษัทเป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยบริษัท
ได้จัดท าเป็นคู่มือแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ และมี
แผนงานที่จะจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดย
ปัจจุบันบริษัทได้ก าหนดให้จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่
ของบริษัทด้วย  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงในข้อบังคับดังกล่าวมีการก าหนด
บทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระท าที่แสดงถึงความขัดแย้ง
ต่อนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแล
การฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการท างานต่อไป ดังรายละเอียดที่เปิดเผยใน
หัวข้อประวัติของกรรมการและผู้บริหารเอกสารแนบ 1 และนโยบายการพัฒนาพนักงาน หน้า 84 
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เลขานุการบริษัท 

 บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
รวมท้ังดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัทต่อการพัฒนาระบบการก ากับดูแล
กิจการของบริษัท โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ E-mail Address : ir@ncgroup.co.th 
หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 , 02-531-5533 
 

10.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ 

 จัดท า “คู่มือผู้บริหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีก ากับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก .ล.ต.) ได้แก่  
คุณสมบัติของผู้บริหาร บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
การรายงานการถือหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่ส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่า
เทียมกัน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และเท่า
เทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงก าหนด “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
รับทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุ
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นิติภาวะ รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็น
หลักฐาน  

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมี
การก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 
เดือนก่อนที่งบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ให้ประชาชนทราบแล้ว 48 ชั่วโมง และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 
โดยบริษัทมีการด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมีการก าหนดห้ามมิ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึงยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมี
การก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัทแก่
บุคคลภายนอก หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดย
มิชอบ และก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การภาคทัณฑ์ หรือไล่ออก เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2553 ไม่พบข้อมูลการปฏิบัติผิดกฎระเบียบด้านการใช้ข้อมูลภายในของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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10.6 บุคลากร 

 10.6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 157 คน 
แบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้ 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายงานสว่นกลาง 62
ฝ่ายโครงการ 68
บริษัท เอ็น.ซ.ีพร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท ์จ ากัด 1
บริษัท ควอลต้ีิ ลฟิว่ิง แมเนจเม้นท ์จ ากัด 26
รวมพนักงาน 157
 

 
 

10.6.2 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
(ปี 2551 – 2553) 
 

10.6.3 ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงานส าหรับปี 2553 และปี 2552 สามารถแยกตาม
ลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้ 

 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2553 ปี 2552
เงินเดือน / โบนัส 77.36 69.6                    
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี และ
กองทุนประกันสังคม

4.15
                       3.8

อ่ืนๆ 8.05 5.1                      
รวม 89.56 78.5                    
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10.6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทมีนโยบายที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
โดยจัดอบรมสัมมนาภายใน   และส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้  (Knowledge)  ทักษะ (Skill)  และความสามารถ (Competency) ในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น     เช่น  หลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการขายและบริการ   
หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการติดตั้ง (ภาคปฏิบัติ) และพาไป
ดูงานนอกสถานที่    นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว   ยังมีการเสริมสร้างศักยภาพ (Potential) ของ
พนักงานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  การ
เรียนรู้ในรูปแบบของการประชุม ซ่ึงก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  
(Knowledge sharing) ผ่านการประชุม     การเรียนรู้ในรูปแบบของคณะกรรมการภายในบริษัท  
โดยเป็นกรรมการต่าง ๆ  เป็นต้น   ขณะเดียวกันบริษัทยังเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร NC Team Together   

อย่างไรก็ตาม  บริษัทตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยจัดให้มีสวัสดิการ
ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ท้ังในระดับมหาบัณฑิต บัณฑิต และประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ส าหรับบุคลากรในระดับบริหาร และระดับจัดการ บริษัทได้จัดให้มีการ
อบรมหลักสูตรเพิ่มเติมอ่ืน เช่น หลักสูตร White Ocean Strategy  ,  หลักสูตร Dynamic Manager   , 
หลักสูตร Psychology Management & Motivating Techniques  ,  หลักสูตร Business Plan & 
Strategic Focus  เป็นต้น   

นอกจากนี้ ส าหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้น บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรม 
(On the Job Training )  เพื่อให้เข้าใจในระบบงานและขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
การให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ 
ISO 9001:2008  รวมท้ังการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท เพื่อปลูกจิตส านึกในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็น
บรรษัทภิบาลของบริษัท   
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ในปี 2553 บริษัทได้จัดการอบรมภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

                     

ป ี2553

การจัดฝึกอบรม จ านวนหลักสตูร จ านวนคน

การอบรมภายในองค์กร 19 913

การอบรมภายนอกองค์กร 37 69

รวม 56 982  
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11. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถท าหน้าที่
การตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในระบบ
การปฏิบัติงาน รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส 
คอนซัลแทนส์ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2553 
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งก าหนดให้เป็นวาระหลักใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุกไตรมาส  ในปี 2553 ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในระบบการ
บริหารและระบบการปฏิบัติงานของบริษัทมีโครงสร้างการควบคุมภายในเชิงสัมพันธ์ ของ 5 องค์ประกอบ 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้ 
 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

1.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  แผนงานรายปี 
และเป้าหมาย KPI ของแต่ละฝ่าย / โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI. เพื่อทบทวน 
KPI. ของทุกหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ตลอดจน
การส่ือสารนโยบายการบริหารงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ    

1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  และแต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 
3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และคณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุม
โดยอิสระร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง 

1.3 บริษัทฯ ได้จัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้ก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการบริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน
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พนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ นโยบายสนับสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ และก าลังใจให้พนักงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
โดยรวมขององค์กร 

1.4 บริษัทฯ มีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ด้านการเงิน จัดซ้ือ การบริหารทั่วไป และมีระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2008  เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 
 
2.   การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสต์หลักในการบริหารงาน 
เพื่อให้กระบวนการบริหารงานด้านความเส่ียงโดยรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันความ
เส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท  รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ควบคุมความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทให้ความส าคัญกับการประเมินความเส่ียง เช่นจัดประชุม
กันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าความเส่ียงที่เกิดขึ้นเป็นความเส่ียงในลักษณะใด  และ ปรับเปล่ียน การ
ควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนไปอยู่เสมอ   
 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯ ก าหนดมาตรการควบคุม มุ่งเน้นแบบป้องกัน  และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการควบคุม
ภายในด้วยตนเองดังนี้ 

3.1 บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติของผู้บริหารระดับตา่งๆ ไว้อย่างชัดเจน จัดโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถสอบทานงานระหว่างกันได้ 

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  KPI อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษัทฯ มีมาตรการในการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภายใต้ พรบ.บ้านจัดสรร 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พรบ.ส่ิงแวดล้อม พรบ.ควบคุมเอกสาร พรบ.ผังเมือง และอ่ืนๆ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบโปรแกรมหลักภายในองค์กร 
(ERP) เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 
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2. บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีหน่วยงานท าหน้าที่ส่ือสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาได้ ได้แก่  ฝ่ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบอร์ดแจ้ง
ข่าวสารของบริษัท แสดง ณ สถานที่ท างานให้เห็นสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการ 
        ประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน ก่อนการประชุม 
4.4   ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้ก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

 
5.  ระบบการติดตามผล 

1. บริษัทก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดนัดประชุมฝ่ายบริหาร
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบความ
คืบหน้า 
ของโครงการต่างๆ ตามท่ีคณะท างานได้รับมอบหมาย 

2. บริษัทฯ ก าหนดมาตรการประเมินผลในช่วงเวลาท่ีก าหนด และการประเมินอิสระโดยฝ่ายระบบ 
จัดการคุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าท าการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบไม่พบข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกันในระหว่างปี 2553 
 
ในระหว่างปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยมี

รายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. ผู้จัดการกองมรดก นายน าชัย 
ตันฑเทอดธรรม* 

อดีตประธานกรรมการ                    
ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 56.66 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2553) 

บริษัทกู้ยืมเงินจาก นายน าชัย ตันฑเทอด
ธรรม โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
5.75 ต่อปี รายละเอียดดังนี้  
      - ยอดเงินกู้ยกมา 

-  จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2553 
-   ช าระคืนระหว่างปี 2553 
- ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 
 
 

155.15 
0.00 

38.75 
116.40 
0.00 

บริษัทกู้ยืมเงินจากนายน าชัย ตันฑเทอดธรรม เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องใน
การด าเนินงานของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมดังกล่าวต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์   
 
