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สารบััญ

สารจากประธานกรรมการ
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ

1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�นๆ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

3 งบการเงิิน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
งบการเงิิน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
และเลขานุุการบริิษััท
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
รายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3
4
5
6

9
45
52
71
84

88
104
129
160

146
150
160

221
237
238
239
243
250

ด้้วยความสามารถของ
คณะกรรมการผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของ NCH ทำำ�ให้้
เราสามารถพลิิกวิิกฤติิเป็็นโอกาส
ได้้ตลอด 2 ปีีที่่�ผ่่านมาพร้้อมกัับ
การก่่อเกิิดนวััตกรรมการทำำ�งาน
ที่่�ปรัับตััวกัับวิิกฤตได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม
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สารจาก

ประธานกรรมการบริิษััท
วิิกฤตโควิิด-19 ช่่วงปีี 2563-2564 มีีผลกระทบหนัักหนาสาหััสกว่่าที่่�ประมาณการไว้้อย่่างมาก อีีกทั้้�ง
ยัังมีีการระบาดซ้ำำ��ระลอก 1,2,3..เป็็นระยะๆ ยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิด “วิิกฤติิ ซ้้อน วิิกฤต” (Health Crisis + Economic Crisis)
ขึ้้�นในหลายๆ ธุุรกิิจ สำำ�หรัับวงการอสัังหาริิมทรััพย์์ก็็มีีผลกระทบในหลายๆ ส่่วนเช่่นกััน ตั้้�งแต่่การระบาดใน
แคมป์์คนงานก่่อสร้้างจนต้้องประกาศหยุุดงานก่่อสร้้าง และการหดตััวของอุุปสงค์์อย่่างรวดเร็็ว  
       อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความสามารถของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของ NCH ทำำ�ให้้เราสามารถ
พลิิกวิิกฤติิเป็็นโอกาสได้้ตลอด 2 ปีีที่่�ผ่่านมา พร้้อมกัับการก่่อเกิิดนวััตกรรมการทำำ�งานที่่�ปรัับตััวกัับวิิกฤตได้้
อย่่างดีีเยี่่ย� ม เช่่น การ Work from anywhere, การออกหุ้้�นกู้้,� การบุุกธุุรกิิจด้้าน Healthcare ที่่�เป็็นรููปธรรมมากขึ้้น�   
ความสำำ�เร็็จทั้้�งหมดเกิิดจากความร่่วมมืือของทุุกฝ่่าย ในขณะที่่�การระบาดของโควิิด-19 ถึึงแม้้จะมีีแนวโน้้มที่่�
ดีีขึ้้�น แต่่ก็็ยัังไม่่สามารถคาดเดาได้้ว่่าวิิกฤติินี้้�จะสิ้้�นสุุดเมื่่�อไหร่่ เราคงต้้องอยู่่�กัับวิิกฤติินี้้�ไปอีีกซัักระยะ
       ถึึงแม้้ปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาจะเป็็นปีีที่่�ดีีที่่�สุุดปีีหนึ่่�งของ NCH ความสำำ�เร็็จดัังกล่่าวมิิใช่่เป็็นตััวการัันตีีความสำำ�เร็็จ
ของปีี 2565 ที่่�จะมาถึึง แต่่คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของ NCH ทุุกคนมั่่�นใจว่่าการทำำ�งานที่่�ละเอีียด
รอบคอบ พร้้อมกัับการปรัับตััวที่่�รวดเร็็ว จะนำำ�มาสู่่�ความสำำ�เร็็จในปีีนี้้�และจะเป็็นปีีที่่�ดีีสามปีีติิดต่่อกัันในที่่�สุุด  

รศ.ไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์
ประธานกรรมการบริิษััท
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วิิสััยทััศน์์

พัันธกิิจ

“ เอ็็นซีี เป็็นบริิษััทอสัังหาริิมทรััพย์์
ชั้้�นนำำ�ผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
คุุณภาพได้้มาตรฐานในระดัับสากล
โดยใช้้เทคโนโลยีีและการจััดการ
ที่่�ทัันสมััย มุ่่�งขยายกิิจการ
และร่่วมทุุนทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ”

• แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
แก่่ลููกค้้า และให้้ผลตอบแทนสููงสุุดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย ทุุกฝ่่าย
• สร้างบุคลากรและทีม
• ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและ
การจััดการที่่�ดีีสร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งาน
และธุุรกิิจ

ค่่านิิยมองค์์กร
•
•
•
•

ขยัน ทุ่มเท
ซื่อสัตย์ จริงจัง
พัฒนาตนเอง
ท�ำงานเป็นทีม

ทั้้�งนี้้�ในกระบวนการทำำ�งาน และดำำ�เนิินตามกลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ นั้้�น  ได้้นำำ�กลยุุทธ์์หลััก (Corporate Strategy) มากำำ�หนดเป็็น  แผนการดำำ�เนิินงาน (Action Plan
Strategy) ในรููปแบบ KPIs โดยจะมีีการกำำ�หนด KPIs ในทุุกหน่่วยงานใหม่่ทุุกปีีให้้สอดคล้้องกัับ KPIs ของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ทุุกหน่่วยงานจะต้้องรายงานผล KPIs ของตนเองให้้
ฝ่่ า ยบริิ ห ารได้้ รัั บทราบและมีีการปรัับปรุุ ง KPIs หน่่ ว ยงานทุุ ก ครึ่่ � ง ปีี เพื่่ � อ ให้้ ส ามารถวััดผลสำำ � เร็็ จ ได้้ จริ ิ ง และสอดคล้้ อ งกัับเป้้ า หมายการดำำ � เนิิ น งานของบริิ ษั ัทฯ
ที่่�อาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์ ในช่่วงระยะเวลานั้้�นๆ

เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ความเป็็นบริิษััทพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ระดัับแนวหน้้า โดยมีีแนวคิิดที่่�จะสร้้างสรรค์์ความสมบููรณ์์ และความเป็็นเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััวของโครงการ ทั้้�งด้้านการวาง Concept ผัังโครงการและรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งบ้้านและอาคารชุุด  ระบบคุุณภาพในกระบวนการก่่อสร้้าง สร้้างสภาพแวดล้้อม
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชน เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต ความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้าเพื่่�อให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกในความเป็็นชุุมชนเดีียวกััน และก่่อให้้เกิิดความผาสุุกแก่่ผู้้�อยู่่�อาศััยในโครงการ
อัันเป็็นการวางรากฐานความมั่่�นใจในคุุณภาพและผลงานของทุุกโครงการให้้กัับผู้้�บริิโภคในทุุกโซนพื้้�นที่่� ตลอดจนมีีนโยบายขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับจ้้างบริิหารโครงการ
แบบครบวงจรอีีกด้้วย
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ข้้อมููลทางการเงิิน

ที่่�สำำ�คััญ
งบการเงิิน

2564

2563

2562

2,503.65
2,540.47
1,698.93
2,201.34
804.72
251.93

1,769.08
1,793.20
1,212.00
1,622.58
557.08
115.28

1,211.57
1,252.83
819.50
1,182.49
392.07
21.77

4,332.29
1,455.49
2,876.80
1,245.28

3,875.56
1,188.60
2,686.95
1,245.28

4,102.70
1,530.75
2,571.95
1,245.28

0.202
2.31
0.08

0.093
2.16
0.04

0.017
2.07
-

ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
รายได้้จากการขาย
รายได้้รวม
ต้้นทุุนขาย 
ค่่าใช้้จ่่ายรวม
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

กำำ�ไรสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

251.93

115.28

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สิินทรััพย์์
หนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
มููลค่่าตามบััญชีี
เงิินปัันผล

251.93

2562

2563

2564

ยอดโอน
(ล้้านบาท)

2,504
1,769

อัตราส่วนทางการเงิน
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
อััตรากำำ�ไร(ขาดทุุน) สุุทธิิ (%)
อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (%)
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
อััตราหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

21.77

32.14
10.06
8.76
5.82
2.99
0.51

31.49
6.52
4.29
2.97
2.61
0.44

32.36
1.54
0.73
0.46
2.46
0.60

1,212

2,504

* ปีี 2565 บริิษััทได้้พิิจารณาการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564 ในอััตรา
หุ้้�นละ 0.08 บาท  ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว ยัังมีีความไม่่แน่่นอน  เนื่่�องจากต้้อง
ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565
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รางวััลแห่่ง

ความสำำ�เร็็จ
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีี โดยได้้รัับคะแนน 91 คะแนน ประจำำ�ปีี 2549
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 90
ประจำำ�ปีี 2551
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม และได้้รัับการยกย่่องเป็็นบริิษััทตััวอย่่าง
ในการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น  ประจำำ�ปีี 2552
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 90
ประจำำ�ปีี 2553
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 90
ประจำำ�ปีี 2554
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนร้้อยละ 99
ประจำำ�ปีี 2555             
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนร้้อยละ 99
ประจำำ�ปีี 2556

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2557
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2558
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2559
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม โดยได้้รัับคะแนนร้้อยละ 98 ประจำำ�ปีี 2560
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2561
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2562
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2563
• บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญ
ผู้้�ถือื หุ้้�นในเกณฑ์์ดีเี ยี่่�ยม โดยได้้รับั คะแนนร้้อยละ 100 ประจำำ�ปีี 2564

รายงานผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
จัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก ประจ�ำปี 2549
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก ประจ�ำปี 2550
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีเลศิ    ประจ�ำปี 2551
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีเลศิ    ประจ�ำปี 2552
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีเลศิ    ประจ�ำปี 2553
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก ประจ�ำปี 2554
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก ประจ�ำปี 2555
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก ประจ�ำปี 2556

•
•
•
•
•
•
•
•

บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีเลศิ
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีเลศิ
บริษทั ได้รบั การจัดอันดับอยู่ในกลุม่ ดีมาก

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

ประจ�ำปี 2557
ประจ�ำปี 2558
ประจ�ำปี 2559
ประจ�ำปี 2560
ประจ�ำปี 2561
ประจ�ำปี 2562
ประจ�ำปี 2563
ประจ�ำปี 2564
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รางวัลอื่นๆ

• “รางวัลรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี CG AWARD” จากงาน SET AWARDS 2006 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคารร่วมกับ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นรางวััลสำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนที่่�โดดเด่่นในด้้านการรายงานการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี 15 ข้้อที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ กำำ�หนด ปีี 2549
• “รางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ถือเป็นการการันตีด้านการดูแลรักษา
ความพึึงพอใจสููงสุุดของผู้้�บริิโภคที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ และจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาสิินค้้าให้้มีีคุุณภาพ ควบคู่่�กัับการให้้บริิการที่่�ดีี สร้้างสรรค์์ชุุมชนที่่�
น่่าอยู่่�อาศััย ยกระดัับมาตรฐานที่่�ดีีในโครงการบ้้านจััดสรร ปีี 2550 - 2551
• “รางวัลคนดีสังคมไทย ประจ�ำปี 2551” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล
เกีียรติิยศ ให้้แก่่คุณ
ุ สมเชาว์์ ตันั ฑเทอดธรรม กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั เอ็็น.ซีี เฮ้้าส์์ซิ่ง�่  จำำ�กัดั (มหาชน) แสดงให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยึดึ มั่่�น
บนหลัักคุุณธรรม ความดีี ช่่วยเหลืือสัังคม
• “โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว” จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ปี 2552 - 2553
• “โล่ประกาศเกียรตคิ ณ
ุ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2555”  ในประเภทบ้านเดี่ยวระดับราคาปานกลาง โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์เนสโต้
จากศููนย์์ข้้อมููลวิิจััยและประเมิินค่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย ร่่วมกัับบริิษััทเอเจนซี่่� ฟอร์์ เรีียล เอสเตท แอฟแฟร์์ส จำำ�กััด แสดงให้้เห็็นถึึงการมุ่่�งเน้้น
พััฒนาโครงการใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพอย่่างแท้้จริิง ปีี 2555
• “โล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการรวมแรงไทย....รักษาน�้ำใสทุกคูคลอง” จากนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง
โดยบริิษััท เป็็น 1 ใน 40 หน่่วยงานแรกที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ปีี 2555
• “โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�ำประโยชน์ต่อสังคม” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2556

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

1 การประกอบธุุรกิิจ
และผลการดำำ�เนิินงาน
• โครงสร้างและการด�ำเนินงานของ
กลุ่่�มบริิษััท
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของ
ฝ่่ายจััดการ
• ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

INNOVATION
Smart Eco   |   Smart Care

New normal

9

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างและ

การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้้างองค์์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายใน
บริิษัท เอ็็น.ซีี .เฮ้้าส์นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) และบริิษัทในเครื
รกิจ ือ ประจำ�ปี 2564

ประธานบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารโครงการ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ

• ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง

• สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

• แผนกประสานงานราชการ

บริษัทในเครือ
และธุรกิจอื่นๆ

สายงานสนับสนุน

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
• ฝ่ายการตลาดและ
สื่อสารองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

• ฝ่ายบริหารงานขาย

• ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และแผนงาน

• Project & Property
Management
• Wellness

• ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

• ฝ่ายบัญชี

• ฝ่ายการตลาด

• ฝ่ายจัดการ
ระบบคุณภาพ

• ฝ่ายการเงิน

• ฝ่าย Digital Marketing

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์
• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
• แผนกกราฟฟิกดีไซน์

• บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำ�กัด
• Sport Complex &
Wellness Centres
• Prefabrication

• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นม์
อรุณ เฮ้าส์ 39

• ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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นโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
สำำ�หรัับนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม บริิษััท เอ็็น.ซีี. นั้้�น บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ซึ่่�งเป็็นที่่�ดิินของบริิษััทที่่�จััดหาได้้ ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อขายภายใต้้ชื่่�อตระกููลบ้้านฟ้้า หรืือภายใต้้ชื่่�อโครงการเดิิมซึ่่�งเป็็นโครงการต่่อเนื่่�อง
จากการพััฒนาทรััพย์์สิินที่่� ได้้จากการซื้้�อหลัักประกัันหนี้้�ที่่� ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPL) และสิินทรััพย์์ที่่� ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ (NPA) เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในเครืือทั้้�งสามแห่่ง สรุุปดัังนี้้�

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM)
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรรและอาคารชุุดภายหลัังจากการเข้้าอยู่่�อาศััย 
อาทิิ ระบบการรัักษาความปลอดภััย  การรัักษาความสะอาด และสาธารณููปโภคต่่างๆ ภายในโครงการ
เป็็นต้้น โดยในปีี 2564 รัับบริิหารชุุมชนรวมทั้้�งสิ้้�น 15 โครงการ