 
 

2.   นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ                                 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร                   
กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทกู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันฑเทอด
ธรรม โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดังนี้  
    - ยอดเงินกู้ยกมา 

 
 
 

12.45 

บริษัทกู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมดังกล่าวต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

ของบริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
1.14 ( ณ วันที่ 30 ธ.ค.2553) 

-  จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2553 
-  ช าระคืนระหว่างปี 2553 
-  ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 
-  ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

0.00 
0.735 
11.715 
0.00 

ธนาคารพาณิชย์   
 
 
 
 

3. นางพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม เป็นญาติของผู้ถือหุ้น (นายน าชัย ตันฑ
เทอดธรรม เป็นอดีตประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 
56.66 (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2553) 

บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์ ตันฑ
เทอดธรรม ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
- มูลค่ารวม 

 
 
 

0.66 

บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม 
ในส่วนที่เป็นที่ต้ังส านักงานขาย บ้านตัวอย่าง และ
ลานจอดรถของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนื้อที่ 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ต้ังแต่ 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 
2555 อัตราค่าเช่าปีละ 660,000 บาท เนื่องจากที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในท าเลที่ลูกค้าผ่านเข้าออกสะดวก   

4. บริษัท เอส.ซ.ีคอนสตรัคช่ัน 
แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จ ากัด(SC) / 
ด าเนินธุรกิจจ าหนา่ยวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ง
ได้แก่ นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม 
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม นาย
สมนึก ตันฑเทอดธรรม และผู้ถือ
หุ้นใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ ตันฑ
เทอดธรรม ถือหุ้นใน SC รวมกัน
ร้อยละ 94.98 

 บริษัท และ SC มีกรรมการร่วมกัน 
2 ท่าน คือ นายสมเชาว์ ตันฑเทอด

บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บจก. เอส.ซี.
คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน 
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 

 
 

0.23 
0.36 

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซื้อในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซื้อวัสดุก่อสรา้งจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องส่งผล
ให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

ธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอด
ธรรม  

ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 

5. บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวสัดุ
ก่อสร้าง จ ากัด / ด าเนนิธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ง
ได้แก่ นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม 
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม นาย
สมนึก ตันฑเทอดธรรม นายวิเชียร 
ศิลาพัชรนันท์ นายรังสรรค์ นนัท
กาวงศ์ และบุคคลในกลุ่มตันฑ
เทอดธรรม ถือหุ้นใน บจก.สถาพร
วัฒนา ค้าวสัดุก่อสร้าง รวมกันร้อย
ละ 100.00  

 บริษัทฯ และบจก.สถาพรวัฒนา ค้า
วัสดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกัน3 
ท่าน คือ นายสมเชาว์ ตันฑเทอด
ธรรม คุณสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม 
และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม) 

บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วัฒนา ค้าวสัดุก่อสร้าง  
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 
 

 
 

57.09 
26.59 

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซื้อในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซื้อวัสดุก่อสรา้งจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องส่งผล
ให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1 และ 2 เป็นรายการที่กระท าตามความจ าเป็นเป็นครั้งคราว   2. รายการที่ 4 และ 5 เป็นรายการที่กระท าอยา่งต่อเนื่อง 
* นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2550  
 ผู้จัดการกองมรดก คุณน าชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วย : นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม นายประสิทธ์ ตันฑเทอดธรรม นายสมนกึ ตันฑเทอดธรรม และ นายสุจินต์  ตันฑ

เทอดธรรม
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ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการของบริษทัได้รว่มพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์ว่า ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ
รายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกัน
เป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าท ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีความขัดแย้ง นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทก าหนดประเภทของรายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
  รายการธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การซ้ือวัสดุก่อสร้าง การขายบ้านในโครงการ การซ้ือที่ดิน 
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว  
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 (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษัท และว่าจ้างก่อสร้างเฉพาะบ้านสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน  ได้แก่ บริษัทเช่าทรัพย์สินเป็นที่ตั้งส านักงาน
ขายของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 
 (4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ 
  รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การว่าจ้างบริษัทย่อยดูแลสวนในโครงการ 

(5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 
  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย การให้ธนาคารพาณิชย์
ออกหนังสือค้ าประกันต่อหน่วยงานราชการให้แก่บริษัทย่อย การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น 
บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการของ
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 ทัง้นี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคต
ของบริษัท เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซ้ือที่ดินของบริษัทในอนาคต 
บริษัทจะซ้ือที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการโดยตรงจากผู้ขาย และไม่มีนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นนายหน้าถือครอง
กรรมสิทธ์ิก่อนโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัท แต่หากเป็นการซ้ือที่ดินของผู้ที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ 
 
 รายการระหว่างกันที่จะเกดิขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้  ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการสุ่มตรวจรายการที่ เกิดขึ้น และน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ างวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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13. ค าอธิบายผลการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
13.1    งบการเงิน 

1) ผู้สอบบญัชีและรายงานผู้สอบบญัช ี
 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ผู้สอบบัญชี : นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับ
แต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนนิงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงนิสด   
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ผู้สอบบัญชี : นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
และ 2551 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับ
แต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนนิงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงนิสด   
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ผู้สอบบัญชี : นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สําหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
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2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

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

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 31 1.0% 16 0.5% 4 0.1%
  เงินลงทนุระยะสัน้ 0.1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
   ลูกหนี้การค้า - สทุธิ 1 0.0% 1 0.0% 6 0.2%
   มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สทุธิ 39 1.2% 7 0.2% 20 0.6%
   สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ 304 9.7% 424 14.1% 484 15.3%
   ต้นทนุการพัฒนาที่ดิน *             1,157 36.8%           1,101 36.8%           1,175 37.2%
   ที่ดินรอการพัฒนา *             1,408 44.8%           1,242 41.5%           1,238 39.2%
   สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  - สทุธิ 11 0.3% 7 0.2% 9 0.3%
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน             2,951 93.8%           2,798 93.4%           2,936 92.9%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.0%
   เงินฝากที่ติดภาระค้้าประกัน 1 0.0% 1 0.04% 8 0.3%
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สทุธิ 180 5.7% 183 6.1% 193 6.1%
   สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - สทุธิ 4 0.1% 3 0.1% 3 0.1%
   ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่าย 7 0.2% 8 0.3% 17 0.5%
   สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2 0.1% 1 0.04% 2 0.1%
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194 6.2% 197 6.6% 223 7.1%
รวมสนิทรัพย์             3,145 100.0%           2,995 100.0%           3,160 100.0%

รายการ
255125522553
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
หนี้สนิ

หนี้สนิหมุนเวียน
   เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก        
           สถาบนัการเงิน

68 2.2% 68 2.3% 136 4.3%

   ต๋ัวเงินจ่ายการค้า 52 1.7% 30 1.0% 30 0.9%
   เจ้าหนี้การค้า 40 1.3% 17 0.6% 25 0.8%
   เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดิน 0 0.0% 0 0.0% 30 0.9%
   เจ้าหนี้บริษัทที่เกีย่วข้องกัน 27 0.9% 13 0.4% 13 0.4%
   ภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 0.0%
       ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 1 0.0% 0.8 0.03% 0.2 0.01%
  เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.0%
        สว่นที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี 0 0.0% 23 0.8% 0 0.0%
   ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เปน็รายได้ 27 0.9% 23 0.8% 26 0.8%
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 22 0.7% 21 0.7% 9 0.3%
   ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 2 0.1% 4 0.1% 0 0.0%
   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.2 0.0% 16 0.5% 11 0.3%
   เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา * 43 1.4% 38 1.3% 41 1.3%
   หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 7 0.2% 9 0.3% 5 0.2%
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 289 9.2% 264 8.8% 326 10.3%
หนี้สนิไม่หมุนเวียน
   ภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิ 1.4 0.04% 1.3 0.04% 0.5 0.01%
   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ 553 17.6% 458 15.3% 604 19.1%
   เจ้าหนี้และเงินกูยื้มจากกรรมการ 128 4.1% 168 5.6% 181 5.7%
   เจ้าหนี้อ่ืนค่าที่ดิน 68 2.2% 68 2.3% 68 2.2%
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 750 23.9% 695 23.2% 854 27.0%
รวมหนี้สนิ               1,040 33.1% 959 32.0%             1,180 37.3%

สว่นของผู้ถือหุน้
   ทนุที่ออกและช้าระแล้ว 1186 37.7%                1,186 39.6%             1,186 37.5%
   สว่นเกินมูลค่าหุน้ 578 18.4% 578 19.3% 578 18.3%
   ก้าไรสะสม 341 10.8% 273 9.1% 216 6.8%
รวมสว่นของผู้ถือหุน้ 2,105             66.9% 2,036               68.0% 1,980           62.7%
รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุน้ 3,145             100.0% 2,995               100.0% 3,160           100.0%

รายการ
255125522553
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม) 

2553 2552 2551
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้
   รายได้จากการขาย 1,241               97.6% 822 95.0% 768 98.5%
   รายได้จากการก่อสร้าง 11 0.9% 0 0.0% 0 0.0%
   รายได้จากการบริการ 5 0.4% 3 0.4% 4 0.5%
   รายได้อ่ืน 14 1.1% 40 4.6% 8 1.1%
รวมรายได้ 1,271               100.0% 865 100.0% 780 100.0%
ค่าใช้จ่าย
   ต้นทนุขาย 859 69.2% 558 67.9% 559 72.8%
   ต้นทนุก่อสร้าง 6 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
   ต้นทนุบริการ 4 0.3% 3 0.4% 3 0.4%
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร * 232 18.7% 179 21.7% 198 25.8%
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร * 30 2.4% 26 3.2% 19 2.5%
รวมค่าใช้จ่าย 1,131               91.1% 766 93.2% 779 101.4%
ก้าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 140 11.3% 99 12.0% 1 0.1%
ต้นทนุทางการเงิน * 20 1.6% 30 3.6% 46 6.0%
ภาษีเงินได้ 28 2.3% 13 1.6% 0.7 0.1%
ก้าไรสทุธิ 92 7.4% 56 6.8% (46) (6.0%)

รายการ

 

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

        (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ 2553 2552 2551

เงนิสดสุทธิทีไ่ด้มา (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด้าเนินงาน 70 261 291

เงนิสดสุทธิทีไ่ด้มา (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (7) 4 (7)

เงนิสดสุทธิทีไ่ด้มา (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ (48) (254) (296)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 15 12 (11)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นงวด 16 4 15

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิ้นงวด 31 16 4

 
หมายเหตุ * : รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการ 

บัญชีในปีปัจจุบันซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3)    ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม 2553 2552 2551
ผลการด้าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย และบริการ 1,246 825 771
รายได้รวม 1,271 865 780
ต้นทนุขาย และบริการ 862 561 561
ค่าใช้จ่ายรวม 1,131 766 779
ก้าไรขัน้ต้น 384 264 210
ก้าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ 140 99 (1)
ก้าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 92 56 (46)

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
 สนิทรัพย์ 3,145 2,995 3,160
 หนี้สนิ 1,041 959 1,180
 สว่นของผู้ถือหุน้ 2,104 2,036 1,980
 ทนุที่ออกและช้าระแล้ว 1,186 1,186 1,186

ข้อมูลต่อหุน้ (บาท)
ก้าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 0.08 0.05 (0.04)
มูลค่าตามบญัชี 1.77 1.72 1.67
เงินปนัผล 0.03* 0.02 -

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก้าไรขั้นต้น (%) 30.79 32.00 27.21

อัตราก้าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (%) 7.23 6.48 (5.90)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.36 2.75 (2.32)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.92 1.87 (1.46)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 10.18 10.61 7.45

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เทา่) 0.49 0.47 0.60

* เงินปนัผลดังกล่าวไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าป ี2554

  วันที่ 21 เมษายน 2554
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13.2    ค าอธบิายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโครงการบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน และโครงการชุดพักอาศัย เพื่อขาย ธุรกิจบริหารและจัดการ
โครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหารชุมชน ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักทั้งจํานวนมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทซ่ึงบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด 
การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของที่ดิน และ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรร
และอาคารชุดภายหลังการโอน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดําเนินการทั้งส้ิน 15 โครงการ 
โดยเป็นมูลค่าท่ีทําสัญญาซ้ือขายแล้วทั้งส้ิน 6,782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.9 ของมูลค่าโครงการรวมใน
ปัจจุบัน  

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. รายได้ 

 ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซ่ึงมีรายได้รวม 
865 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 เนื่องจากมียอดโอนเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการเพิ่มขึ้น 
 

รายได้ของบริษัททั้งจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้หลักจากการขายบ้าน
จัดสรรพร้อมที่ดิน ในปี 2553 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้าง รายได้จากการ
บริการ และรายได้อ่ืน เท่ากับ ร้อยละ 97.7 ร้อยละ 0.9 ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 1.1 ตามลําดับ ในขณะที่ในปี 
2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้าง รายได้จากการบริการ และรายได้อ่ืนเท่ากับ 
ร้อยละ 95.0 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.0 และร้อยละ 4.6 ตามลําดับ  
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โครงสร้างรายได้ 

รายการ ดําเนินการโดย 
2553 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย NC 1,241 97.7 822 95.0 767 98.4 
รายได้จากการก่อสรา้ง NCPM* 11 0.9 - - - - 
รายได้จากการให้บริการ QLM* 5 0.4 3 0.4 4 0.5 

รายได้อื่น** 
NC , NCPM*, 

QLM* 
14 1.1 40 4.6 8 1.1 

รายได้รวม  1,271 100.0 865 100.0 779 100.0 

 
หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 

 ** รายได้อื่นเป็นรายได้จากการรับค่าเช่า ค่าเปลี่ยนสัญญา ยึดคืนสัญญา ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการจําหน่าย
ทรัพย์สิน และอื่นๆ 

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

 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด 

 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด 

 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2553 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเแฝดและ       
ทาวเฮ้าส์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.2 และร้อยละ 6.4 ตามลําดับ มีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรร
พร้อมท่ีดินประเภทบ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ลดลงเป็นร้อยละ 67.0 และร้อยละ 0.4 ตามลําดับ ขณะที่
ในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด    
ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เท่ากับ ร้อยละ 71.7 ร้อยละ 12.8   ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 1.1 ตามลําดับ  
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รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ 2553 2552 2551 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย:       
  บ้านเด่ียว 832 67.0 589 71.7 538 70.1 
  บ้านแฝด 326 26.2 105 12.8 56 7.3 
  ทาวน์เฮา้ส ์ 79 6.4 47 5.7 89 11.6 
  อาคารพาณิชย์ 4 0.4 9 1.1 17 2.2 
  อื่น ๆ - - 72 8.7 68 8.9 

รวมรายได้จากการขาย 1,241 100.0 822 100.0 768 100.0 

 

ในปี 2553 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่ังสร้าง 
เท่ากับร้อยละ 71.3 ร้อยละ 13.6 และร้อยละ 15.1 ตามลําดับ ขณะที่ ปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
การขายบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านส่ังสร้างเท่ากับร้อยละ 62.1 ร้อยละ 9.5 และร้อยละ 
28.4 ตามลําดับ  

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะค าส่ังซ้ือของลูกค้า 

การผ่อนช้าระ
เงนิดาวน์ 2553 2552 2551

1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 71.3 62.1 69.5
2. บา้นสร้างก่อนขาย (3 – 6 งวด) 13.6 9.5 11.7
3. บา้นสั่งสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 15.1 28.4 18.9

รวม 100.0 100.0 100.0

ประเภทบา้น
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

 
รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิล

เลจ เฟส 2, โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 10, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1, 
โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ , โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9, โครงการกรีนพาร์ครังสิต   
คลอง 3, โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน By NC Group, โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน คิดเป็น
สัดส่วนรวมร้อยละ 92.5 ของรายได้จากการขายท้ังหมด  

 
 
 
 



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

 102 

รายได้จากการขายรายโครงการ 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 3 -                -                8                   1.0 -                -                
บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 7 -                -                25                 3.1 85                 11.1
บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 8 -                -                3                   0.3 75                 9.7
บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 9 115               9.3                88                 10.7 82                 10.7
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า 16                 1.3                -                -                8                   1.0
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 192               15.5              104               12.7 76                 9.9
บา้นศรีนครินทร์ -                -                -                0.0 0.0
บา้นฟ้าริมหาด 9                   0.7                -                -                13                 1.7
ธัญธานี โฮมออนกรีน 65                 5.2                32                 3.9 20                 2.6
นริศา ธนบรีุรมย์ -                -                2                   0.2 25                 3.2
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค  ประชาอุทศิ 161               12.9              74                 9.0 73                 9.5
ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 239               19.2              196               23.9 97                 12.7
กรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 115               9.3                50                 6.1 97                 12.6
เดอะ โฟกัส คอนโดมิเนียม 4                   0.4                72                 8.7 68                 8.9
บา้นฟ้ารังสิต คลอง 7 53                 4.3                34                 4.2 47                 6.1
บา้นฟ้าปยิรมย์ เฟส 10 194               15.6              135               16.4 2                   0.3
เดอะ กรีนพาร์ค จอมเทยีน By NC Group 69                 5.5                -                -                -                -                
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล กาญจนาภิเษก 11                 0.9                -                -                -                -                