บริิษัทั เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กัดั (N.C. Property Management Co., Ltd. : NCPM)
ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจรัั บ จ้้ า งบริิ ห ารและจัั ด การโครงการอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ แ บบครบวงจร ทั้้� ง ด้้ า น
บริิ ห ารการขายและการตลาด การก่่ อ สร้้ า งและการโอน ในลัั ก ษณะของการเข้้ า ไปฟื้้ � น ฟูู กิิ จการ
การเจรจากัับลููกค้้าเก่่า ตลอดจนการเจรจากัับเจ้้าหนี้้� โดยมีีโครงการที่่�เข้้ารัับจ้้างบริิหารโครงการ อาทิิ 
โครงการบ้้านสวนลลนา พััทยา โครงการจัันทิิมา ปาร์์ค พุุทธมณฑล สาย 5 โครงการบ้้านสวนดอยสะเก็็ด
เชีียงใหม่่ และโครงการธััญธานีีโฮมออนกรีีน เป็็นต้้น นอกจากนี้้� NCPM มีีการพิิจารณาเข้้าไปถืือหุ้้�นใน
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน และธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริิหารพิิจารณาแล้้วว่่ามีี
ความเหมาะสม เช่่น Project&Property Management, Health Care and Precast Product เป็็นต้้น

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด (Siri Arun Wellness Co., Ltd.: Siri Arun)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
Intermediate care และ Wellness และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน โดยรัับดููแลผู้้�สููงอายุุและรองรัับผู้้�ป่่วย
ในระยะพัักฟื้้�น ที่่�มารัักษาตััวที่่� รพ.ใกล้้เคีียง โดย NCPM ถืือหุ้้�นร้้อยละ 60 และ ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด
เดอะแคร์์แอนด์์เฮลธ์์ กรุ๊๊�ป ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40 โดยมีีคณะกรรมการ 4 ท่่านเป็็นตััวแทนจาก NCPM
3 ท่่านและจากบริิษััทร่่วมทุุนอีีก 1 ท่่าน โดยในปีี 2564 มีีสาขาจำำ�นวน 2 สาขา คืือ กรุุงเทพมหานคร และ
อุุบลราชธานีี
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ประวัติความเป็นมา
บริิษัทั เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่ง�่  จำำ�กัดั (มหาชน) (“บริิษัทั ” หรืือ “NCH”) ก่่อตั้้�งขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2537 โดยนายนำำ�ชัย ตั
ั นั ฑเทอดธรรม
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ด้้านธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ตั้้�งแต่่ปีี 2509 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 20 ล้้านบาท
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ภายใต้้ชื่่�อโครงการ “บ้้านฟ้้า” และภายใต้้แนวความคิิด “รู้้�จัักบ้้าน รู้้� ใจคุุณ” โดยนำำ�เสนอ
ความเชี่่�ยวชาญด้้านที่่�อยู่่�อาศััย  และการออกแบบโครงการและบ้้านเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าโดยประสานแนวคิิด
ปลููกเรืือนตามใจผู้้�อยู่่� (Adaptive Function Design) เพื่่�อรองรัับการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในบ้้าน และมุ่่�งเน้้นการสร้้างระบบและ
หน่่วยงานบริิหารชุุมชนภายหลัังการขาย

ปี 2537
ปี 2539
ปี 2540-2543

•

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท โดยในระยะแรกบริษทั เน้น
การพัฒนาโครงการในพื้นทีก่ รุงเทพโซนเหนือ จนเป็นผูน้ �ำตลาดในเขตกรุงเทพโซนเหนือ

•

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 266 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

•

ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้า เช่น Adaptive Function
Design ในบ้านเดี่ยว และ Flexible Home ในบ้านแฝด เป็นต้น
จัดตั้งบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (Quality Living Management Co., Ltd.,“QLM”)
เพื่อให้บริการและบริหารชุมชนหลังการขายของโครงการ
จัดตั้งบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (N.C. Property Management Co., Ltd.,
“NCPM”) เพื่อรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจร
ริเริ่มใช้ “สัญญาเป็นธรรม” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ด้วยการปรับสัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกค้าตามความส�ำเร็จของงานก่อสร้าง อันเป็นที่มา
ของสััญญามาตรฐานที่่�สำำ�นัักงานคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) นำำ�มาบัังคัับใช้้เป็็นการทั่่�วไปในปััจจุุบััน
จัดซือ้ โครงการและทีด่ นิ ซึง่ เป็นหลักประกันของหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ
และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ
เปิ ด โอกาสให้ บ ริษั ท ใช้ เ ป็ น โครงการน�ำร่ อ งในการขยายเข้ า สู ่ พื้น ที่ ใ นโซนอื่ น ด้ วย  บริษั ท เป็ น
ผู้้�ประกอบการบ้้านจััดสรรรายแรกของประเทศไทยที่่� ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO 9002
ทั้้� ง ด้้ า นบริิ ห ารการขาย  การตลาด การก่่ อ สร้้ า ง และการพัั ฒ นาโครงการ และ QLM เป็็ น
บริิ ษัั ท รัั บ บริิ ห ารชุุ ม ชนบ้้ า นจัั ด สรรรายแรกของประเทศไทยที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองคุุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO 9002
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

•
•
•
•
•
•

•

ปี 2546

•

•

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเม้นท์
จ�ำกั ด (“NCPM”) บริษั ท ควอลิ ตี้  ลิ ฟ วิ่ง แมเนจเม้ น ท์ จ�ำกั ด (“QLM”) และบริษั ท เอ็ น .ซี .
เอสเตท จำำ �กัั ด (“NCE”) ในสัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 99.99 โดยการซื้้� อ หุ้้�นจากผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่
ในราคามููลค่่าตามบััญชีีรวม 9.57 ล้้านบาท
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมตแิ ปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด และมีมตใิ ห้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริิษััทจาก 800 ล้้านบาท เป็็น 1,000 ล้้านบาท โดยการออกหุ้้�นสามััญใหม่่จำำ�นวน 40 ล้้านหุ้้�น
และให้้เปลี่่�ยนราคามููลค่่าที่่�ตราไว้้จากหุ้้�นละ 100 บาท เป็็นหุ้้�นละ 5 บาท
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ปี 2547

•
•
•
•
•

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนจ�ำนวน  40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้  บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจ�ำนวน 800
ล้านบาท
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
5 บาท จำำ�นวน 200 ล้้านหุ้้�น เป็็นมููลค่่า  หุ้้�นละ 1 บาท จำำ�นวน 1,000 ล้้านหุ้้�น
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2547 และเริ่มซือ้ ขาย
ในระบบซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ตามมููลค่่าที่่�ตราไว้้ ใหม่่ตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2547
มีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท เป็นประเภทกุน้ กดู้ อ้ ยสิทธิ 
และ/หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ�ำนวน 100
ล้านหน่วย  โดยไม่มีราคาเสนอขาย  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ตามสััดส่่วนและจากการใช้้สิิทธิิเกิินส่่วนในอััตราส่่วน 1 หุ้้�นใหม่่ ต่่อ 1 หน่่วยใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 
และมีีมติิอนุุมััติิให้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท จากเดิิม 1,000 ล้้านบาท เป็็น 1,200 ล้้านบาท
โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 200 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน
200 ล้้านบาท เพื่่�อเสนอขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวน 100 ล้้านหุ้้�น ในอััตราส่่วนหุ้้�นเดิิม 10 หุ้้�น
มีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน 1 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 1 บาท และเพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทอีีก 100 ล้้านหุ้้�น โดยจดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนจดทะเบีียน
เป็็น 1,200 ล้้านบาท เรีียบร้้อยแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2547

•

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ�ำนวน 100
ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ท่ีหุ้นละ1 บาท พร้อมด้วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิจ�ำนวน 100
ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 
และได้ท�ำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วเป็น 1,100 ล้านบาท เมื่อวันที่  30 มิถุนายน
2548 โดยหุ้นเพิ่มทุน และใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่่งประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามลำำ�ดัับ

ปี 2549

•

จดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วเป็น 1,185,985,052 บาท กับกรมพัฒนาธุรกจิ การค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

ปี 2552

•

ที่ ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริษั ท เอ็ น .ซี . เอสเตท จ�ำกั ด ครั้ ง ที่  1/2552 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 
24 มีีนาคม 2552 มีีมติิให้้ยกเลิิกการดำำ�เนิินกิิจการ โดยให้้มีผี ลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 26 มีีนาคม 2552 เป็็นต้้นไป
เนื่่�องจาก บริิษััท เอ็็น.ซีี. เอสเตท จำำ�กััด มีีลัักษณะการประกอบธุุรกิิจที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนกัับบริิษััทแม่่ และไม่่ได้้
ประกอบธุุรกิิจมาตั้้�งแต่่ปีี 2548

•

มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จ�ำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,245,284,305 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
และได้ด�ำเนินการจดทะเบียนทุนช�ำระแล้วเป็น 1,245,283,691 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ปี 2548

ปี 2559

•

ปี 2561

•

เพิ่มทุนในบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (NCPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
ถืือหุ้้�นอยู่่�จำำ�นวน 99.99% จากทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้วเดิิม คืือ 10 ล้้านบาท เป็็น 70 ล้้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

13

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปีี 2562

ปีี 2564

วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2562 บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนในบริิษััท เอ็็น.ซีี.
พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย 
โดยบริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่�จำำ�นวน 99.99% จากทุุนจดทะเบีียนและ
ทุุนชำำ�ระแล้้วเดิิม คืือ 70 ล้้านบาท เป็็น 85 ล้้านบาท
สิิงหาคม 2562 บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กัดั (NCPM) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อย โดยบริิษัทั NCH ถืือหุ้้�นอยู่่�จำำ�นวน
99.99% เข้้าร่่วมทุุนกัับห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด เดอะแคร์์แอนด์์เฮลธ์์
กรุ๊๊�ป เพื่่�อจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยร่่วมทุุน ชื่่�อ บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส
จำำ�กััด เพื่่�อรองรัับธุุรกิิจ Intermediate care และ Wellness
และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน โดยรัับดููแลผู้้�สููงอายุุและรองรัับผู้้�ป่่วย
ในระยะพัักฟื้้�น ที่่�มารัักษาตััวที่่� รพ.ใกล้้เคีียง ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
25 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 250,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 100 บาท
โดย  บริิ ษัั ท เอ็็ น .ซีี . พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� แมเนจเม้้ น ท์์  จำำ �กัั ด
(NCPM) ถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมทุุน เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 60 และ
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั เดอะแคร์์แอนด์์เฮลธ์์ กรุ๊๊ป�  ถืือหุ้้�นในบริิษัทั ร่่วมทุุน
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 40

มติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 ในวัันจัันทร์์ที่่�
15 กุุมภาพัันธ์์ 2564 อนุุมััติิให้้แก้้ ไขเพิ่่�มเติิมวััตถุุประสงค์์ของ
บริิษััท เพื่่�อให้้บริิษััทมีีวััตถุุประสงค์์การทำำ�ธุุรกรรมต่่างๆ กัับ
หน่่วยงานราชการ และเพื่่�อรองรัับการทำำ�ธุุรกิิจที่่�อาจมีีขึ้้�นใน
อนาคต ในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพ จึึงเห็็นสมควรให้้เสนอ
ต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นเพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ การแก้้ ไขเพิ่่� ม เติิม
วััตถุุประสงค์์ของบริิษััทโดยเพิ่่�มเติิมวััตถุุประสงค์์จากเดิิมจำำ�นวน
53 ข้้อ เป็็น 55 ข้้อ
อย่่างไรก็็ตาม  บริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นนโยบายการจััดการและดำำ�เนิิน
งานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุจุ ริิต มีีคุณ
ุ ธรรม และโปร่่งใส อย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารงานภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี โดยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีี
การเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า และผลตอบแทนสููง
สุุดให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ Brand
Vision NC Group ที่่�ว่่า : A Happy Living Community หรืือ
สัังคม ชุุมชน เปี่่�ยมสุุข

ปีี 2563
- ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง -

การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์
มติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 ในวัันศุุกร์์ที่่� 23 เมษายน 2564 อนุุมััติิวงเงิินออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวนไม่่เกิิน
1,000 ล้้านบาท เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนแผนการลงทุุน ในการลงทุุนและพััฒนาโครงการใหม่่ การขยายธุุรกิิจในอนาคตของบริิษััทฯ  และ/
หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนทั่่�วไปของบริิษััทฯ ดัังนั้้�นเพื่่�อความคล่่องตััวในการระดมทุุนจากแหล่่งเงิินทุุนภายนอก
บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้� ครั้้�งที่่� 1/2564 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 : บริิษััทฯ ได้้ออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�จำำ�นวน 150 ล้้านบาท ไปเมื่่�อวัันที่่� 20 กรกฎาคม 2564
โดยมีีรายละเอีียดการออกและเสนอขาย ครั้้�งที่่� 1 ดัังนี้้�
ชื่่�อของหุ้้�นกู้้�

: หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท  เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)  ครั้้�งที่่� 1/2564 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2567

ประเภทของหุ้้�นกู้้�

: หุ้้�นกู้้�ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีหลัักประกััน และไม่่มีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

การเสนอขาย

: เสนอขายในวงจำำ�กััดต่่อผู้้�ลงทุุนไม่่เกิิน 10 ราย (PP 10)

อััตราดอกเบี้้�ย

: คงที่่�ร้้อยละ 4.85% ต่่อปีี ตลอดอายุุหุ้้�นกู้้�

งวดดอกเบี้้�ย

: ชำำ�ระดอกเบี้้�ย ทุุกๆ 3 เดืือน

อายุุหุ้้�นกู้้�

: 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

: 22 กรกฎาคม 2564

วัันครบกำำ�หนดอายุุ

: 24 กรกฎาคม 2567

วััตถุุประสงค์์

: เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็นทุุนหมุุนเวีียนภายในกิิจการทั้้�งจำำ�นวน
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บริิษััทได้้เสนอขายหุ้้�นกู้้�ครั้้�งที่่� 1/2564 โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ประเภท

รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินตามประกาศคณะกรรมการ
กํํากัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.21/2551 เรื่่�องหลัักเกณฑ์์ ในการทํํารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย  เรื่่� อ ง การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลและการปฏิิบัั ติิ การ
ของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน”)

ชื่่�อหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ของบริิษััท เอ็็น. ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1/2564 ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนปีี พ.ศ. 2567

ประเภทหุ้้�นกู้้�

หุ้้�นกู้้�ระยะยาว ชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ ไม่่มีีประกััน และไม่่มีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�

การเสนอขาย

เสนอขายให้้แก่่ผู้้�ลงทุุนโดยเฉพาะเจาะจงจำำ�นวนไม่่เกิิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดืือนใดๆ (PP10)