รวม 1,241             100.0 822               100.0 768               100.0

2553 25512552โครงการ

 
รายได้จากการก่อสร้าง 

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้าง 11 ล้านบาท จากการดําเนินงานของบริษัทย่อย คือ 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด ซ่ึงดําเนินงานการรับเหมาก่อสร้างโครงการ 

รายได้จากการบริการ  

รายได้จากการบริการมาจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย คือ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ 
จํากัด ซ่ึงให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัย ในปี 
2553 บริษัทมีรายได้จากการบริการ 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านบาท ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้น 2 ล้าน
บาท   

รายได้อื่น  

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้อ่ืน 14 ล้านบาท ลดลงจาก 40  ล้านบาทในปี 2552 เนื่องจากในปี 2552 
บริษัทได้ยึดเงินมัดจําค่าขายที่ดินจํานวน 30 ล้านบาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากไม่ปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขที่ระบุในสัญญา 

 

2. ต้นทุนและก าไรขั้นต้น 
  อัตรากําไรขั้นต้นจากการขายลดลงจากร้อยละ  32.0 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 30.8 ในปี 2553 

เนื่องจากในปี 2553 ต้นทุนขายมีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.9ในปี 2552  เป็นร้อยละ 69.1 ในปี 2553 
เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น  



  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

 103 

 
 3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ลดลงร้อยละ 18.3 ในปี 2553 จากร้อยละ 20.7 ในปี 2552  สาเหตุหลักมาจาก การจัดกิจกรรมทางการตลาด 
การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ ค่าป้ายโฆษณา รวมท้ังค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ  

 4. ก าไร 

 ในปี 2553  บริษัทมีกําไรสุทธิ 92 ล้านบาท เทียบกับปี 2552 ซ่ึงมีกําไรสุทธิ 56 ล้านบาท บรษิัทมี
ผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 63.7 อัจตรากําไรสุทธิร้อยละ 7.2 และร้อยละ 
6.5 ในปี 2553 และปี 2552 ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบรษิัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 46.9  เนื่องจากมียอดโอนเพิ่มขึ้นและมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
เพิ่มขึ้น  

5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในปี 2553 บริษัทมีผลกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 4.4 ในขณะที่ ปี 2552 บริษัทมีผลกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เท่ากับร้อยละ 2.8  

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 จํานวน 150 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของท่ีดินรอการพัฒนา 167 ล้านบาท และต้นทุนการพัฒนา
ที่ดิน 56 ล้านบาท  ในขณะที่สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ลดลง 120 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.2  

ส่วนประกอบของสินทรัพย ์

 1.1   ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาที่ดนิและที่ดินรอการพัฒนารวมจํานวน 
2,566 ล้านบาท    (คิดเป็นสัดส่วนต้นทนุการพัฒนาที่ดนิร้อยละ 36.8 และที่ดินรอการพฒันาร้อยละ 44.8 
ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5 จากปี 2552 
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  1.2   สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซ่ึงที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน         
ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 3 และ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจํานวน 304 ล้านบาท และ 424 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.7 และร้อยละ 14.1 สินทรัพย์รวม ตามลําดับ สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวมลดลง
ร้อยละ 4.4  เนื่องจากสามารถขายบ้านและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น  บริษัทมีนโยบายระบายสินค้า
คงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่องในการดําเนินงาน โครงการที่มีการลดลงของสินค้า
คงเหลือหลัก ๆ ได้แก่โครงการ เดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค 4 รอยัลปิ่นเกล้า    
วงแหวน (งามทวี), โครงการจอมเทียนพัทยา, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค พุทธมณฑลสาย 1, โครงการบ้าน
ฟ้ากรีนพาร์ครังสิต   คลอง 3,  โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค 5 รอยั ลธนบุรีรมย์, โครงการธัญธานี โฮม         
ออนกรีน เฟส 1-2 และโครงการบ้านฟ้ารังสิต ลําลูกกา คลอง 7 

 1.3   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 สินทรัพย์ประเภทนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ ที่ดินและอาคารสําหรับเป็น
สํานักงานและสโมสรในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 180 ล้านบาท และ 183 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 6.1 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงส่วน
ใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเส่ือมราคา 

คุณภาพสินทรัพย์ 

  สินทรัพย์ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทจะ
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายทันที ท้ังนี้ ในปี 2546 บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่ม
โดยบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทเข้าลงทุนใน
บริษัทย่อยที่ราคายุติธรรม ยกเว้นการเข้าลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด ซ่ึงถือเป็น         
ค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตัดจําหน่ายค่าความนิยมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2546 แล้ว    
ทั้งจํานวน 

  ลูกหนี้ 

  รายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและรายได้จากการรับจ้างก่อสร้างบ้านจะรับรู้ตามวิธี
อัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จ ส่วนรายได้จากการบริการจะรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญา โดย ณ วันที่ 3 1 
ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.3 ล้านบาท ประกอบด้วย
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ลูกหนี้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์ กิจการรับเหมาก่อสร้างและบริหารโครงการ และกิจการบริหารชุมชน 
จํานวน 0.4 ล้านบาท 0.2 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.9 ร้อยละ 15.2 และ
ร้อยละ 52.9 ของลูกหนี้การค้าท้ังหมด ตามลําดับ  
  (ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้จากหมายเหตุประกอบ           
งบการเงิน ข้อ 6) 

ทั้งนี้ลูกหนี้การค้ารวม 1.3 ล้านบาท พิจารณาได้ว่ามีมูลค่าน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทยังไม่มีการรับรู้เงินค้างชําระเป็นรายได้จากการขายของบริษัท บริษัทจะออก
หนังสือติดตามการชําระหนี้ สําหรับหนี้ที่ครบกําหนดค้างชําระเกิน 2 เดือน โดยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ดําเนินการติดตามหนี้ ซ่ึงจะประสานความร่วมมือกับลูกหนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการชําระหนี้ บริษัทมีการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยประมาณการจากประสบการณ์การเรียก
เก็บหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

2. สภาพคล่อง 

  กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน และเงินกู้ยืม
สถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวดจํานวน 15 ล้านบาท รายละเอียดของ
แหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใช้ไปของเงินมีดังต่อไปนี้  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงานจํานวน 70 ล้านบาท ลดลง 
192 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 73.3 จากปี 2552 เนื่องจากบริษัทซ้ือที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี   

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 7 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.7 
จากปี 2552 ส่วนใหญ่เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับปี 2552 บริษัท
ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจํานวน 16 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 48 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการจ่ายชําระคืนเงิน
กู้ยืมสถาบันการเงิน และการจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ลดลง 95 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง 39 ล้านบาท  

อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 10.6 เท่า ในปี 2552 เป็น 10.2 เท่า ในปี 2553 เนื่องจากหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น     26 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินจ่ายการค้า และเจ้าหนี้
การค้า  

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจาก 2.2 เท่า ในปี 2552 เป็น 4.7 เท่า ในปี 2553 
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3.    แหล่งที่มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 จํานวน 82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วเงินจ่ายการค้า 22 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า 22 ล้านบาท หนี้สินไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0  ส่วนใหญ่เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพ่ิมขึ้น 95 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 0.49 เท่า ในปี 2553 จาก 
0.47 เท่า ในปี 2552 

(ดูรายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ  17) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2,104 ล้าน
บาท และ 2,036  ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ
จํานวน 92 ล้านบาท  

ส ารองตามกฎหมาย 

ในปี 2553 บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 4 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   
งบการเงินเฉพาะบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของทุนจดทะเบียน                                                                                                                                                                                                                                                      

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 1) บริษัทได้ทําสัญญาเช่าตึกแถว, อาคาร, สํานักงานขาย, ที่ดิน และบริการจัดทําและติดตั้งป้ายโฆษณา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาภายใน 1 ปี 
จํานวน 4 ล้านบาท และภายใน 2 – 3 ปี จํานวน 3 ล้านบาท 

 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออก
หนังสือค้ําประกันต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวนเงิน 159 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 
158 ล้านบาท) 

 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ํา
ประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท  

 4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ค้ําประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงิน และ    
ค้ําประกันการใช้น้ํามัน รวมเป็นจํานวนเงิน 0.9 ล้านบาท 

 5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าซ้ือที่ดินโครงการ จํานวนเงินประมาณ 55 
ล้านบาท 
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6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี ้

   ก.   บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จํานวน 1  คดี
บริษัทอยู่ในฐานะผู้ค้ําประกันหนี้เงินกู้ยืมร่วมชําระหนี้เงินกู้กับผู้กู้เงินหลัก ซ่ึงเป็นลูกค้าของ
บริษัทเป็นจํานวนเงินรวม 0.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของทุนทรัพยท์ี่
ฟ้องร้องนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2553 คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาท) โดยกล่าวหาว่าผู้กู้เงินหลักผิดนัด
ชําระหนี้ตามเงื่อนไขในการจ่ายชําระคนืเงินตน้และดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ค้ํา
ประกันหนีเ้งินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจงึถูกฟ้องรอ้งเป็นจําเลยที่ 2 ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลของคดียังไม่ส้ินสุด ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณา
ประมาณการผลความเสียหายที่คาดว่าจะถูกเรียกร้องสําหรับคดีดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2553  เป็นจํานวนเงิน 0.2 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นและรับรู้ผลเสีย
หายดังกล่าวใน งบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2550 จํานวนเงิน 0.2 ล้านบาท 

 
ข. บริษัทมีคดีฟ้องร้องท่ีถูกผู้ซ้ือบ้านในโครงการของบริษัทสองรายฟ้องร้องคดีให้บริษัทชดใช้

ความเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดินในโครงการจํานวน 8 ล้านบาท พร้อมค่าใช้จ่ายอ่ืน และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่า
จะชําระหนี้เสร็จส้ิน (คํานวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 0.6 ล้าน
บาท) โดยเรียกร้องให้บริษัทซ้ือคืนบ้านของผู้ซ้ือและชดใช้ค่าเสียหาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
คดีที่หนึ่ง ทุนทรัพย์ฟ้องร้องจํานวนเงิน 6 ล้านบาท 
 ปี 2552 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย และบริษัทอยู่ระหว่างการยื่น
อุทธณ์คําพิพากษาศาลชั้นต้น  ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 บริษัทได้ทําการเจรจา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยบริษัทตกลงจ่ายเงินเพื่อซ้ือบ้านคืนในจํานวนเงิน      
5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงทําให้บริษัทต้องบันทึกภาระหนี้สินในงบการเงิน
เพิ่มเติมอีกจํานวนเงิน 3 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  บริษัทได้จ่าย
ชําระเงินจํานวนนี้แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2553 
 
คดีที่สอง ทุนทรัพย์ฟ้องร้องจํานวนเงิน 2 ล้านบาท 
 ปี 2552 อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 
ศาลชั้นต้นได้ตัดสินยกฟ้อง อย่างไรก็ตามโจทก์อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาศาล
ชั้นต้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลของคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ผู้บริหารของบริษัทได้
พิจารณาประมาณการผลความเสียหาย ท่ีคาดว่าจะถูกเรียกร้องสําหรับคดีดังกล่าวจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 เป็นจํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
และบันทึกผลเสียหายดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2552 
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13.3   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด      ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจํานวนเงินรวม 970,000 บาท  

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  ซ่ึงได้แก่ ค่าท่ีปรึกษา ค่าพาหนะ
เดินทาง และค่าล่วงเวลาให้แก่ สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
เป็นจํานวนเงินรวม  213,576 บาท 
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14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 - ไม่มี - 
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 ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกตอ้งของข้อมลู 

 
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วและด้วยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้   
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 ช่ือ 

 
ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร  

3. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริหาร  

4. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร  

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ    
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสาร
เหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้  
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ์ ประธานกรรมการบริษัท  

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ    
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสาร
เหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้  
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

2. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ    
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสาร
เหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้  
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

3. นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ    
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐา นะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควร
สงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสาร
เหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้  
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

4. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ    
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์  
    ประธานกรรมการ  
    และกรรมการอิสระ  
 

66 - -  Master of Engineering (Hydraulic Engineering), 
Asian Institute of Technology (AIT) 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

       (วปรอ.399)  
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที่  53/2548  

2550 - ปัจจุบัน 
 
2546 -  2550 
 
2545 -  2547 
 
 

ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
การประปานครหลวง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 

2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม   
    กรรมการ   
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
    ประธานคณะกรรมการบริหาร  
    และกรรมการผู้จัดการ 
    (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 
 

57 1.14 พ่ีชาย  
นายสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า  

 การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน  
      รุ่นที่ 6  สถาบันพระปกเกล้า 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ      
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 - 2551 

กรรมการ   
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
นายกสมาคม 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเม้นท์ 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ-
เม้นท์ 
 
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
รับจ้างบริหารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรร และ
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด 
สมาคม 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)  

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

2546 - 2550 
 
2537 - 2546 

กรรมการ  กรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 

บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์  
กรรมการ  กรรมการสรรหา  
กรรมการบริหาร  

   และรองกรรมการผู้จัดการ  
   สายบริหาร                  
   (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 

49 0.33 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 โครงการอบรมผูบ้ริหารโครงการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน รุ่นที่ 4/2548 

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

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2537 - 2546  
 

กรรมการ  กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร  และรอง
กรรมการผู้จัดการ สายบริหาร 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายบริหาร 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 

 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

49 0.08 -   ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in 

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

2551 – ปัจจบุัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 
2542 - ปัจจุบัน 
 
 
2542 - ปัจจุบัน 
 
 
2537 - 2546 

นายกสมาคมบริหารทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการ และกรรมการ-
ผู้จัดการ 
 
นายกเทศมนตรีต าบลบงึยี่โถ 
 
 
คณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาด้านผังเมือง  
จ. ปทุมธาน ี
รองกรรมการผู้จัดการ  
 สายปฎิบัติการ 1 

สมาคมบริหารทรัพย์สิน 
(PMA) 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี -
แมเนจเม้นท์ 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ- 
เม้นท์ 
 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
จ. ปทุมธาน ี
ผังเมือง  
จ. ปทุมธาน ี
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 

สมาคม 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
รับจ้างบริหารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

5. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 

 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

43 1.67 น้องชาย 
นายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม 

 

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

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

Finance and Management , 
      University of Pennsylvania, Philadelphia  

2546 - ปัจจุบัน 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
2537 - 2546 

กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จัดการ  
 สายปฏิบัติการ 2 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
บจก. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี- 
แมเนจเม้นท์ 
บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
รับจ้างบริหารโครงการบ้าน
จัดสรร 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผจก.นิติบุคคลอาคารชุด/ 
       นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่น 1/2553 
 นักบริหารงานผังเมืองระดับสงู รุ่น 1/2551 
 โครงการอบรมผูบ้ริหารโครงการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2536 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  

      รุ่นที่ 90/2550  
 Director Accreditation Program (DAP)  
      รุ่นที่ 8/2547  

 

6. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

     ประธานคณะกรรมการสรรหา   
     และประธานคณะกรรมการ 
     พิจารณาค่าตอบแทน 
 

71 - -  Ph.D. University of Illinoies 
 M.A. (ECON) University of Phillipines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547  
 Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546    
 Director Certification Program (DCP)   
      รุ่นที่ 19/2545  
 The Role of the Chairman Program (RCP)  
      รุ่นที่ 3/2544  
 

2552 - ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
 
กรรมการ  กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการสรรหา   
และประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
กรรมการ  
และรองประธานกรรมการ 
 

บมจ. ชูไก 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 
โรงเรยีนสองภาษา
ลาดพร้าว 
บจ. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และวิจัยทางการแพทย ์
และการเกษตรแห่งเอเชีย  

จัดจ าหน่ายเครื่องจักร และ
บริการให้เช่าเครื่องจักรหนัก 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
สถาบันการศึกษา 
 
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและ 
วิจัยทางการแพทย์ การเกษตร 
และยา 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 
2547 - ปัจจุบัน 