อายุุหุ้้�นกู้้�

3 ปีี 2 วััน นัับจากวัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

วัันที่่�ออกหุ้้�นกู้้�

วัันที่่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน

วัันที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อััตราดอกเบี้้�ย

คงที่่�ร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

การชำำ�ระดอกเบี้้�ย

ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกๆ 3 เดืือน ในวัันที่่� 22 มกราคม วัันที่่� 22 เมษายน วัันที่่� 22 กรกฎาคม และ
วัันที่่� 22 ตุุลาคม ของทุุกปีีตลอดอายุุหุ้้�นกู้้� สำำ�หรัับการชำำ�ระดอกเบี้้�ยงวดสุุดท้้ายจะชำำ�ระในวัันครบ
กำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

การชำำ�ระเงิินต้้น

ชำำ�ระในวัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอนหุ้้�นกู้้�

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหน่่วย

หน่่วยละ 1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย

หน่่วยละ 1,000 (หนึ่่�งพััน) บาท

มููลค่่าเสนอขายรวม

150,000,000 บาท

มููลค่่าสิ่่�งตอบแทน (ดอกเบี้้�ย)

21,884,794.52 บาท

ข้้อผููกพัันที่่บ� ริิษัทั ให้้คำ�มั่่
ำ น� ไว้้ ในแบบแสดงรายการข้้อมููลการเสนอขายหลัักทรััพย์์และ/หรืือเงื่่อ� นไขการอนุุญาตของสำำ�นักั งาน
- ไม่่มีี -
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ข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ข้้อมููลบริิษััท

: บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััท

: พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0107546000385 (เดิิมเลขที่่� 40854600039)

โฮมเพจ

: www.ncgroup.co.th

โทรศััพท์์

: 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร

: 66 (0) 2993-5089

ทุุนจดทะเบีียน

: 1,245,284,305 บาท (หนึ่่�งพัันสองร้้อยสี่่�สิิบห้้าล้้านสองแสนแปดหมื่่�นสี่่�พัันสามร้้อยห้้าบาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

: 1,245,283,691 บาท (หนึ่่�งพัันสองร้้อยสี่่�สิิบห้้าล้้านสองแสนแปดหมื่่�นสามพัันหกร้้อยเก้้าสิิบเอ็็ดบาท)

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

: บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง  กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 66 (0) 2009-9000 โทรสาร 66 (0) 2009-9991
: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318                                          
หรืือนางสาววัันนิิสา  งามบััวทอง                       ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6838                                         
หรืือนางสาวชุุติินัันท์์  กอประเสริิฐถาวร           ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 9201
หรืือนางสาวธััญพร  ตั้้�งธโนปจััย                      ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 9169
บริิษััท  สอบบััญชีีธรรมนิิติิ  จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664
: บริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
เลขที่่� 637/1 อาคารพร้้อมพัันธุ์์�  1  ชั้้�น 3 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 66 (0) 2038-9388 , 08-1171-3546

ผู้้�สอบบััญชีี

บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การตรวจสอบภายใน

ข้้อมููลบริิษััทย่่อย

: บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM)

ประกอบธุุรกิิจ

: รัับจ้้างบริิหารโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์แบบครบวงจร

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััท

: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26  ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา
จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0105541019582 (เดิิมเลขที่่� (4) 337/2541)

โทรศััพท์์

: 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร

: 66 (0) 2993-5089

ทุุนจดทะเบีียน

: 85,000,000 บาท (แปดสิิบห้้าล้้านบาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

: 85,000,000 บาท (แปดสิิบห้้าล้้านบาท)

ผู้้�สอบบััญชีี

: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร

 ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318                                         

บริิษััท  สอบบััญชีีธรรมนิิติิ  จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลบริิษััทย่่อย
(ของ NCPM)

: บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด (Siri Arun)

ประกอบธุุรกิิจ

: Intermediate care และ Wellness และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััท

: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26  ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา
จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0135562018607

โทรศััพท์์

: 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร

: 66 (0) 2993-5089

ทุุนจดทะเบีียน

: 25,000,000 บาท (ยี่่�สิิบห้้าล้้านบาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

: 25,000,000 บาท (ยี่่�สิิบห้้าล้้านบาท)

ผู้้�สอบบััญชีี

: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร               ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318                                         
บริิษััท  สอบบััญชีีธรรมนิิติิ  จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664

ข้้อมููลบริิษััทย่่อย

: บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (QLM)

ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััท

: รัับจ้้างบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรร  และบริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26 ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี
12130
: 0105541071517 (เดิิมเลขที่่� (4) 1189/2541)

โทรศััพท์์

: 66 (0) 2993-5080-7

โทรสาร

: 66 (0) 2993-5089

ทุุนจดทะเบีียน

: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาท)

ทุุนชำำ�ระแล้้ว

: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาท)

ผู้้�สอบบััญชีี

: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร

            ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318                                         

บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ประเภทบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิินเพื่่�อขาย
ภายใต้้ ชื่่� อ โครงการ “บ้้ า นฟ้้ า ” โดยเน้้ น การออกแบบแนวคิิด
ในรููปแบบเฉพาะของแต่่ละโครงการ ตลอดจนการบริิหารชุุมชน
ภายหลัั ง การขายเป็็ น หลัั ก เพื่่� อ ให้้ เ กิิดความแตกต่่ า งของ
คุุณภาพชีีวิิตในชุุมชนผู้้�อยู่่�อาศััยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับโครงการอื่่�น

โซน

บริิ ษัั ท จะให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ การเลืื อ กทำำ � เลที่่� ตั้้� ง ที่่� ดีี  มีี ร ะบบ
สาธารณููปโภครองรัับ และมีีศัักยภาพการเติิบโตในอนาคต
ในปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีโครงการในโซนเมืือง รวมถึึงบริิเวณ
พื้้�นที่่� 4 มุุมเมืือง และจัังหวััดใหญ่่ๆ เช่่น ชลบุุรี ขี อนแก่่น และเชีียงใหม่่
โดยบริิ ษัั ท จะตั้้� ง ชื่่� อ โครงการตามที่่� ตั้้� ง และลัั ก ษณะแนวคิิดของ
โครงการนั้้�นๆ ดัังนี้้�

พื้้�นที่่�/โครงการ

กรุุงเทพฯ โซนเหนืือ

บริิเวณลำำ�ลููกกา ได้้แก่่ โครงการบ้้านฟ้้าปิิยรมย์์เทนโดร,
บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์เลคแกรนด์์เด (ปิิดโครงการ), บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นีีว่่า (ปิิดโครงการ),  
บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์นอร์์เดิิร์์น, บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์นีีโอล่่า, NC on Green Charm,
NC on Green Palm Park

กรุุงเทพฯ โซนตะวัันตก

บริิเวณวงแหวนปิ่่�นเกล้้า และ พุุทธมณฑล ได้้แก่่ โครงการเอ็็นซีี รอยััล ปิ่่�นเกล้้า
สาย 5 (ปิิดโครงการ), บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปิ่่�นเกล้้า-พุุทธมณฑล สาย 5
(ปิิดโครงการ), โครงการบ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่� ปิ่่�นเกล้้า, บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา
และบ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์

โซนอื่่�นๆ

จัังหวััดชลบุุรีี บริิเวณพััทยาเหนืือ ถนนชััยพรวิิถีี ได้้แก่่ โครงการเนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ
คอนโดมิิเนีียม (เฟส1 และเฟส2) โครงการบ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� พััทยาเหนืือ ชััยพรวิิถีี
(ปิิดโครงการ) จัังหวััดเชีียงใหม่่ อำำ�เภอเมืือง ได้้แก่่ โครงการดิิอามองต์์ คอนโดมิิเนีียม
เชีียงใหม่่

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

NC Brand and Location
As of December 2021
Price (MB)
PerUnit

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sub Urban

Successfully Developed

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

Current Projects Update

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

Product Type

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

บ้้ า นจัั ด สรรในแต่่ ล ะโครงการจะมีี รูู ปแบบและลัั ก ษณะ
ที่่�แตกต่่างกัันไปตามแต่่ละแนวคิิดของโครงการ โดยลููกค้้าสามารถ
เลืือกซื้้�อบ้้านได้้ 3 ประเภท คืือ บ้้านพร้้อมอยู่่� (บ้้านสร้้างเสร็็จ

พร้้อมโอน) บ้้านสร้้างก่่อนขาย  (บ้้านก่่อสร้้างเสร็็จบางส่่วน
ก่่อนขาย) และบ้้านสั่่�งสร้้าง ขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เลที่่�ตั้้�ง และประเภทของ
ลููกค้้าเป้้าหมายของโครงการนั้้�น

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า
ประเภทบ้้าน

สััดส่่วนของรายได้้จากการขาย (ร้้อยละ)

การผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์
2564

2563

2562

1.บ้้านพร้้อมอยู่่�

(0-2 งวด)

87.55

87.94

81.87

2.บ้้านสร้้างก่่อนขาย

(3-6 งวด)

11.60

8.80

16.97

(มากกว่่า 7 งวด)

0.85

3.26

1.16

100

100

100

3.บ้้านสั่่�งสร้้าง
รวม

โครงสร้างรายได้
บริิษััทฯ มีีรายได้้หลัักทั้้�งจำำ�นวนมาจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ประกอบด้้วย
1. รายได้้จากธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขาย ประกอบด้้วย  รายได้้จากการขาย และรายได้้จากการก่่อสร้้าง โดยรายได้้จาก
การขายสามารถแบ่่งตามผลิิตภััณฑ์์ ได้้เป็็น 4 ประเภท คืือ บ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ อาคารชุุดและอื่่�นๆ
2. รายได้้จากธุุรกิิจบริิหารและจััดการโครงการ ประกอบด้้วย รายได้้จากการก่่อสร้้าง และรายได้้จากการบริิหารและจััดการโครงการ
3. รายได้้จากธุุรกิิจบริิหารชุุมชนหลัังการขาย 
4. รายได้้อื่่�นๆ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทธุุรกิิจ/รายได้้
ธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขาย

ดำำ�เนิินการโดย
NC

2564
ล้้านบาท

2563
%

ล้้านบาท

2562
%

ล้้านบาท

%

2,504

98.55

1,769

98.65

1,212

96.71

ประเภทบ้้านเดี่่�ยว

808

32.26

472

41.97

472

37.7

ประเภทบ้้านแฝด

647

25.83

296

16.79

162

12.9

ประเภทบ้้านทาวน์์เฮ้้าส์์

684

27.30

608

34.35

317

25.3

14

0.57

73

4.11

127

10.1

351

14.04

50

2.81

133

10.6

-

-

-

-  รายได้้จากการขาย

ประเภทอาคารชุุด
ที่่�ดิินเปล่่า
ธุุรกิิจบริิหารและจััดการโครงการ

NCPM*

-  รายได้้จากการก่่อสร้้าง
ธุุรกิิจบริิหารชุุมชนหลัังการขาย /
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

QLM*, NC

-  รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ**
รายได้้อื่่�น ***

NC,NCPM*, QLM*
รายได้้รวม

-

-

27

1.07

14

0.78

20

1.6

27

1.07

14

0.78

20

1.6

10

0.38

10

0.56

21

1.7

2,541

100.0

1,793

100.0

1,253

100.0

หมายเหตุุ *   บริิษััทถืือหุ้้�นใน  NCPM และ QLM ร้้อยละ 99.99
         **      รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ ปีี 2564 ส่่วนหนึ่่�งมาจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
         
*** ประเภทรายได้้อื่่�นเป็็นรายได้้จากการยึึดคืืนสััญญา รัับค่่าเช่่า ค่่าเปลี่่�ยนสััญญา ดอกเบี้้�ยรัับ กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน และอื่่�นๆ
            NC
หมายถึึง บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
            NCPM หมายถึึง บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
            QLM
หมายถึึง บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
                  Siri Arun หมายถึึง บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
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ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
ธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทบ้้านจััดสรร และอาคารชุุดพัักอาศััยเพื่่�อขาย
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักในการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทบ้้ า นจัั ด สรรพร้้ อ มที่่� ดิิ นประเภทบ้้ า นเดี่่� ยว บ้ ้ า นแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารชุุดพัักอาศััยเพื่่�อขาย  โดยมีีจุุดเด่่นใน
การออกแบบที่่�สร้้างสรรค์์แนวคิิดโครงการที่่�มีีจุุดเด่่นและเป็็น
เอกลัักษณ์์ที่่�โดดเด่่น ตลอดจนสภาพแวดล้้อมภายในโครงการ
ที่่�ดีี และตอบโจทย์์ตรงความต้้องการของลููกค้้าและมีีการบริิหาร

จัั ด การโครงการหลัั ง การขายให้้ กัั บ ชุุ ม ชนในโครงการต่่ า งๆ
ทำำ�ให้้เป็็นที่่� ไว้้วางใจกัับลููกค้้าจนทำำ�ให้้สามารถเจาะกลุ่่�มลููกค้้าได้้
หลากหลายทั่่� วถึึ ง รวมทั้้� ง โซนในเมืื อ ง และจัั ง หวัั ด ใหญ่่ ๆ เช่่ น
ชลบุุรี,ี  ขอนแก่่น และเชีียงใหม่่ โดยโครงการของบริิษัทั สามารถแยก
ประเภทตามแนวคิิดของแต่่ละโครงการได้้ 4 แนวคิิด ดัังนี้้�

• แนวคิดบ้านร่มรื่น (Green Place Concept) : เน้นบรรยากาศบ้านสวน และรีสอร์ท หลายรูปแบบ
โดยออกแบบบ้านให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกได้มากขึ้น และเพิ่มเติมส่วนอื่น
เช่น Green Balcony และ Green Room มาประยุกต์ ใช้ ให้สอดคล้องกับแนวคิดบ้านสวน ได้แก่
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย5 และบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ เป็นต้น

• แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (On Green Concept) : เน้นบ้านติดสนามกอล์ฟ และการออกแบบบ้าน
ในบรรยากาศที่่�ล้้อมรอบด้้วยสนามกอล์์ฟ อาทิิเช่่น เอ็็น ซีี โฮมออนกรีีน (NC on Green Charm,  
NC on Green Palm Park)  เป็็นต้้น

• แนวคดิ ด้านดีไซน์ (Design Concept) : เป็นการเน้นในการพัฒนาแนวคิดออกแบบดีไซน์ทีต่ อบสนอง
ความโดดเด่่นและแตกต่่างมีีเอกลัักษณ์์ที่่�ดีี

• แนวคิดท�ำเลที่ตั้ง/สภาพแวดล้อม (Location concept) : เป็นการเน้นพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยง
อย่่างเหมาะสมในพื้้�นที่่�และการใช้้สอยและพฤติิกรรมกลุ่่�มลููกค้้าในพื้้�นที่่� ที่่�ตั้้�งโครงการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

24

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ในปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ฯ มีี โ ครงการหลัั ก ที่่� อ ยู่่�ภายใต้้ ก ารดำำ � เนิินงานแบ่่ ง กลุ่่�มตาม Strategic Business Unit ตามแนวคิิด,
ระดัับราคาของแต่่ละโครงการ และตามโครงสร้้างองค์์กร ดัังนี้้�
แนวราบ

Project

Brand

Target
Group

Price (MB.)