 
กรรมการ 

 
โรงพยาบาลลาดพร้าว 
 

 
โรงพยาบาล 
 

7.  นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ   

      และกรรมการสรรหา 
 
 

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

 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539 
 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ

สถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที่ 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP)  
     รุ่นที่ 7/2547  

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
2546 - 2551 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 
 

กรรมการ  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการสรรหา 
รองกรรมการผู้จัดการ 
 
 
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
ธนาคาร 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร   
กรรมการ  กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 

65 - -  The Executive Master of Business 
Administration (EMBA) Asian Institute of 
Technology  (AIT) 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550-ปัจจบุัน 
 
 
2549-2551 
2547-2549 
 
 

กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
การไฟฟ้านครหลวง 
ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานราชการ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

       (วปรอ.) รุ่น 42 
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and 

Management 
 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที่ 96/2550  
 Finance for Non-finance Director (FND)  
     รุ่นที่ 38/2550  
 Understanding the Financial Statement (UFS) 

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

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

2546-2547 
 
2544-2546 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 

9.   นายบุญชัย  ชัยอนันต์บวร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

48 - -  Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2551 - ปัจจุบัน 
2547 - 2551 
2546 - 2547 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
ผู้จัดการก่อสร้างส านักงานใหญ่ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. ศุภาลัย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

10.  นายวราพงศ์  นิลศิร ิ
       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

50 - -  ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Mini Master of Retail Management  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2551 - ปัจจุบัน 
2550 - 2551 
2547 - 2550 
 
2546 - 2547 
 
2542 - 2546 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้จัดการทั่วไป 
 
ผู้จัดการอาวุโส 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บจก.สถาพรวัฒนาค้าวัสดุ
ก่อสร้าง  
บจก.เอส.ซี.คอนตรัคชั่น 
แอนด์ เดคเคอเรช่ัน  
บจก. ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจ- 
เม้นท์ 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
การค้าวัสดุก่อสร้าง 
 
การค้าวัสดุก่อสร้าง 
 
รับจ้างบริหารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรร และ
บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 

11. นางสาวยสวันต์ รุ่งวรา 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส 

58 0.001 -  Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 The key success of the great CEO  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  

2537 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการอาวุโส บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

12. นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ  
ผู้จัดการอาวุโส  

      ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

45 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 Strategic Training & Development, 

ASIA Business forum (ประเทศไทย)  จ ากัด 
 Fundamental  Practice  for  Corporate  Secretary  
       ( FPCS 19 )  
 Encourage People in Challenging Time 
 Talent Management Best Practice 
 Leveraging People Diversity to Creative Economy 
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มา จ าหน่ายไป 
       ซึ่งทรัพย์สินตาม พรบ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่ 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 
2551 - ก.พ. 2553 
 
 
 
 
 
 
2542 - 2547 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากร-
มนุษย์ 
เลขานุการบริษัท   
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

13. นายบุญชัย โรจน์พานิช 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส 

42 - -  ปริญญาโท บริหารทั่วไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)  
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2548 - ปัจจุบัน 
2539 - 2548 

ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
ผู้จัดการโครงการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

14. นางสาวสุมณี  บุญสรณะ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี 

47 - -  ปริญญาตรี บัญชี สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2553 - ปัจจุบัน 
2546 - 2552 
2544 - 2546 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 

บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

15. นางสรวงพัชร์  เจริญรวย 
       ผู้จัดการโครงการอาวุโส 

58 - -  Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทั่วไป 

ก.ค.2553-ปัจจุบัน 
2537 – มิ.ย. 2553 

ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
ผู้จัดการโครงการ 

บมจ.เ อ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

16. นายวลัชณัฏฐ์  รุจิดาศิริกุล  
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

42 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 25 
คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

2545 - ปัจจุบัน 
2542 - 2545 
 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน 4 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคาร 
 

17. นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย 
       ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

47 - -  ปริญญาตรี บัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ์

 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ม.ค.  2553 - ปัจจุบนั 
ก.พ.  2553  -ปัจจุบนั 
 
2548 - 2552 
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

บมจ.เ อ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเหต ุ- * ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2553 
                 - กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

บริษัท
NCH NCPM QLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. นายสธุรรม ชัชวาลวงศ์ X
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม /,// / / / / / / / / /    
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม /,// / / / / / / / /    
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ /,//
5. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ /,// /
6. นายพิบูลย์ ลิมประภัทร /
7. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ /
8. นายวิจิตร วิชัยสาร /

กรรมการ บริษัทท่ีเกีย่วข้องบริษัทย่อย

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

NCPM = บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
QLM   = บรษิัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 2. X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 
 3. บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง มีรายละเอียดดังนี ้

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถาพรวัฒนา 
2 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ต. พรชัยค้าวัสดุก่อสร้าง 
3 บริษัท สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จ ากัด  
4 บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอเรช่ัน จ ากัด 
5 บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถาพรวัฒนาขนส่ง 
7         บริษัท ทรัพย์น าชัยพัฒนา จ ากัด 
8         บริษัท น าชัยพัฒนาที่ดิน จ ากัด* 
9         บริษัท น าชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ ากัด* 
10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานที่ดิน คลองบงึกุ่มนิเวศน์ (ไม่ด าเนินธุรกิจ) 
11 บริษัท เคหะเจริญบ้านและที่ดิน (ไม่ด าเนินธุรกิจ) 
12 บริษัท ไอคอน คอนเซ้าท์ติ้ง  จ ากัด (ไม่ด าเนินธุรกิจ) 
            *  บริษัทที่เกี่ยวขอ้งก่อตัง้ระหว่าง ปี 2553 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท าขึ้น มีข้อมูล
ทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ โปร่งใส เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกัน
การทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความ
รอบคอบในการจัดท า เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทาง
การเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีระบบบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วน
เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่
เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 
         ...............................................                       ................................................ 
            (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)     (นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม) 
                        ประธานกรรมการ                                  กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance 
Policy) ตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบที่จัดให้มี
โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่าง  คณะกรรมการ   ฝ่ายจัดการ   และ ผู้ถือหุ้น   มีการดูแล
ให้กิจการด าเนินการไปในทิศทางท่ีเหมาะสมควรเป็น  โดยจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  มีการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้
ถือหุ้นในระยะยาว    ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของ
กิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด  ดังนี้ 
 หมวด  1 คณะกรรมการบริษัท 
 หมวด  2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ และบทบาทต่อผู้มสี่วนได้เสีย 
 หมวด  3 การเปดิเผยสารสนเทศ และ ความโปร่งใส 
 หมวด  4 การควบคุมและบริหารความเสีย่ง 
 หมวด  5 จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท   เพื่อเป็นกลไก
อิสระในการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นผู้รับสนองนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก ากับดูแล
กิจการที่มีอยู่   รวมถึงสนับสนุนให้มกีารด าเนนิกจิกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกจิการทีด่ีอย่างต่อเนื่อง    เพื่อให้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนกังาน
ทุกระดับในองคก์ร ตระหนกัในความรับผิดชอบและท าการประเมินตนเองได้  ก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากับ
ดูแลที่ดีในบรษิัท ฯ  ท าให้เกดิสภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี และพนักงานจะเป็นผู้ท่ีเห็นความส าคัญและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน     ระบบการก ากับดูแลที่ดีมีส่วนส าคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการ
ประกอบกจิการของบริษัทฯ 
                 

     ................................................ 
            (ดร. พิบูลย์   ลิมประภัทร ) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดย
มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย   

 
1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายวิจิตร  วิชัยสาร  กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านได้ให้
ความส าคัญในการประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และ
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานงบการเงินดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องเพียงพอ 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมท้ังได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกบับริษทัย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันว่า
เป็นรายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทั่วไป และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2553 และก ากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ  ตลอดจนดูแลให้มีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ 
เพื่อก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น  

3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ  และติดตามให้มีการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
สามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงตามที่ฝ่ายบริหารน าเสนอทุกไตรมาส เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่า บริษัทได้บริหารจัดการความเส่ียงให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

5. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม  เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2554 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินโดยรวม        

         

    ................................................ 
             ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 

               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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             รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยมีวาระ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

 
1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร  ประธานกรรมการสรรหา 

  2.  นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์  กรรมการสรรหา 
  3.  นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์  กรรมการสรรหา 

 ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการประชุม 1 
ครั้ง และกรรมการสรรหาทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2553  