1

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์เทนโดร

PIYAROM

AC

1.9-3.6  MB

2

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์นีีโอล่่า

PIYAROM

AC

2.3-5.0  MB

3

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์

BAANFAH

AC

4.0-12.6 MB

4

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา
ปิ่่�นเกล้้า สาย 5

BAANFAH

5

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์
นอร์์เดิิร์์น

PIYAROM

AB

6

เอ็็น ซีี ออนกรีีน ปาล์์ม
พาร์์ค

HOME ON
GREEN

7

บ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่�
ปิ่่�นเกล้้า สาย 5

BAANFAH

8

เอ็็น ซีี ออนกรีีน ฌาร์์ม

HOME ON
GREEN

9

เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ
คอนโดมิิเนีียม

Natureza

AC

0.89-3.9 MB

10

ดิิอามองต์์ คอนโดมิิเนีียม
เชีียงใหม่่

Diamant

AC

11

บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม
ลำำ�ลููกกา คลอง 7

BAANFAH

AC

12

เอ็็น ซีี ออนกรีีน ฌาร์์ม
คลาสสิิก

HOME ON
GREEN

13

เอ็็น ซีี ออนกรีีน
ปาล์์มพาร์์ค 2

HOME ON
GREEN

AC

14

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์
พััทยา

BAANFAH

AB

House
Type

Location

Project
Type

TH/DH

ลำำ�ลููกกา คลอง 6

แนวราบ

TH/DH/SDH ลำำ�ลููกกา คลอง 6

แนวราบ

ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์

แนวราบ

SDH/DH

ปิ่่�นเกล้้า สาย 5

แนวราบ

5.0-9.9  MB

SDH

ลำำ�ลููกกา คลอง 6

แนวราบ

AC

2.0-4.3  MB

DH/TH

ลำำ�ลููกกา คลอง 5

แนวราบ

BC

2.4-3.8 MB

TH

ปิ่่�นเกล้้า สาย 5

แนวราบ

LSH

ลำำ�ลููกกา คลอง 5

แนวราบ

Condo

พััทยาเหนืือ-ชััยพรวิิถีี

แนวสููง

2.2-3.5 MB

Condo

ถ.ซุุปเปอร์์ ไฮเวย์์เชีียงใหม่่ แนวสููง

1.60-3.27 MB

DH/TH

ลำำ�ลููกกา คลอง 7

แนวราบ

LSH

ลำำ�ลููกกา คลอง 5

แนวราบ

2.15-4.58 MB

DH/TH

ลำำ�ลููกกา คลอง 5

แนวราบ

3.89-6.40 MB

DH

พััทยาเหนืือ-ชััยพรวิิถีี

แนวราบ

AC /  AB 3.9-14.0  MB

SDH

AB / AA 5.5-20.0 MB

AB/AA 4.98-17.00 MB

หมายเหตุุ :    1. SDH = บ้้านเดี่่�ยว, DH = บ้้านแฝด, TH = ทาวน์์เฮ้้าส์์, LSH = บ้้านเดี่่�ยวพรีีเมี่่�ยม
                  2. บริิษััทมีีการกำำ�หนดกลุ่่�มลููกค้้าเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ดัังนี้้�
กลุ่่�มลููกค้้า AA กลุ่่�มลููกค้้าระดัับสููง (ระดัับราคาตั้้�งแต่่ 10 ล้้านบาทขึ้้�นไป)
กลุ่่�มลููกค้้า AB กลุ่่�มลููกค้้าระดัับกลางค่่อนข้้างสููง (ระดัับราคา 4 - 10 ล้้านบาท)
กลุ่่�มลููกค้้า AC กลุ่่�มลููกค้้าระดัับกลาง (ระดัับราคา 1 - 4 ล้้านบาท)
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ทั้้� ง นี้้� โครงการที่่� บ ริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยพัั ฒ นาเพื่่� อ ขาย 
สามารถแบ่่งเป็็น 4 ลัักษณะ ดัังนี้้�
1. บ้้านพร้้อมอยู่่� ใช้้กัับโครงการประเภทบ้้านจััดสรร
และอาคารชุุ ด พัั ก อาศัั ย  เป็็ น บ้้ า นหรืื อ อาคารชุุ ด พัั ก อาศัั ย 
ที่่� ส ร้้ า งเสร็็ จ เรีี ยบร้้ อ ยแล้้ ว  และพร้้ อ มที่่� จ ะโอนให้้ ลูู กค้้ า ทัั น ทีี ที่่�
ลููกค้้ า ชำำ � ระเงิิ น เรีี ย บร้้ อ ย  โดยมีี ร ะยะการผ่่ อ นชำำ � ระเงิิ น ดาวน์์
ประมาณ 0-2 งวด คิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของราคาบ้้านโดยบริิษััท
ดำำ � เนิินการขายบ้้ า นพร้้ อ มอยู่่�ตั้้� ง แต่่ ปี ี 2545 และเริ่่� ม พัั ฒ นา
โครงการอาคารชุุดพัักอาศััยเพื่่�อขายในปีี 2549

2. บ้้านสั่่�งสร้้าง  ใช้้กัับโครงการประเภทบ้้านจััดสรร เป็็น
ลัักษณะบ้้านที่่�ลููกค้้าสั่่�งสร้้างตามรููปแบบที่่�บริิษััทได้้ออกแบบไว้้
โดยลููกค้้าสามารถเลืือกทางเลืือกในการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้สอย
ภายในซึ่่�งได้้ออกแบบรองรัับไว้้แล้้วได้้ บริิษััทจะเริ่่�มก่่อสร้้างเมื่่�อมีี
การทำำ�สััญญาซื้้�อขายกัับลููกค้้าและได้้รัับชำำ�ระเงิินดาวน์์แล้้ว  โดย
มีีงวดการผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์ประมาณ 7–8 งวด คิิดเป็็นร้้อยละ
10 - 15 ของราคาบ้้าน บ้้านสั่่�งสร้้างเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััท
มีีไว้้เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน และเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าที่่�ต้้องการทยอยผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์ หรืือ
ปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในบ้้าน
3. บ้้านสร้้างก่่อนขาย ใช้้กับั โครงการประเภทบ้้านจััดสรร
เป็็นบ้้านที่่�บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มก่่อสร้้างบางส่่วน ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าเข้้าแวะชม
โครงการจะสามารถเลืือกซื้้�อได้้ทัันทีี บริิษััทมีีนโยบายการสร้้าง
บ้้านก่่อนขายเพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า ในขณะ
เดีียวกัันก็็สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าในเรื่่�อง
การปรัั บ รููปแบบการใช้้ ส อย  (Adaptive Function Design)
รวมทั้้� ง ความพร้้ อ มของลููกค้้ า ในการเข้้ า อยู่่�อาศัั ยที่่� แ ตกต่่ า ง
กัั น ได้้ อีี ก ด้้ วย  นอกจากนี้้� การมีี บ้ ้ า นสร้้ า งก่่ อ นขายใน
โครงการถืือเป็็นกลยุุทธ์์หนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้บริิษััทมีีสิินค้้ากึ่่�งสำำ�เร็็จรููป
ที่่�ช่่วยให้้เกิิดการโอนได้้เร็็วขึ้้�น โดยมีีงวดการผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์
ประมาณ 3 - 6 งวด บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มสิินค้้าประเภทบ้้านสร้้างก่่อน
ขายตั้้�งแต่่ปีี 2545

ทั้้� ง นี้้�  บ้ ้ า นแต่่ ล ะประเภทที่่� มีี แ บบเดีี ยวกัั น จะมีี ร าคา
ไม่่แตกต่่างกััน ซึ่่�งการมีีบ้้านประเภทต่่างๆ เพื่่�อให้้เป็็นทางเลืือก
กัับลููกค้้า ทั้้�งในด้้านความมั่่�นใจในสิินค้้าของบริิษััท และในเรื่่�อง

ความพร้้ อ มในการผ่่ อ นชำำ � ระ บริิ ษัั ท ใช้้ ก ลยุุ ท ธ์์ ก ารกำำ � หนด
ลัักษณะของบ้้านที่่�ขายในแต่่ละโครงการให้้สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย  และทำำ�เลที่่�ตั้้�งโครงการ อาทิิ 
โซนทางเหนืือซึ่่�งมัักจะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าระดัับกลาง บริิษััทจะเน้้น
กลยุุ ท ธ์์ ข ายบ้้ า นสั่่� ง สร้้ า ง และบ้้ า นสร้้ า งก่่ อ นขายเป็็ น หลัั ก
เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่พอใจที่่�จะทยอยผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์
มากกว่่ า ในขณะที่่� โ ซนทางใต้้ บริิ ษัั ท จะใช้้ ก ลยุุ ท ธ์์ ส ร้้ า งบ้้ า น
พร้้ อ มอยู่่�  เนื่่� อ งจากในโซนใต้้  ข นาดของบ้้ า นจะถููกกำำ � หนด
โดยผัังเมืืองให้้สร้้างบ้้านเดี่่�ยว ซึ่่�งเป็็นการจำำ�กััดกลุ่่�มลููกค้้าที่่�
มีี กำำ �ลัั ง ซื้้� อ สููง มีี ค วามต้้ อ งการบ้้ า นในระยะเวลารวดเร็็ ว 
ตลอดจนลัักษณะการแข่่งขััน และพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคในบริิเวณนั้้�น
กลยุุทธ์์การสร้้างบ้้านพร้้อมอยู่่� จะเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้
กัับลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี  
โครงการอาคารชุุดพัักอาศััยโครงการแรกของบริิษััท คืือ
โครงการเดอะโฟกััส คอนโดมิิเนีียม โดยเป็็นการซื้้�อโครงการ NPL
ที่่� พัั ฒ นาเกืื อ บเสร็็ จ สมบููรณ์์ แ ล้้ ว มาเพื่่� อ พัั ฒ นาต่่ อ  ดัั ง นั้้� น
โครงการดัังกล่่าวจึึงเป็็นโครงการบ้้านพร้้อมอยู่่�  อย่่างไรก็็ดีี
นโยบายการพััฒนาโครงการอาคารชุุดพัักอาศััยของบริิษััทได้้มีี
การวางแผนพััฒนาโครงการอาคารชุุดพัักอาศััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในปีีนี้้�

4. คอนโดมิิเนีียม พร้้อมอยู่่� บริิษััทฯ มีีโครงการประเภท
คอนโดมิิเนีียม 3 โครงการ ได้้แก่่ โครงการเนทููเรซ่่า คอนโดมิิเนีียม
พััทยาเหนืือ เฟส 1 และ 2 มููลค่่าโครงการรวม 1,298 ล้้านบาท
บนพื้้�นที่่�สีีเขีียวรููปแบบใหม่่สไตล์์ Modernized Art Park โดดเด่่น
ที่่�สุุดในเมืืองพััทยา โดยการเลืือกยุุทธศาสตร์์กำำ�หนดทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
เป็็นหััวใจหลัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััย  เพื่่�อตอบโจทย์์
ผู้้�บริิโภคให้้ตรงจุุด และเน้้นรููปแบบการดีีไซด์์ที่่�ทัันสมััย  ให้้เข้้า
กัั บ ไลฟ์์ ส ไตล์์ ลูู กค้้ า กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ และโครงการดิิอามองต์์
คอนโดมิิเนีียม ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนซุุปเปอร์์ ไฮเวย์์ ฟ้า้ ฮ่่าม จัังหวััดเชีียงใหม่่
มููลค่่าโครงการ 186 ล้้านบาท จำำ�นวน 77 ยููนิิต ด้้วยคอนเซ็็ปต์์
“Absolute Balance” ธรรมชาติิโอบล้้อมเมืืองบนทำำ�เลศัักยภาพ
ครบครัันด้้านความสะดวกสบาย กัับทำำ�เลแห่่งปััจจุุบัันและอนาคต
ที่่�ดีีที่่�สุุดบนถนนซุุปเปอร์์ ไฮเวย์์รายล้้อมด้้านศููนย์์กลางธุุรกิิจ
สบามบิิน มหาวิิทยาลััย  โรงแรม โรงพยาบาล ห้้างสรรพสิินค้้า
ท่่ามกลางมนต์์เสน่่ห์์แห่่งทััศนีียภาพเมืืองเชีียงใหม่่และดอยสุุเทพ
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การตลาดและการแข่งขัน
การทำำ�การตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำำ�คััญ