2 พิจารณาเสนอแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริษัทแทนเลขานุการเดิมที่ลาออกจากต าแหน่ง 

3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความ
รับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็ม
ความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่าง
เหมาะสมแล้ว                   
 

       ................................................ 
                ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 

                    ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 โดยมีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เป็น
ต้นไป คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 
ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 
ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  นายวิจิตร  วิชัยสาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 ในปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยได้มีการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท  
กรรมการผู้จัดการ  และพนักงาน ประจ าปี 2554  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย) 

2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบ
และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่
และความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้  ในปี 2553 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว 

 
                                       ................................................ 
                 ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 

       ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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จัดท าโดย ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บรษัิท เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

แบบประเมินนี้จัดท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป?นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับ
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สวนที ่1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ซึ่งเอ้ือใหระบบการควบคุมภายใน   ด าเนินไปไดตามที่บริษัทมงุหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุม
เพ่ือสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝ่ายบริหาร
ใหความส าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององค์กร
อยางเหมาะสม การก าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการก าหนดเปาหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
  ใช ไมใช

บริษัทฯ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ก าหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน และ 
KPI ของแต่ละฝ่าย/โครงการ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน แนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน และเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาผลงานของฝ่าย/โครงการ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ KPI. เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะหท์บทวนดัชนี KPI. ของทุกหน่วยงานใหเ้หมาะสม
กับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัท ฯ                                      

1.2   คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดด าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่ก าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล     โดยไมมีการจูงใจหรือใหผ้ล
ประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงาน   ในลักษณะที่อาจน าไปสกูารกระท าทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ท าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
  ใช ไมใช

การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และ KPI ของแต่ละฝ่าย/โครงการ ผู้จัดการฝ่าย/โครงการ จะเข้าร่วมใน  
การก าหนดเป้าหมายและแผนงานด้วย เพ่ือใหไ้ด้เป้าหมายที่เหมาะสม และยอมรับทั้งฝ่ายผู้ก าหนดนโยบาย           
และผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โบนัสประจ าปีที่สอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษัทฯ เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจใหพ้นักงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้          
ความสามารถ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร  
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1.3  บริษัทฯ ได?มีการจัดโครงสร?างองค?กรที่ช?วยให?ฝ?ายบริหารสามารถด าเนินงานได?อย?างมีประสิทธิภาพ
หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน และมีการก าหนดอ านาจ
การอนุมัติของแต่ละต าแหน่งเพ่ือใหผู้้บริหารแต่ละล าดับขั้นกล่ันกรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4   บริษัทฯ มีข?อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข?อก าหนดห?ามฝ?ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก?อให?เกิดความขัดแย?งทางผลประโยชน?กับกิจการเป?นลายลักษณ?อักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ?าฝ?น หรือไม?
 มี ไม่มี

บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร      
เพ่ือใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษ 
ในกรณีที่มีการกระท าผิดจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติทบทวนคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวเป็นประจ าทุกสองปี พร้อมทั้งมีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ด้วยแล้ว

1.5   บริษัทฯ มีการจัดท านโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป?นลายลักษณ?อักษร  ในธุรกรรมด?านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป?องกันการทุจริตได?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ มีระบบ ISO 9001 : 2008 เพ่ือใช้ควบคุมระบบงานจัดซื้อ งานขาย งานก่อสร้าง และงานบัญชี
และการเงิน/ควบคุมเอกสารทางบัญชีและการเงินระหว่างโครงการและฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

1.6   ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทฯได?ค านึงถึงความเป?นธรรมต?อค?ูค?า  เพ่ือประโยชน์
ของบริษัทในระยะยาว ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?
 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญย่ิงในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย        
โดยได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ และประกาศใหพ้นักงานรับทราบและยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
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สวนที ่2   การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยอมด าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา    โดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม   บริษัทฯ ขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปท  าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการก ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน  และปจจัยภายนอก 
เชน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ท าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด 
เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะน าพาใหบริษัทฯ รอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง  ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหาร
จ าเปนตองด  าเนินการตอไปนี้อยางสม ่ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ  จะเกิดขึ้น 
(Analysis of risk)

(3) ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1  บริษัทฯ มีการประเมินอยางสม่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยส าคัญ
 มี ไม่มี

บริษัทฯ มีการแต่งต้ังคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห ์ประเมิน และ 
ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก าหนดใหม้ีการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ังเพ่ือติดตาม ประเมินผล รวมทั้งก าหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส

2.2  บริษัทฯไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะท าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี ไม่มี

เหตุการณ์ที่จะท าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน และการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูล ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ย พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ทางการเมือง และนโยบายภาครัฐ
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2.3  บริษัทฯ ก าหนดให?มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ?ที่เป?นสาเหตุของป?จจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหล?านั้น ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

  - ผู้จัดการฝ่าย/โครงการ จะมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกับปัจจัย     
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบท าหน้าที่พัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ใหม้ีประสิทธิภาพ และมีระบบ ISO 9001 : 2008 เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการควบคุมขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน       
                   - นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้บริหาร เพ่ือใหรั้บทราบและติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา

2.4  บริษัทฯ ได?แจ?งให?พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข?องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว? 
ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

ในการประชุมผู้บริหารประจ าเดือนฝ่ายบริหารจะแจ้งมาตรการบริหารความเสี่ยงใหผู้้บริหารทุกฝ่ายงาน
 รับทราบ และถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานจะต้องแจ้งและดูแลใหพ้นักงานในฝ่ายงานปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด

2.5  บริษัทฯ มีการติดตามว?าหน?วยงานต?าง ๆ ได?ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว?ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?
 บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด และฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ของฝ่ายงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ
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ส?วนที ่3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ?ายบรหิาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ?ายบริหาร เป?นกิจกรรมที่มีความส าคัญ      เพ่ือให?บริษัทมั่นใจว?า
แนวทางที่ฝ?ายบริหารก าหนดไว?ได?รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล?าว
ได?แก?

(1)  การก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติรายการเป?นไปอย?างเหมาะสม
(2)  มีการแบ?งแยกหน?าที่ที่อาจเอ้ือให?เกิดการกระท าที่ทุจริตออกจากกัน
(3)  มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการท าธุรกรรมกับผู?ถือห?ุนรายใหญ? กรรมการ ผู?บริหารหรือผู?ที่เกี่ยว

ข?องกับบุคคลดังกล?าวอย?างเหมาะสม เพ่ือป?องกันการถ?ายเทผลประโยชน?
(4) การก าหนดวิธีการเพ่ือให?แน?ใจว?า บริษัทได?ปฏิบัติตามกฎหมายและข?อบังคับที่เกี่ยวข?อง

3.1  บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน?าที่และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ?ายบริหารในแต?ละระดับ ไว?อย?าง
ชัดเจนและเป?นลายลักษณ?อักษร ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ ได้มีการจัดท าและประกาศใช้ ระเบียบอ านาจอนุมัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
และมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบคอยก ากับดูแลระเบียบดังกล่าว
 
3.2  บริษัทฯ มีการแบ?งแยกหน?าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด?านต?อไปนี้ ออกจากกัน  โดยเด็ดขาด เพ่ือเป?นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช?หรือไม? (1) หน?าที่อนุมัติ (2) หน?าที่บันทึกรายการบัญชีและข?อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน?าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย?สิน
  ใช? ไม?ใช?

โดยแต่ละหน้าที่จะถูกแยกความรับผิดชอบออกจากกันโดยชัดเจน ตามสายการบังคับบัญชา และระดับ 
ต าแหน่งของแต่ละฝ่าย โดยผู้จัดการฝ่ายมีอ านาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอ านาจอนุมัติสูงสุดในการ
อนุมัติ ส่วนหน้าที่บันทึกรายการคือฝ่ายบัญชี และหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินคือส านักกรรมการผู้จัดการ

3.3  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท าธุรกรรมกับผู?ถือห?ุนรายใหญ?  กรรมการ  ผู?บริหาร   หรือผู?ที่เกี่ยวข?องกับบุคคล
ดังกล?าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามให?การท าธุรกรรมนั้นต?องผ?านขั้นตอน  การอนุมัติที่ก าหนด 
ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช? ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ.(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547
และมีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทรับรองรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

 
 
 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)        

 136 

 
3.4  ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมตาม 3.3     การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระท าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ.(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547

3.5  ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดค านึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนส าคัญ  และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) 
ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ.(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547

3.6  ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว ไปแลว (เชน 
การท าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกยืูม การค้ าประกัน)   ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด การทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เปนตน)
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามแนวประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ที่ บจ.(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547

3.7  กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวน าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวยใชหรือไม
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว
 คู่มือจรรยาบรรณของบริษัท หวัข้อ "ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น" มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหา้มมิให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และหรือด าเนินการใดๆ 
ในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 
 
 
 
 
 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)        

 137 

 
3.8  ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย?อยหรือบริษัทร?วม บริษัทมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัท
ย?อยหรือบริษัทร?วมอย?างสม่ าเสมอ   รวมทั้งมีการก  าหนดทิศทางให?บุคคลที่บริษัทแต?งต้ังให?เป?นกรรมการหรือ
ผู?บริหารในบริษัทดังกล?าวถือปฏิบัติ ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช? ไม่มีกรณีดังกล่าว

มีการก าหนดแผนปฏิบัติงาน เป้าหมายของปี  และ KPI ใหบ้ริษัทย่อย และบริษัทย่อยต้องรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน และทบทวนแผน เป้าหมายทุก 6 เดือน

3.9  บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามให?การด าเนินงานของบริษัทเป?นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข?อง หรือไม?  ทั้งนี้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท
 มี ไม่มี ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน โดยฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.10  ในกรณีที่บริษัทฯ เคยมีการกระท าที่ฝ?าฝ?นกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก?ไขและป?องกันมิให?เกิดการกระท า
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม?
 มี ไม่มี ไม่มีกรณีดังกล่าว
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ส?วนที ่4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข?อมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน?าที่ด?วยความระมัดระวัง   ไม?ว?าจะเป?นส าหรับกรรมการ
ผู?บริหาร ผู?ถือห?ุน หรือผู?ที่เกี่ยวข?อง ก็คือ       การตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่มีข?อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต?อ
การตัดสินใจ ไม?ว?าจะเป?นข?อมูลทางการเงินหรือข?อมูลอ่ืน ดังนั้น การสื่อสารข?อมูลดังกล?าวไปยังผู?ที่เกี่ยวข?อง
จึงเป?นสิ่งจ าเป?นอย?างย่ิงและเป?นสิ่งที่จะช?วยให?เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ข?อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1)  มีเนื้อหาที่จ าเป?นเพียงพอต?อการตัดสินใจ
(2)  มีความถูกต?องสมบูรณ?
(3)  มีความเป?นป?จจุบัน
(4)  มีรูปแบบที่เข?าใจง?าย
(5)  มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเร่ืองให?คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได?จัดให?มีข?อมูลที่ส าคัญต?าง ๆ อย?างเพียงพอ  เพ่ือให?
คณะกรรมการใช?ประกอบการตัดสินใจ ใช?หรือไม?   (ข?อมูลที่ส าคัญต?าง ๆ ได?แก?  รายละเอียดของเร่ืองที่
เสนอให?พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต?อบริษัท ทางเลือกต?าง ๆ เป?นต?น)
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ ได้จัดใหม้ีเลขานุการบริษัทเพ่ือท าหน้าที่ใหก้ารสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการฯ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือใหก้รรมการมีข้อมูล        
อย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้
จากเลขานุการฯ

4.2   กรรมการบริษัทได?รับหนังสือนัดประชุม  หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข?อมูลที่จ าเป?น   และ
เพียงพอต?อการพิจารณาก?อนการประชุม อย?างน?อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด ใช?หรือไม?
  ใช?  ได้รับก่อนวันประชุมเฉล่ีย...7.. วัน ไม?ใช?

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ใหก้รรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดยเฉล่ีย 7 วัน 
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4.3  รายงานการประชุมกรรมการ   มีรายละเอียดตามควรที่ท าให?ผู?ถือห?ุนสามารถตรวจสอบ ความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหน?าที่ของกรรมการได?หรือไม? เช?น   ได?มีการบันทึกข?อซักถามของกรรมการ  ความเหน็หรือ
ข?อสังเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเหน็ของกรรมการรายที่ไม?เหน็ด?วยกับเร่ืองที่เสนอพร?อมเหตุผล 
เป?นต?น
  ใช? ไม?ใช?

ในการบันทึกรายงานการประชุม โดยปกติจะมีการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลประกอบการประชุม
พร้อมทั้งมติที่ประชุม ข้อซักถาม ความเหน็ หรือข้อสังเกตุของที่ประชุมโดยสรุป และกรณีที่เป็นวาระที่ส าคัญ 
หรือมีกรรมการไม่เหน็ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกความเหน็ของกรรมการเป็นรายบุคคล และก าหนดใหม้ี
วาระพิจารณา รับรองรายงานการประชุมกรรมการคร้ังที่ผ่านมาทุกคร้ัง

4.4  บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต?าง ๆ ไว?ครบถ?วนเป?นหมวดหม?ู  และไม?เคยได?
รับแจ?งจากผู?สอบบัญชีว?ามีข?อบกพร?องในเร่ืองนี้ หรือเคยได?รับแจ?งแต?ได?แก?ไขข?อบกพร?องนั้น  อย?างครบถ?วน
แล?ว ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ ได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน และไม่เคยได้รับแจ้ง
จากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองนี้

4.5  คณะกรรมการได?พิจารณาแล?วใช?หรือไม?ว?า ฝ?ายบริหารได?ใช?นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท     โดยไม?เลือกใช?นโยบายบัญชีที่ท าให?บริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคล่ือนจากความเป?นจริง
  ใช? ไม?ใช?

ทางฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษัท และได้ใช้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ส?วนที ่5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทจะด าเนินงานได?อย?างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      บริษัทควรต?องติดตาม
อย?างสม่ าเสมอว?า มีการปฏิบัติตามเป?าหมายที่วางไว? ระบบการควบคุมภายในยังด าเนินอยู?อย?างต?อเนื่อง
และมีการปรับปรุงแก?ไขให?สอดคล?องกับสถานการณ?ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งข?อบกพร?องต?าง ๆ ได?รับ
การแก?ไขอย?างทันท?วงที

5.1  กรณีที่บริษัทฯ มีการก าหนดเป?าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได?เปรียบเทียบ ผลการด าเนินงาน
ของฝ?ายบริหารว?าเป?นไปตามเป?าหมายการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว? ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช? ไม่มีกรณีดังกล่าว

ผู้จัดการฝ่าย/โครงการ จะรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน และมีการทบทวน
แผนการปฏิบัติการเป้าหมายทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะรายงานผลการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5.2  กรณีที่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต?างจากเป?าหมายที่ก าหนดไว ?      บริษัทได?ด าเนินการแก?ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช? ไม่มีกรณีดังกล่าว

ในการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุก 6 เดือน บริษัทจะมีการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุ ที่ท าใหผ้ลการด าเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข  และรายงาน
ผลการปฏิบัติใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5.3 บริษัทฯ จัดให?มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว?อย?างสม่ าเสมอใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช?

บริษัทฯ มีการตรวจสอบระบบคุณภาพ ISO โดยผู้ตรวจภายในปีละ 2 คร้ัง และโดยบริษัทผู้ตรวจประเมิน
ภายนอกปีละ 2 คร้ัง และฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ

5.4  กรณีที่บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายใน     บริษัทฯ ได?ก าหนดให?การรายงานผลการตรวจสอบต?องรายงาน
ตรงต?อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ        เพ่ือให?ผู?ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได?
อย?างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได?อย?างตรงไปตรงมา ใช?หรือไม?
  ใช? ไม?ใช? ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ก าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ  
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5.5  เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระส าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ    เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว

เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระส าคัญ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบจะรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร 

5.6  บริษัทฯ ตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
  ใช ไมใช ไม่มีกรณีดังกล่าว

เมื่อได้รับการอนุมัติใหม้ีการปรับปรุงข้อบกพร่อง ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบจะประสานงาน
กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นระยะ

5.7  บริษัทฯ มีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต 
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน  ซึ่งอาจกระทบตอช่ือ
เสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยส าคัญ หรือไม
 มี ไม่มี ไม่มีกรณีดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหารจะต้องรายงานเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท
ใหค้ณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ลงช่ือ ……………………………. ประธานกรรมการตรวจสอบ
          (…………………………….)

 