ผลิิตภัั ณ ฑ์์ ตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ า
ครอบคลุุมทุุกไลฟ์์สไตล์์ และสร้้างสัังคมเมืืองสีีเขีียว 
นโยบายการตลาดของบริิษััทในปีีที่่�ผ่่านมา
ที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับธรรมชาติิ ใจกลางเมืืองพััทยา
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักในการพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประเภทบ้้ า นจัั ด สรรพร้้ อ มที่่� ดิิ นประเภทบ้้ า นเดี่่� ยว บ้ ้ า นแฝด กลยุุทธ์์การวางภาพลัักษณ์์บริิษััท
บริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารปรัั บ ภาพลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก รให้้ ทัั น สมัั ย ขึ้้� น
ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารชุุดพัักอาศััยเพื่่�อขาย  โดยมีีจุุดเด่่นใน
โดยยึึ
ด
หลััก “รู้้�จัักบ้้าน รู้้� ใจคุุณ หรืือ “We built your Home with
การออกแบบที่่�สร้้างสรรค์์แนวคิิดโครงการที่่�มีีจุุดเด่่นและเป็็น
เอกลัักษณ์์ที่่โ� ดดเด่่น ตลอดจนสภาพแวดล้้อมภายในโครงการที่่ดี� ี our Heart” โดยได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ภาพลัักษณ์์ขององค์์กรที่่�มีี
และตอบโจทย์์ตรงความต้้องการของลููกค้้าและมีีการบริิหารจััดการ ต่่อลููกค้้าโครงการฯ และลููกค้้าเป้้าหมาย พบว่่า NC GROUP
โครงการหลัังการขายให้้กัับชุุมชนในโครงการต่่างๆ ทำำ�ให้้เป็็นที่่� มีี ภ าพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี ใ นสายตาผู้้ � บ ริิ โ ภค โดยในปีี นี้้� บ ริิ ษัั ท ได้้ ว าง
ไว้้วางใจกัับลููกค้้าจนทำำ�ให้้สามารถเจาะกลุ่่�มลููกค้้าได้้หลากหลาย แนวทางเพื่่�อตอกย้ำำ��  Brand Awareness ของ NC GROUP
ให้้แข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�งรัักษาจุุดแข็็งของ NC GROUP
ทั่่�วถึึง
บริิษัทั เชื่่อ� ว่่าบริิษัทั  มีีนโยบายทางการตลาดและข้้อได้้เปรีียบ โดยพยายาม Highlight จุุดแข็็งนั้้�น อาทิิ ความเป็็นสัังคมชุุมชน
ที่่�อบอุ่่�น, การบริิการที่่�เป็็นกัันเองและมิิตรภาพที่่�ดีี, สิ่่�งแวดล้้อม
ในการแข่่งขัันที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
ภายในและบรรยากาศที่่�ร่ม่ รื่่น� น่่าอยู่่�ของโครงการ และราคาที่่�คุ้้�มค่่า
ทำำ�เลที่่�ตั้้�งของโครงการ
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ ทำำ � เลที่่� ตั้้� ง ของโครงการเป็็ น ความเป็็นมืืออาชีีพและประสบการณ์์ของคณะผู้้�บริิหาร
โดยบริิษัทั ฯ ยัังคงยึึดหลัักการบริิหาร “We built your home
ลำำ �ดัั บ ต้้ น ๆ ในการพัั ฒ นาโครงการทุุ ก โครงการของบริิ ษัั ท
with
our heart” และมุ่่�งสร้้างความแตกต่่างของโครงการและ
เนื่่�องจากทำำ�เลที่่�ตั้้�งของโครงการถืือเป็็นปััจจััยหลัักที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด
ของธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ทำำ�เลที่่�ตั้้�งต้้องใกล้้แหล่่งคมนาคมที่่� ผลิิตภััณฑ์์จากคู่่�แข่่งโดยทั่่�วไป นำำ�ระบบคุุณภาพมาตรฐานสากล
สำำ�คััญและเดิินทางสะดวก รวมไปถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ISO ทั้้�งมาตรฐานการออกแบบ การควบคุุมการก่่อสร้้างบ้้าน
อาทิิเช่่น ห้้างสรรพสิินค้้า, โรงพยาบาล, โรงเรีียน, มหาวิิทยาลััย  ของโครงการให้้เป็็นไปตามคุุณภาพมาตรฐานสากลอย่่างสููดสุุด
หรืื อ คอมมููลิิตี้้� ม อล์์ ,  ร้้ า นค้้ า สะดวกซื้้� อ และตลาดสด ซึ่่� ง เป็็ น การวางแผนการขายแบบเป็็นทีีมและเป็็นระบบ
ปััจจััยหลัักในการตััดสิินใจซื้้อ� ที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้บ� ริิโภคในยุุคปััจจุุบันั
บริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์วางแผนการขายแบบเป็็นทีีม โดยเมื่่�อ
บริิษััทยัังขยายการพััฒนาโครงการไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพแห่่ง ลููกค้้าเข้้ามาเยี่่�ยมชมโครการ จะมีีทีีมขายและทีีมการตลาดให้้
ใหม่่และพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงได้้
บริิ ก ารร่่ ว มกัั น นำำ � เสนอข้้ อ มููลโครงการแก่่ ลูู กค้้ า โดยเริ่่� ม ต้้ น
การออกแบบโครงการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะ ภายใต้้แบรนด์์ จากพนัักงานทั้้�งสองทีีมจะเป็็นผู้้�อธิิบายแนวคิิด รููปลัักษณ์์ สไตล์์
ของโครงการ พร้้อมกัับขนาดพื้้�นที่่�ห้้อง ราคา เพื่่�อจููงใจให้้ลููกค้้า
สิินค้้าต่่าง
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ การออกแบบโครงการ มีีความรู้้�สึึกร่่วม และอยากเป็็นเจ้้าของ ดัังนั้้�น กลยุุทธ์์การขาย
เป็็นอย่่างมาก โดยแต่่ละโครงการจะมีีรููปแบบที่่�เป็็นเอกลัักษณะ แบบเป็็ น ทีี ม และเป็็ น ระบบถืื อ เป็็ น หนึ่่� ง ในจุุ ด แข็็ ง ของบริิ ษัั ท ฯ
ตััวแบรนด์์ NC GROUP ด้้วยการสร้้างความแข็็งแกร่่งภาพลัักษณ์์ ซึ่่� ง สามารถช่่ วย เพิ่่� ม อำำ � นาจการตัั ด สิินในของลููกค้้ า ได้้ อ ย่่ า ง
ความสำำ � เร็็ จ และสามารถปิิ ด การขายกัั บ ลููกค้้ า ได้้ อ ย่่ า งมีี
ของแบรนด์์ (Brand Image) ในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย  
• โครงการ “NC ROYAL (PINKLAO)” เป็ น แบบ ประสิิทธิิภาพ
Premium Brand ที่สะท้อนความหรูหรามีระดับใน การกำำ�หนดราคาขาย
บริิษััทฯ มีีนโยบายราคาขายโดยพิิจารณาจากลุ่่�มลููกค้้า
สัังคมระดัับพรีีเมี่่�ยม
• โครงการ “บ้ า นฟ้ า ปิ ย รมย์ Lake Grande” เป็ น เป้้ า หมาย ทำำ � เลที่่� ตั้้� ง  ต้้ น ทุุ น ที่่� ดิิ น และการก่่ อ สร้้ า งโครงการ
แบรนด์์ที่่�มีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีด้้วยการบริิหารชุุมชนที่่� โดยบริิษััท ฯจะกำำ�หนดราคาขายเบื้้�องต้้น ตั้้�งแต่่ช่่วงการศึึกษา
ความเป็็ น ไปได้้ ข องโครงการในเบื้้� อ งต้้ น และจะกำำ � หนดราคา
น่่าอยู่่� (อบอุ่่�น และครบครััน)
ขายจริิงเมื่่�อเปิิดขายโครงการ ทั้้�งนี้้� บริิษััท กำำ�หนดราคาขาย
• โครงการ “บ้านฟ้า Greenery” เป็นแบรนด์ท่ีมีความ
แต่่ละทำำ�เลที่่�ตั้้�งแตกต่่างกัันโดยขึ้้�นอยู่่�กัับทััศนีียภาพ รวมถึึงระยะ
เป็็น value for money ในสายตาของกลุ่่�มลููกค้้าที่่�
เวลาในการปิิดขายโครงการ ได้้แก่่ ช่่วงเปิิดขายก่่อนการก่่อสร้้าง
สััมผััสถึึงชุุมชน  ความร่่มรื่่�น อบอุ่่�น
ช่่วงการก่่อสร้้าง และช่่วงโครงการแล้้วเสร็็จ อย่่างไรก็็ดีี ราคาขาย
• โครงการ “Home on Green” เป็นแบบ Premium ของแต่่ละโครงการจะเป็็นราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
Brand อี ก โครงการที่ มี ค วามเป็ น อยู่ ท่ี แ ตกต่ า ง กัั บ โครงการของผู้้ � ป ระกอบการอื่่� น ในทำำ � เลที่่� ตั้้� ง ใกล้้ เ คีี ย งกัั น
ท่่ามกลางสนามกอล์์ฟและความเขีียวของพรรณไม้้
โดยบริิษััท คำำ�นึึงถึึงราคาขายที่่�เหมาะสมกัับกำำ�ลัังซื้้�อของลููกค้้า
• โครงการ Natureza Condo เป็นการสร้างแบรนด์ การออกแบบพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมกัับความคุ้้�มค่่ากัับสิ่่�งที่่�ลููกค้้าจะ
คอนโดมิเนียมของบริษัท เป็นโครงการแรก และเป็น ได้้รัับ รวมไปถึึงการรัักษามาตรฐานการออกแบบ การควบคุุม
ตัั ว สร้้ า งความหลากหลาย  และครอบคลุุ ม ในทุุ ก การก่่อสร้้างบ้้านของโครงการ
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การส่่งมอบงานได้้ตรงตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนด
บริิษััท มีีความมั่่�นใจว่่าการก่่อสร้้างโครงการจะเป็็นไปตาม
มาตรฐานการก่่อสร้้างที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนตามแบบที่่�ตกลง และ
สามารถส่่ ง มอบให้้ ลูู กค้้ า ตรงตามระยะเวลาที่่� กำำ � หนดไว้้
ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถบริิหารการเงิินและต้้นทุุนก่่อการสร้้าง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับ
ลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี
ลููกค้้าสััมพัันธ์์ (Customer Centric) และบริิการหลัังการขาย
เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งความมั่่� น ใจให้้ กัั บ ลููกค้้ า ที่่� กำำ �ลัั ง
ตััดสิินใจในการซื้้�อ จึึงจััดให้้มีีบริิการหลัังการขายในด้้านต่่างๆ
เช่่น การรัับประกัันคุุณภาพและการอำำ�นวยความสะดวกในการ
ติิดต่่อขอสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยกัับสถาบัันการเงิิน
ส่่วนลููกค้้าสััมพัันธ์์ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการสร้้างความพึึงพอใจ
สููงสุุ ด แก่่ ลูู กค้้ า โดยจะช่่ วยอำำ � นวยความสะดวกให้้ แ ก่่ ลูู กค้้ า
ตั้้� ง แต่่ ขั้้� น ตอนการขอสิินเชื่่� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ยกัั บ สถาบัั น การเงิิ น ,
การตรวจรัับมอบโครงการ และการโอนกรรมสิิทธิ์์� ตลอดจน
การให้้บริิการหลัังการขาย (After Sale Service)

ภาวะการตลาดและการแข่่งขััน
เศรษฐกิิจของประเทศไทยในปีี 2563 นั้้�นได้้มีีการชะลอตััว
ลงเนื่่�องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ส่่งผลทำำ�ให้้ ในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2564 แนวโน้้ม
ของเศรษฐกิิจไทยมีีการหดลดตััวลงร้้อยละ 2.6 ต่่อมาในช่่วง
ไตรมาสที่่� 2 ปีี 2564 ได้้ มีี ก ารขยายตัั วร้ ้ อ ยละ 7.5 ทำำ � ให้้
ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในครึ่่� ง ปีี แ รกได้้ มีี อัั ต ราการขยายตัั ว
ร้้อยละ 2.0 แต่่เป็็นการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�
ตกต่ำำ��ในช่่วงปีีก่่อน ส่่งผลทำำ�ให้้อุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดที่่�
อยู่่�อาศััยหดตััวลง โดยเฉพาะตลาดอาคารชุุด เป็็นผลมาจาก
ชาวต่่างชาติิไม่่สามารถเดิินทางเข้้าประเทศได้้
อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลได้้ออกมาตราการกระตุ้้�นภาคธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ โดยการลดค่่าธรรมเนีียมการโอนกรรมสิิทธิ์์�
และการจำำ � นองสำำ � หรัั บ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย สร้้ า งใหม่่ ใ นราคาไม่่ เ กิิน
3 ล้้านบาท รวมถึึงธนาคารแห่่งประเทศได้้ผ่่อนปรนมาตรการ
LTV ครั้้�งที่่� 3 ยัังมีีการปรัับเกณฑ์์ของสััญญาการกู้้�บ้้านหลััง
ที่่� 2 ที่่�สามารถขอกู้้� ได้้ร้้อยละ 90 จากเดิิมกู้้� ได้้เพีียงร้้อยละ 80
สำำ�หรัับสิินเชื่่�อที่่�ที่่�อยู่่�อาศััยทั้้�งบ้้านใหม่่และบ้้านเก่่าที่่�ราคาไม่่เกิิน
10 ล้้านบาท  ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�มีีส่่วนช่่วยกระตุ้้�นทำำ�ให้้ยอดโอน
กรรมสิิทธิ์์�ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศลดลงไม่่รุุนแรงตามที่่�คาดการณ์์
กัันไว้้ตั้้�งแต่่ต้้นปีี
ต่่อมาในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ปีี 2564 มีีการปรัับตััวลดลง
ร้้อยละ 0.3 เมื่่�อเทีียบกัับการขยายตััวในไตรมาสที่่� 2 ร้้อยละ 7.5
เนื่่�องมาจากได้้รัับผลกระทบของการแพร่่ระบาดของ COVID-19
เป็็นระลอกที่่�สี่่�ซึ่่�งทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น จากสายพัันธุ์์�เดลต้้า
และส่่งผลให้้ทางด้้านสาขาก่่อสร้้างปรัับตััวลดลงร้้อยละ 4.1
เช่่นกััน เมื่่�อเทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่่อนหน้้า
เป็็ น การลดลงทั้้� ง ในการก่่ อ สร้้ า งภาครัั ฐ และภาคเอกชน ซึ่่� ง
ส่่ ว นหนึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการปิิ ด แคมป์์ ค นงานในช่่ ว งการแพร่่
ระบาดของ COVID-19 โดยการก่่อสร้้างภาครััฐลดลงร้้อยละ 6.2

เมื่่�อเทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่่อนหน้้า และ
การก่่อสร้้างภาคเอกชนลดลงร้้อยละ 0.5 ต่่อเนื่่�องเป็็นไตรมาสที่่�สี่่�
โดยเป็็นผลมาจากการลดลงต่่อเนื่่�องของการก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย 
ซึ่่�งส่่งผลให้้สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศมีีการชะลอ
ตััวอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงไตรมาส 3 ปีี 2564
ทั้้�งนี้้�ยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�ในปีี 2564 นั้้�นมีีการหดตััวลดลง
ร้้ อ ยละ 29.8 ของจำำ � นวนหน่่ วย ข ณะที่่� มูู ลค่่ า หดตัั วร้ ้ อ ยละ
15.5 ซึ่่�งมููลค่่ามีีการหดตััวน้้อยกว่่าจำำ�นวนหน่่วย  และพบว่่า
ในช่่ ว งระดัั บ ราคามากกว่่ า 10 ล้้ า นบาทขึ้้� น ไปมีี มูู ลค่่ า การ
โอนกรรมสิิทธิ์์� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ร้้ อ ยละ 3.3 และเป็็ น การเพิ่่� ม ขึ้้� น ใน
ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ ส่่วนอาคารชุุดมีีมููลค่่าการโอนกรรมสิิทธิ์์�
ในระดัับราคา 1.51-2.00 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.8
ส่่วนด้้านอุุปทานหน่่วยที่่�อยู่่�อาศััยจากการขอใบอนุุญาต
จัั ด สรรที่่� ดิิ นมีี ก ารหดตัั ว ลดลงในปีี 2564 ร้้ อ ยละ 31.0 และ
การขอใบอนุุญาตปลููกสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยหดตััวลดลงในปีี 2564
ร้้อยละ 9.5 โดยเฉพาะที่่�อยู่่�อาศััยอาคารชุุดหดตััวลดลงมากกว่่า
ที่่�อยู่่�อาศััยแนวราบ จากข้้อมููลการขอใบอนุุญาตก่่อสร้้างมีีการ
หดตัั ว ลงมาของอาคารชุุ ด ถึึ ง ร้้ อ ยละ 25.0 ในขณะที่่� แ นวราบ
มีีการหดตััวเพีียงร้้อยละ 4.3 นัับว่่าเป็็นการปรัับตััวเพื่่�อสร้้าง
ความสมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดที่่�อยู่่�อาศััย 
และเป็็ น การปรัั บ ตัั วข องผู้้ � ป ระกอบการที่่� มีี ก ารปรัั บ กลยุุ ท ธ์์
ทางธุุรกิิจไปพััฒนาโครงการบ้้านจััดสรรเข้้ามาสู่่�ตลาดมากกว่่า
อาคารชุุ ด อย่่ า งไรก็็ ต าม ในปีี 2564 ยัั ง มีี ปั ั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่ า งๆ
ที่่�จะต้้องติิดตามและเฝ้้าระวััง อาทิิ ความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดไวรััส COVID-19 ที่่�มีีข่่าวการกลายพัันธุ์์�ของไวรััส
ในแอฟริิกาใต้้ ความล่่าช้้าของการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งเป็็น
ปัั จ จัั ย ลบต่่ อ กำำ �ลัั ง ซื้้� อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ยข องประชาชน และต่่ อ ตลาด
ที่่�อยู่่�อาศััยทั่่�วประเทศ
ในส่่วนของที่่�ดิินเปล่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.4 เมื่่�อเทีียบกัับ
ไตรมาสก่่ อ นหน้้ า แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า ราคาที่่� ดิิ นยัั ง เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง แม้้ ในช่่วงภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว  แต่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�น
ในอััตราที่่�ชะลอตััวลง ซึ่่�งน่่าจะเป็็นผลจากปััจจััยสำำ�คััญหนึ่่�งคืือ
ความคืื บ หน้้ า ของการก่่ อ สร้้ า งรถไฟฟ้้ า สายต่่ า งๆ ที่่� ใ กล้้ จ ะ
แล้้วเสร็็จในปีี 2565 โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการปรัับราคาเพิ่่�มขึ้้�นใน
บริิเวณที่่�เป็็นเส้้นทางรถไฟฟ้้าที่่�เปิิดให้้บริิการแล้้ว  บริิเวณที่่�เป็็น
เส้้นทางรถไฟฟ้้าผ่่านเป็็นหลััก และบริิเวณเส้้นทางรถไฟฟ้้าที่่�อยู่่�
ระหว่่างการก่่อสร้้าง
อย่่างไรก็็ตาม การฟื้้�นตััวของตลาดที่่�อยู่่�อาศััยยัังขึ้้�นอยู่่�
กัับปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ของสถานะการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19
ซึ่่�งถ้้าหากเกิิดการระบาดระลอกใหม่่ขึ้้�น ก็็จะส่่งผลต่่อการฟื้้�นตััว
ของเศรษฐกิิจและกำำ �ลัั ง ซื้้� อ ของประชาชน เป็็ น แรงกดดัั น ต่่ อ
กิิจกรรมการซื้้� อ และการลงทุุ น ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ส่ ่ ง ผลให้้ ก ารเปิิ ด
โครงการที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ของปีีนี้้� น่่าจะยัังเป็็นไปอย่่างระมััดระวััง
และทั้้� ง ปีี 2564 จำำ � นวนที่่� อ ยู่่�อาศัั ย เปิิ ด ใหม่่ ใ นเขตกรุุ ง เทพฯ
และปริิ ม ณฑลน่่ า จะมีี จำำ � นวนประมาณ 4.1-4.8 หมื่่� น หน่่ วย 
ซึ่่�งเป็็นจำำ�นวนต่ำำ��สุุดในรอบ 18 ปีี ขณะที่่�การจองซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััย
ใหม่่ในเขตกรุุงเทพฯและปริิมณฑลทั้้�งปีี 2564 น่่าจะมีีจำำ�นวน
5.7-6.3 หมื่่� น หน่่ วย ซึ่่� ง เป็็ น จำำ � นวนที่่� ล ดลงต่่ อ เนื่่� อ งจากปีี ที่่�
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ผ่่านมา โดยคาดว่่าผู้้�ประกอบการจะเน้้นการเจาะทำำ�เลในแหล่่ง
ชุุมชนมากขึ้้�น รวมไปถึึงการมุ่่�งเน้้นไปในกลุ่่�มลููกค้้าระดัับกลางถึึง
ระดัับบนเป็็นหลััก
จากสถานการณ์์ภาวะการตลาดและการแข่่งขัันดัังกล่่าว 
ทางบริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารกำำ � หนดกลยุุ ท ธ์์ ก ารตลาด Marketing
Strategy เพื่่� อ ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจให้้ เ กิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุ ด โดยมีี
กลยุุทธ์์ประกอบด้้วย
1. กลยุุทธ์์การสร้้างตราภาพลัักษณ์์ (Brand Strategy)
การสร้้างภาพลัักษณ์์ปรัับ Brand Image โดยเน้้นความเป็็น
NC GROUP อีีกทั้้�งมีีการปรัับ Brand ของโครงการและมีีการ
ปรัับรููปแบบการนำำ�เสนอสิินค้้าของพนัักงานขายให้้มีีความเป็็น
มืืออาชีีพ ในรููปแบบใหม่่ Digital Marketing และประยุุกต์์และเข้้าใจ
เพื่่�อปรัับรููปแบบการโฆษณาในแบบ IMC (Integrated Marketing
Communication) ของการสื่่�อสารการตลาดรวมทั้้�งสื่่�อ Digital,
ประชาสััมพัันธ์์ และสื่่�อ Offline ต่่างๆ เพื่่�อให้้ลููกค้้าเก่่าและใหม่่
ได้้รัับรู้้�และเข้้าใจถึึงระดัับของสิินค้้าแต่่ละแบรนด์์ ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
และสามารถตััดสิินใจได้้ทัันทีีว่่าสิินค้้าระดัับใด แบรนด์์ ใดเหมาะกัับ
ความต้้องการอย่่างเหมาะสม โดยใช้้แบรนด์์เป็็นตััวแบ่่งประเภท
และระดัับของสิินค้้า ซึ่่�งแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�ม Premium และ
กลุ่่�ม Common  
สร้้างประสบการณ์์ร่ว่ ม ใน Touchpoint ที่่�ลููกค้้าสามารถเห็็น
รู้้�สึกึ และสััมผััสได้้ ในรููปแบบ Five Sense เมื่่�อเข้้าเยี่่�ยมชมโครงการ
ทุุกโครงการที่่�เปิิดขาย เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึก ประทัับใจ น่่าสนใจ
ตื่่�นเต้้น น่่าติิดตาม (Interest at first sight) ทั้้�งนี้้� ใน 4 ส่่วนหลััก
ที่่� ส ร้้ า งความประทัั บ ใจของลููกค้้ า  คืื อ บริิ เ วณสำำ �นัั ก งานขาย 
บริิเวณทางเข้้าโครงการบริิเวณภายในโครงการและบ้้านพร้้อมขาย
ที่่�เปิิดให้้เข้้าชม
ประชาสััมพัันธ์์การปรัับภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์ NC GROUP
และประชาสััมพัันธ์์แบรนด์์แต่่ละแบรนด์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ในแต่่ละ
ช่่องทางการสื่่�อสารการตลาดในรููปแบบใหม่่
Event Marketing เน้้ น ด้้ า นการสร้้ า งการรัั บ รู้้ �ข อง
ตราสิินค้้าและสร้้างยอดขาย โดยมีีการจััดการส่่งเสริิมการขาย
พร้้ อ มกัั บ กิิจกรรมให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการของลููกค้้ า
และเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นลููกค้้าตััวจริิง ซึ่่�งกิิจกรรมที่่�จััด
อย่่างต่่อเนื่่�องช่่วยสร้้าง “บุุคลิิกภาพของตราสิินค้้า” (Brand
Personality) ได้้ผลทั้้�งในด้้านการสร้้างการรัับรู้้�ของตราสิินค้้า
และการสร้้างยอดขายไปพร้้อมกััน
Digital Marketing เป็็น Trend การสื่่�อสารที่่�เหมาะใน
สถานการณ์์ที่่�ต้้องมีีระยะห่่าง ในช่่วงแพร่่ระบาด Covid -19 นี้้�
โดยเน้้ น สร้้ า งการเข้้ า ถึึ ง และรัั บ รู้้ �ข อง Brand NC ในระดัั บ
Corporate Brand จนถึึงระดัับ Project Brand ที่่�มีีภาพลัักษณ์์
ความทัั น สมัั ยที่่� ผ สมผสานกัั บ การอยู่่�อาศัั ย และโปรโมชั่่� น
แคมแปญ ได้้อย่่างลงตััว เป็็นต้้น

2. กลยุุทธ์ก์ ารสร้้างความแตกต่่าง (Differentiate Strategy)
บริิษััท ฯ ได้้กำำ�หนดแนวคิิดเฉพาะสำำ�หรัับ แต่่ละโครงการ
เพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง โดยมีีการวางแผนออกแบบผัังโครงการ  
รููปแบบสไตล์์บ้้านได้้มีีการพััฒนาโดยเฉพาะในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
โดยมีีปรัับรููปแบบ Design จากสไตล์์ที่่�มีีกลิ่่�นอายความเป็็นไทย
เปลี่่�ยนเป็็นสไตล์์ Modern Tropical, Modern Simply  เน้้นประโยชน์์
ใช้้สอยของพื้้�นที่่�ทั้้�งภายใน และภายนอกบ้้าน โดยภายในเน้้น
ตอบสนองไลฟ์์ ส ไตล์์ ข องผู้้ � อ ยู่่�อาศัั ย คนรุ่่�นใหม่่ อาทิิ ห้้ อ ง
Green Room, Walk in Closet, เรืือนรัับรอง, Royal suite
และการบริิหารโครงการหลัังการขายที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ชััดเจน
กัับลููกบ้้าน หรืือการออกแบบประโยชน์์ ใช้้สอย (Function)
สำำ�หรัับโครงการแนวคิิดบ้้านสวน ทั้้�งภายในและภายนอกบ้้าน
ให้้สััมผััสทััศนีียภาพของสวนได้้อย่่างเต็็มที่่�   และบริิษััทฯ ได้้มีี
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อรองรัับการอยู่่�อาศััย  3 Generation
โดยนำำ�หลััก Universal Design เข้้ามาปรัับใช้้ และมุ่่�งเน้้นพััฒนา
Aging care innovation design เพื่่�อเพิ่่�มความสุุขของทุุกคนใน
ครอบครัั ว อย่่ า งแท้้ จ ริิ ง นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารออกแบบ
บ้้านรุ่่�นใหม่่ ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “We care” โดยคำำ�นึึงถึึงห้้องนอน
พิิ เ ศษด้้ า นล่่ า งที่่� ร องรัั บ ผู้้ �สูู งอายุุ  ซึ่่� ง สามารถพัั ก ผ่่ อ นได้้ โ ดย
ไม่่ต้้องขึ้้�นชั้้�นบน ซึ่่�งแต่่ละแบบบ้้าน เป็็นแบบบ้้านที่่� ไม่่ใหญ่่มากแต่่มีี
ห้้องนอนถึึง 4 ห้้องนอน เป็็นต้้น
มีีการจััดโครงสร้้างแบรนด์์สิินค้้าให้้เกิิดความสอดคล้้อง
Brand Portfolio กัับ Brand Image ของ NC GROUP โดย
การพััฒนาแบบบ้้านแต่่ละหลัังด้้วยการวิิจัย 
ั ใน Customer Insight
เพื่่� อ นำำ � มาพัั ฒ นาแบบบ้้ า นและโครงการฯให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
พฤติิกรรมผู้้�อยู่่�อาศััยที่่�เป็็น Target Group จริิง และมีีการแบ่่ง
แต่่ละ Segment ให้้มีีความแตกต่่างกัันตามระดัับราคา อีีกทั้้�ง ยััง
ใส่่ใจในสิ่่�งแวดล้้อมโดยใส่่ใจในวััสดุุที่่�เลืือกใช้้ โดยมีีความใส่่ใจ
เกี่่�ยวกัับ ECO Friendly เนื่่�องจากคนรุ่่�นใหม่่ใส่่ใจในสิ่่�งแวดล้้อม
การออกแบบบ้้านให้้มีีทางเลืือกสำำ�หรัับลููกค้้า (Adaptive
Function Design) กล่่าวคืือ บริิษััทได้้สร้้างทางเลืือกให้้กัับลููกค้้า
(Design Option) ในการปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในบ้้านได้้
เช่่น เพิ่่�มห้้องนอนชั้้�นล่่าง เพิ่่�มโรงจอดรถ หรืือเพิ่่�มห้้องนั่่�งเล่่น
เป็็นต้้น ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถต่่อเติิมหรืือปรัับเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�ใช้้สอย
ภายในบ้้านได้้ตามความพึึงพอใจ
โครงการของบริิษััทฯ จะมีีพื้้�นที่่�ส่่วนกลางเป็็นจุุดเด่่นหนึ่่�งที่่�
โดดเด่่น เนื่่�องจากในแต่่ละโครงการ แม้้จะมีีแนวคิิดที่่�แตกต่่างกััน
ซึ่่� ง ทำำ � ให้้ มีี ก ารจัั ด สรรพื้้� น ที่่� ส่ ่ ว นกลางแตกต่่ า งกัั น แต่่ พื้้� น ที่่�
สาธารณููปโภค และพื้้�นที่่�ส่ว่ นกลางของแต่่ละโครงการ จะได้้รับั การ
จััดสรรให้้มีีพื้้�นที่่�มากกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อเพิ่่�มความร่่มรื่่�น
และความเป็็นเอกลัักษณ์์ ให้้กัับชุุมชนในหมู่่�บ้้านอีีกด้้วย
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3. กลยุุทธ์์ด้้านมาตรฐานและคุุณภาพของบ้้านและโครงการ
(Quality Standard)
การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็็ค
งานในทุุกขั้้น� ตอนเพื่่อ� ให้้ ได้้บ้า้ นและโครงการที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่่�กำ�ำ หนดขึ้้น� ตามขั้้น� ตอนของ ISO 9001:2008 ซึ่่ง� ครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุุมการก่่อสร้้าง
การบริิ ห ารการขาย  ตลอดจนการเสนอบริิการหลัังการขาย 
โดยรัั บ ประกัั น โครงสร้้ า งบ้้ า นภายหลัั ง การโอนนานถึึ ง 5 ปีี
เป็็ น กลยุุ ท ธ์์ ที่่� ทำำ � ให้้ ลูู กค้้ า มั่่� น ใจได้้ ถึึ ง คุุ ณ ภาพของโครงการ
ของบริิษััท ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานเดีียวกััน ตลอดจนการสื่่�อสาร
ตรงถึึงผู้้�บริิหารผ่่านฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ (CFR : Customer
Feedback Records) จะเป็็นช่่องทางหนึ่่�งที่่�ให้้ลููกค้้าได้้มีีโอกาส
ตรวจสอบและร้้องเรีียนงานก่่อสร้้างที่่� ไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน
และมีี ก ารแก้้ ไ ขได้้ ทัั น เวลา อีี ก ทั้้� ง ก่่ อ ให้้ เ กิิดความพึึ ง พอใจและ
สร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2552-2555
บริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ รัั บ โล่่ ป ระกาศเกีี ย รติิคุุ ณ  ผู้้ � ป ระกอบธุุ ร กิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์ติิดดาว จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครอง
ผู้้ � บ ริิ โ ภค (สคบ.) ซึ่่� ง เป็็ น เครื่่� อ งการัั น ตีี ไ ด้้ ว่ ่ า บริิ ษัั ท ฯ เป็็ น
ผู้้ � ป ระกอบการที่่� ต ระหนัั ก ถึึ ง คุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรม มีี ค วาม
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการโฆษณา การทำำ�สััญญา การผลิิต
และจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�บริิโภคอย่่างแท้้จริิง
4. กลยุุทธ์์สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในบริิการหลัังการขาย (Good
after Sale Service)
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความพึึงพอใจของ
ลููกค้้ า ในระยะยาว จึึงมุ่่�งเน้้ น การสร้้ า งคุุ ณ ภาพชีี วิ ิ ต ที่่� ดีี ข อง
ลููกค้้าและชุุมชนในโครงการภายหลัังการปิิดการขาย  โดยการ
วางระบบการบริิ ห ารชุุ ม ชนที่่� ดีี สร้้ า ง Customer Lifetime
Value กล่่าวคืือ ได้้จััดตั้้�งบริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์
จำำ �กัั ด เพื่่� อ ดำำ � เนิินกิิจการบริิ ห ารโครงการของบริิ ษัั ท อย่่ า ง
เป็็นระบบ มีีการกำำ�หนดพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง ซึ่่�งประกอบด้้วยสโมสร
สวนหย่่ อ ม และสถานที่่� เ ล่่ น กีี ฬ ามากกว่่ า ที่่� ก ฎหมายกำำ � หนด
และการจัั ด กิิจกรรมต่่า งๆ อย่่า งต่่อ เนื่่�อ ง เพื่่�อ ให้้ลูู กบ้้านได้้มีี
กิิจกรรมร่่ ว มกัั น  พัั ฒ นาระบบการดููแลและให้้ บ ริิ ก ารลููกค้้ า
ระบบการให้้บริิการรัับข้้อร้้องเรีียน (CRM: Customer Relations
Management) โดยฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ของบริิษััท เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้ผู้้�อยู่่�อาศััย  และเป็็นการรัักษาลัักษณะเฉพาะตลาด
และแนวคิิดของโครงการไว้้ต่่อไป
5. กลยุุทธ์์ด้้านการวิิจััยและการพััฒนาความต้้องการให้้
สอดคล้้ อ งทางการตลาด (Research & Development
Strategy)
บริิ ษัั ท ฯ เล็็ ง เห็็ น ความสำำ �คัั ญ ของข้้ อ มููลความต้้ อ งการ
ของลููกค้้าในตลาดเป็็นอย่่างมาก โดยได้้จัดั ตั้้�งหน่่วยพัฒ
ั นาธุุรกิิจ
เพื่่�อทำำ�การวิิจััยตลาดก่่อนการจััดซื้้�อที่่�ดิินและการเปิิดโครงการ
ใหม่่ โดยวิิจััยความต้้องการของลููกค้้า การวิิเคราะห์์สภาพตลาด
การวิิ เ คราะห์์ คู่่� แข่่ ง ขัั น และช่่ อ งว่่ า งทางการตลาด ตลอดจน
นโยบายของรััฐบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้
ของโครงการ สภาวะการแข่่งขััน ศัักยภาพของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย 

และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
โดยมีีการวิิจััยอย่่างเป็็นระบบ
6. กลยุุทธ์์ทางด้้านราคา (Price Strategy)
บริิ ษัั ท ฯ มีี น โยบายการกำำ � หนดราคาขายในรููปแบบของ
ราคาที่่�แข่่งขัันได้้ ในทำำ�เลที่่�ตั้้�งของโครงการนั้้�นๆ และมุ่่�งให้้มููลค่่า
เพิ่่�มแก่่ลููกค้้าของโครงการด้้วยความมั่่�นใจในสภาพชุุมชนที่่�ดีี
ภายหลัังการปิิดโครงการ ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดลููกค้้าเป้้าหมายอััน
เป็็ น ที่่� ม าของการกำำ � หนดราคาจะพิิ จ ารณาถึึ ง ปัั จ จัั ยต่ ่ า งๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง อัันได้้แก่่ ทำ�ำ เลที่่�ตั้้ง� ของโครงการ และโอกาสทางการตลาด
พฤติิกรรมของลููกค้้าเป้้าหมาย  และราคาตลาดของคู่่�แข่่งขัันใน
บริิเวณใกล้้เคีียง เทีียบเคีียงกัับต้้นทุุนในการดำำ�เนิินโครงการ
แล้้วจึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์ราคาตามช่่องว่่างทางการตลาดที่่�เปิิดอยู่่�
ในพื้้�นที่่�นั้้�น ให้้เหมาะสมกัับกลยุุทธ์์การแข่่งขัันด้้วย
7. กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินโครงการให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�กรุุงเทพ
4 โซน, ปริิมณฑลฯ และขยายสู่่�จัังหวััดใหญ่่ ในภููมิิภาคที่่�มีี
ศัักยภาพสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง
จากเดิิมที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ผู้้ �นำำ � ตลาดบ้้ า นจัั ด สรรในเขต
กรุุงเทพฯ โซนเหนืือ บริิษััทฯ ได้้ ใช้้กลยุุทธ์์การทดลองศึึกษา
ตลาดในโซนอื่่� น ในระยะที่่� ผ่ ่ า นมา ทั้้� ง ผ่่ า นโครงการโดยตรง
ของบริิษััทฯ และการรัับจ้้างบริิหารโครงการ ทำำ�ให้้บริิษััทมีีความ
เชี่่�ยวชาญยิ่่�งขึ้้�นในพื้้�นที่่�อื่่�น และจากความสำำ�เร็็จของโครงการ
นำำ �ร่ ่ อ งในเขตอื่่� น ดัั ง กล่่ า ว ปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ได้้ ดำำ � เนิินโครงการ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�กรุุงเทพหลััก 4 โซน, ปริิมณฑลฯ และขยาย
สู่่�จัั ง หวัั ด ใหญ่่ ใ นภููมิิภาคที่่� มีี ศัั ก ยภาพสููงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เช่่ น
ชลบุุรีี และเชีียงใหม่่ ซึ่่�งเป็็นทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโตสููง
มีีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณููปโภคพร้้อม และเป็็น
ทำำ�เลที่่�เหมาะแก่่การอยู่่�อาศััย ซึ่่�งการเปิิดโครงการครอบคลุุม
พื้้� น ที่่� โ ดยรอบ และจัั ง หวัั ด ใหญ่่ ๆ ได้้ นั้้� น  ส่่ ง ผลให้้ แ บรนด์์
“NC Group” เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น และทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความ
เชื่่�อมั่่�นในการเติิบโตของธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ยัังคงนโยบายในการขยายการลงทุุนไปยัังพื้้�นที่่�
ที่่�เป็็นทำำ�เลที่่�ดีีมีีศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการขยายฐาน
และเข้้ า ถึึ ง ลููกค้้ า ที่่� ห ลากหลายขึ้้� น ตลอดจนเป็็ น การกระจาย
ความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััวของโครงการของบริิษััทอีีกด้้วย 
ในสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�เกิิดการแพร่่กระจาย Covid-19
เกิิดขึ้้� น  รููปแบบการสื่่� อ สาร และการนำำ � เสนอ ช่่ อ งทางการ
จำำ�หน่่ายในการเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายนั้้�น ได้้มีกี ารปรัับเปลี่่�ยน
เน้้ น ช่่ อ งทางด้้ า น Online หรืื อ Digital marketing
ที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างมาก ในระยะหลัังมานี้้� ก็็ท วีีเพิ่่�ม ขึ้้�น  ซึ่่�ง
การตลาดพัั ฒ นาช่่ อ งทางจัั ด จำำ � หน่่ า ย  หรืื อ การสื่่� อ สาร
ที่่� ดำำ � เนิินการอยู่่� ก็็ มุ่่� งให้้ ค วามสำำ �คัั ญ เพื่่� อ เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม
คุุณภาพการเข้้าถึึงได้้อย่่างเต็็มที่่� และมาตรการที่่�ป้้องกัันดููแล
ลููกค้้าที่่�ให้้เกีียรติิโครงการในการเข้้าเยี่่�ยมชมโครงการ ทาง NC
เราก็็มีีมาตรการตามมาตรฐานที่่�ดีี ในการสร้้างมั่่�นใจทุุกครั้้�งที่่�
เข้้าโครงการของ NC ในทุุกๆ โครงการ
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ลัักษณะของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมาย
ลัักษณะของลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายของบริิษัทั มีีความแตกต่่าง
กัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับทำำ�เลที่่�ตั้้�งของโครงการ ลัักษณะของโครงการ
และสถานภาพการแข่่งขััน อัันก่่อให้้เกิิดช่่องว่่างทางการตลาด
ที่่� เ หมาะสมกัั บ ลููกค้้ า กลุ่่�มเป้้ า หมายนั้้� น  ซึ่่� ง บริิ ษัั ท มีี สัั ด ส่่ ว น
ประเภทลููกค้้ า ต่่ า งๆ คละกัั น ไป อัั น เนื่่� อ งจากนโยบาย
การกระจายความเสี่่�ยงในทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โครงการ และกลุ่่�มลููกค้้า
ให้้ ค รอบคลุุ ม ในทุุ ก ทำำ � เล และกลุ่่�มเป้้ า หมาย  อย่่ า งไรก็็ ต าม

บริิ ษัั ท ยัั ง คงเน้้ น ผู้้ � บ ริิ โ ภคที่่� มีี กำำ �ลัั ง ซื้้� อ ในระดัั บ กลางถึึ ง สููง
เป็็นหลััก จากข้้อมููลในอดีีตที่่�ผ่่านมา พบว่่า ร้้อยละ 25 - 30
ของการได้้ ม าซึ่่� ง ลููกค้้ า เป็็ น ลููกค้้ า ที่่� เ กิิดจากการแนะนำำ �  และ
บอกต่่อของลููกค้้าเก่่าในโครงการ (MGM : Member Gets
Member) อัันสะท้้อนถึึงความไว้้วางใจของลููกค้้าที่่�เป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ช่่องทางการจำำ�หน่่ายหลัักของบริิษััทฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น 10 ช่่องทาง หลัักได้้ดัังนี้้�
1. ช่่องทางขายตรงผ่่านสำำ�นัักงานแต่่ละโครงการของ
บริิษััท
2. ช่่องทางการออกบููธขายบ้้านตามงานนิิทรรศการ
แสดงบ้้านต่่างๆ ที่่�จััดโดยสมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์
3. ช่่ อ งทางออกบููธตามห้้ า งสรรพสิินค้้ า ชั้้� น นำำ �ต่ ่ า งๆ
เพื่่�อเจาะกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ตรงมากขึ้้�นอีีกช่่องทางหนึ่่�ง
4.   ช่่องทางสมาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขายบ้้าน
5. ช่่องทางการแนะนำำ�จากลููกค้้าเก่่าในโครงการ
6. ช่่องทางผ่่านสื่่�อสาร On-line marketing : Social
Network, Facebook, Google Ad., E-Newsletters,
Web Banner และ You Tube  
7. ช่่องทางผ่่านป้้ายโฆษณา ป้้ายบอกทางในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
8. สิ่่�งพิิมพ์์ ใบปลิิว แผ่่นพัับโครงการ
9. ช่่ อ งหนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์  นิิ ตยสารและจัั ด พิิ ม พ์์ ห นัั ง สืื อ
“คู่่�มืือคู่่�บ้้าน” ร่่วมกัับนิิตยสารบ้้านเพื่่�อแจกลููกค้้า
10. ช่่องการส่่งจดหมายตรงให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย 
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ที่่�ตั้้�งโครงการ/
พื่่�นที่่� (ไร่่)

บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์

บ้้านเดี่่�ยว

บ้้านเดี่่�ยว

บ้้านเดี่่�ยว
บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์

บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์

3 NC on Green Charm วงแหวน
ลำำ�ลููกกา คลอง 5/
32-2-64.2 ไร่่

4 บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นอร์์เดิิร์์น วงแหวน
ลำำ�ลููกกา คลอง 6/
(เฟส 16)
37-2-79.8 ไร่่

5 บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นีีโอล่่า วงแหวน
(เฟส 17)
ลำำ�ลููกกา คลอง 6/
39-0-27.1 ไร่่

6 NC on Green Charm วงแหวน
Palm Park
ลำำ�ลููกกา คลอง 5/
14-2-78.2 ไร่่

บ้้านเดี่่�ยว

ลัักษณะ
โครงการ

2 บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เทนโดร วงแหวน
(เฟส 15)
ลำำ�ลููกกา คลอง 6/
47-0-15.8 ไร่่

1 ธััญธานีี โฮมออนกรีีน วงแหวน
วิิลเลจ 2
ลำำ�ลููกกา คลอง 5/
123-0-34.2 ไร่่

โซนเหนืือ

ชื่่�อโครงการ/
ปีีที่่�เปิิดโครงการ
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2.0-4.3

2.1-5.0

5.0-9.9

5.5-20.0

1.9-3.9

5.0-7.0

ราคา
ต่่อหน่่วย
(ล้้านบาท)
มููลค่่า มุุลค่่าเงิิน
ขาย
ลงทุุน
(ล้้านบาท) (ล้้านบาท)

902.9

952.8

108

368.5

318 1,121.2

141

109

422 1,125.6

234.8

551.4

490.6

597.3

714.2

236 1,656.5 1,095.5

ยููนิิต

โครงการรวม

ปััจจุุบัันบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีโครงการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

108

176

60

109

368.5

566.7

394.5

952.8

422 1,125.6

235 1,612.9

ยููนิิต

ขายแล้้ว

100.0

55.3

42.6

100.0

100.0

99.6

%

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

108

131

55

108

368.5

425.4

362.8

939.5

421 1,123.6

235 1,612.9

ยููนิิต

โอนแล้้ว

100.0

41.2

39.0

99.1

99.8

99.6

%

-   

45

5

1

1

-   

ยููนิิต

-   

141.3

31.7

13.4

2.0

-   

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

คงเหลืือโอน

-   

12.1

9.1

6.4

1.4

0.2

%
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ถ.พุุทธมณฑล สาย5
จ.นครปฐม
34-0-04.7 ไร่่

ปากเกร็็ด
ราชพฤกษ์์ จ.นนทบุุรีี
24-1-00.8 ไร่่

ถ.บรมราชชนนีี
สามพราน จ.นครปฐม
25-2-67.2 ไร่่

10 บ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่�
ปิ่่�นเกล้้า ดอนหวาย

11 บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์

12 บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ทิิวา - สาย 5

โซนตะวัันตก
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บ้้านเดี่่�ยว
บ้้านแฝด

บ้้านเดี่่�ยว

ทาวน์์เฮ้้าส์์

บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์

บ้้านเดี่่�ยว

8 NC On Green Charm วงแหวน
Charm Classic
ลำำ�ลููกกา คลอง 5/
14-2-78.2 ไร่่

วงแหวน
ลำำ�ลููกกา คลอง 5/
37-0-41.1 ไร่่

บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์

7 บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม วงแหวน
ลำำ�ลููกกา คลอง 7
ลำำ�ลููกกา คลอง 7/
40-2-39.1 ไร่่

9 NC On Green Plam
Park 2

ลัักษณะ
โครงการ

ที่่�ตั้้�งโครงการ/
พื่่�นที่่� (ไร่่)

ชื่่�อโครงการ/
ปีีที่่�เปิิดโครงการ

4.2-14.0

4.0-12.6

2.4-3.8

2.15-4.58

4.98-17.0

1.6-3.27

ราคา
ต่่อหน่่วย
(ล้้านบาท)

130

129

328

291

141

439

ยููนิิต

753.5

726.9

972.8

943.9

999.9

843.8

519.0

497.9

711.6

581.9

574.5

561.7

มููลค่่า มุุลค่่าเงิิน
ขาย
ลงทุุน
(ล้้านบาท) (ล้้านบาท)

โครงการรวม

122

122

321

46

19

96

ยููนิิต

719.2

687.4

954.2

154.9

150.7

204.4

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

ขายแล้้ว

93.8

94.6

97.9

15.8

13.5

21.9

%

116

120

309

-   

-   

81

ยููนิิต

682.4

674.8

917.7

-   

-   

171.8

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

โอนแล้้ว

89.2

93.0

94.2

-   

-   

18.5

%

6

2

12

46

19

15

ยููนิิต

36.7

12.7

36.6

154.9

150.7

32.6

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

คงเหลืือโอน

9.2

3.9

5.5

5.5

5.5

5.5

%
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อ.บางละมุุง
ชลบุุรีี
4-0-66 ไร่่

อ.บางละมุุง
ชลบุุรีี
4-0-66 ไร่่

อ.เมืือง
จ.เชีียงใหม่่
4-0-28.4 ไร่่

อ.บางละมุุง
ชลบุุรีี
14-2-29 ไร่่

16 คอนโดเนทููเรซ่่า
พััทยาเหนืือ (เฟส2)

17 คอนโดดิิอามองด์์
เชีียงใหม่่

18 บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ลอฟต์์ พััทยา

ถ.ประชาอุุทิิศ
เขตทุ่่�งครุุ
65-1-54.1 ไร่่

ถ.ประชาอุุทิิศ
เขตราษฎร์์บููรณะ
51-2-69.6 ไร่่

ที่่�ตั้้�งโครงการ/
พื่่�นที่่� (ไร่่)

15 คอนโดเนทููเรซ่่า
พััทยาเหนืือ (เฟส1)

โซนอื่่�นๆ

14 บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค
รอยััล ธนบุุรีีรมย์์

13 นริิศา  ธนบุุรีีรมย์์

โซนใต้้

ชื่่�อโครงการ/
ปีีที่่�เปิิดโครงการ

4.6-11.0

5.0-12.0
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บ้้านแฝด

คอนโดมิิเนีียม

คอนโดมิิเนีียม

3.89-6.40

2.2-4.0

1.1-3.9

คอนโดมิิเนีียม 0.89-3.6

บ้้านเดี่่�ยว
บ้้านแฝด

บ้้านเดี่่�ยว

ลัักษณะ
โครงการ

ราคา
ต่่อหน่่วย
(ล้้านบาท)

403.0

77

77

406

407

332.4

180.4

668.3

622.9

234.0

156.1

435.4

435.3

866.0

285.0

มููลค่่า มุุลค่่าเงิิน
ขาย
ลงทุุน
(ล้้านบาท) (ล้้านบาท)

258 1,206.9

60

ยููนิิต

โครงการรวม

395.0

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

15

72

397

402

67.2

167.4

641.9

608.4

257 1,192.8

59

ยููนิิต

ขายแล้้ว

19.5

93.5

97.8

98.8

99.6

98.3

%

395.0

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

6

71

397

401

25.8

164.6

641.9

606.5

257 1,192.8

59

ยููนิิต

โอนแล้้ว

7.8

92.2

97.8

98.5

99.6

98.3

%

9

1

-   

1

-

-   

ยููนิิต

41.5

2.8

-   

1.9

-   

  -    

มููลค่่า
(ล้้านบาท)

คงเหลืือโอน

-   

  -    

61.7

1.7

-   

0.3

%
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ธุุรกิิจบริิหารและจััดการโครงการแบบครบวงจร
บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM)
(บริิษััทย่่อย): ประกอบธุุรกิิจรัับบริิหารโครงการแบบครบวงจร
ทั้้�งด้้านบริิหารการขายและการตลาด การก่่อสร้้างและการโอน
ในลัักษณะของการเข้้าไปฟื้้�นฟููกิิจการ และการบริิหารร่่วมกัับ
เจ้้าของที่่�ดิิน นอกจากนี้้� NCPM มีีการพิิจารณาเข้้าไปถืือหุ้้�น
ในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน และธุุรกิิจอื่่�น มีีคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการบริิหารพิิจาณาแล้้วว่่าเหมาะสม เช่่น Health Care
and Precast Product ฯลฯ

ธุุรกิิจบริิหารชุุมชน
บริิษัทั ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่ง� แมเนจเม้้นท์์ จำ�กั
ำ ดั (QLM) (บริิษัทั ย่่อย)
: ซึ่่ง� อยู่่�ในกลุ่่�มบริิษัทั ย่่อยประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการบริิหารชุุมชน
แก่่โครงการบ้้านจััดสรรและอาคารชุุดภายหลัังการโอน ในปีี 2564
รัับบริิหารชุุมชนทั้้�งสิ้้�นกว่่า 15 โครงการ

ศัักยภาพในการแข่่งขััน
ตลอดระยะเวลา 27 ปีี ที่่� ผ่ ่ า นมา บริิ ษัั ท ฯ ถืื อ ได้้ ว่ ่ า เป็็ น
องค์์กรที่่�มีีความเข้้มแข็็ง มั่่�นคง สามารถฝ่่าวิิกฤติิเศรษฐกิิจได้้
ด้้วยดีีตลอดระยะในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และยัังคงมุ่่�งมั่่�นสร้้างแบรนด์์
NC GROUP เพื่่�อขยายการเติิบโตทางธุุรกิิจในอนาคตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีจุุดแข็็งหลายประการ ซึ่่�งจะเป็็นปััจจััยทำำ�ให้้
บริิษััทมีีศัักยภาพในการแข่่งขััน ดัังนี้้�
1) บริิษัทั ฯ สามารถแข่่งขัันกัับผู้้�อื่่น� ได้้ในเรื่่อ� งต้้นทุุน ปััจจุุบันั
บริิษัทั มีีที่่ดิิ� นเปล่่า รอการพััฒนาเป็็นเนื้้�อที่่� ในกรุุงเทพและปริิมณฑล
และเมืืองเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ชลบุุรีี เชีียงใหม่่ อุุดรธานีี ฯลฯ
ถืือว่่าเพีียงพอต่่อการขยายการลงทุุนและสร้้างการเติิบโตด้้าน
รายได้้ ในอนาคต
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารพััฒนาการก่่อสร้้างด้้วยระบบการก่่อสร้้าง
สำำ�เร็็จรููป หรืือ Precast อย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างความสามารถ
ด้้านการแข่่งขัันในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ในระยะยาว  สามารถ
ควบคุุมคุุณภาพการผลิิต ลดความเสี่่�ยงด้้านต้้นทุุนการก่่อสร้้าง
ลดปััญหาด้้านฝีีมืือแรงงาน การขาดแคลนผู้้�รัับเหมา ลดระยะ
เวลาในการก่่ อ สร้้า ง ทำำ�ให้้ส ามารถขายและโอนกรรมสิิทธิ์์�ให้้
ลููกค้้าได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
หากพิิจารณาด้้านสภาพคล่่องทางการเงิินพบว่่า ปััจจุุบััน
บริิษััทฯ มีีอััตราหนี้้�สิินต่่อทุุนที่่� 0.51 เท่่า อััตราหนี้้�สิินต่่อทุุน
ดัังกล่่าวยัังอยู่่�ในระดัับการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทยอมรัับได้้
และต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยอุุตสาหกรรม แสดงให้้เห็็นถึึงความสามารถ
ในการขยายการลงทุุนในอนาคต

2) บริิษััทฯ มีีนโยบายในการสร้้างความมั่่�นใจและความ
พึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ โดยในปีี 2542 บริิษััทเป็็น
ผู้้�ประกอบการรายแรกที่่�ริิเริ่่�มใช้้ระบบ “สััญญาเป็็นธรรม” และ
เป็็นบริิษััทบ้้านจััดสรรในประเทศไทยรายแรกที่่� ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 นอกจากนี้้�ในปีี 2552 - 2555 บริิษััทยััง
ได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ ผู้้�ประกอบธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ติิดดาว จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.)
ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับการไว้้วางใจและมั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้าและ
บริิการที่่�ดีีจากลููกค้้าตลอดมา ซึ่่�งพบว่่ากว่่าร้้อยละ 25 -30 ของ
ลููกค้้าเกิิดจากการแนะนำำ�และบอกต่่อของลููกค้้าเก่่า
3) จากสภาพการแข่่ ง ขัั น ของตลาดอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญของการวิิจััย พััฒนา และมีีความคิิดริิเริ่่�ม
สร้้างสรรค์์แบบบ้้านใหม่่ๆ อยู่่�เสมอ อาทิิ โครงการบ้้านฟ้้าปิิยรมย์์
NIVA ที่่�ปิิดโครงการแล้้ว ซึ่่�งมีีการปรัับแบบบ้้านใหม่่ให้้ตอบโจทย์์
คนรุ่่�นใหม่่ เป็็นสไตล์์ Modern Tropical ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับ
จากสาธารณชนผู้้�ซื้้อ� บ้้านเป็็นอย่่างดีี อีกี ทั้้�งยัังมีีการสร้้างโครงการ
NC ON GREEN CHARM เพื่่อ� เน้้นการสร้้างแบรนด์์ NC GROUP
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้างว่่า NC สามารถสร้้างโครงการ Hi-end
ได้้อย่่างมีีศัักยภาพ เพื่่�อเจาะตลาดลููกค้้ากลุ่่�มพรีีเมี่่�ยม อีีกทั้้�ง
เตรีียมเปิิดโครงการใหม่่เพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�อยู่่�อาศััย
ระบบ Luxury โดยมุ่่�งเน้้นเทคโนโลยีีการอยู่่�อาศััย  และการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�องอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง ซึ่่�งเป็็นการบ่่งชี้้�ถึึงความสามารถ
ในการสร้้างสรรค์์แบบบ้้านใหม่่ๆ ให้้กัับผู้้�ซื้้�อบ้้านได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีนโยบายในการนำำ�เสนอบ้้านเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าภายใต้้แนวคิิดปลููกเรืือนตามใจผู้้�อยู่่�
ทุุกกลุ่่�มวััย  (All Generation) ตั้้�งแต่่กลุ่่�มหนุ่่�มสาวถึึงครอบครััว
ใหญ่่ และมุ่่�งเน้้ น การสร้้ า งระบบและหน่่ วย งานบริิ ห ารชุุ ม ชน
ภายหลัังการขาย  ตามไลฟ์์สไตล์์ที่่�ต้้องการความสะดวกสบาย
มากขึ้้�น ด้้วยนวััตกรรม เทคโนโลยีีที่่�ตอบสนองการอยู่่�อาศััยใน
ปััจจุุบัันถึึงอนาคต
4) บริิษััทฯ มีีผู้้�บริิหารที่่�มีีประสบการณ์์ และอยู่่�ในธุุรกิิจ
มายาวนาน จึึงทำำ � ให้้ มีี ค วามเข้้ า ใจในธุุ ร กิิจอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์
เป็็นอย่่างดีี สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าใน
ทุุกมิิติิ
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การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์
ในการพัั ฒ นาโครงการ บริิ ษัั ท ยึึ ด หลัั ก ความระมัั ด ระวัั ง
ในการพิิจารณาดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งโดยปกติิโครงการของบริิษััท
จะใช้้ ร ะยะเวลาเฉลี่่� ย ในการพัั ฒ นาโครงการจนสามารถรัั บ รู้้ �
รายได้้ ได้้ประมาณ 8-12 เดืือน (ระยะเวลาเฉลี่่�ยในการพััฒนา

แผนงาน \ เดืือนที่่�

0

1

2

โครงการจนปิิดการขายและโอนกรรมสิิทธิ์์แ� ล้้วเสร็็จประมาณ
3-4 ปีี) โดยมีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน ดัังต่่อไปนี้้�จนปิิดการขาย
และโอนกรรมสิิทธิ์์� แ ล้้ ว เสร็็ จ ประมาณ 3-4 ปีี ) โดยมีี ขั้้� น ตอน
การดำำ�เนิินงาน ดัังต่่อไปนี้้�

3

4

5

ขั้้�นตอนการจััดซื้้�อที่่�
ขั้้�นตอนการเตรีียมงาน
การวิิเคราะห์์โครงการ และสำำ�รวจตลาด
ออกแบบผัังโครงการ และแบบบ้้าน
ขออนุุญาตก่่อสร้้าง
ขออนุุญาตจััดสรร และสาธารณููปโภค
ขั้้�นตอนการก่่อสร้้าง
ประมููลผู้้�รัับเหมาและงานก่่อสร้้างบ้้านพร้้อมอยู่่�
ประมููลผู้้�รัับเหมา และงานก่่อสร้้างบ้้านสั่่�งสร้้าง
ขั้้�นตอนการทำำ�การตลาด และการขาย
เตรีียมการตลาด และการขาย
ช่่วงเซ็็นสััญญา ผ่่อน ดาวน์์
โอนกรรมสิิทธิ์์�ให้้แก่่ลููกค้้า
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การจััดซื้้�อที่่�ดิิน
บริิษััทมีีนโยบายการจััดซื้้�อที่่�ดิิน ผ่่านขั้้�นตอนการพิิจารณา
ของคณะกรรมการบริิ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการแต่่ ล ะชุุ ด และดำำ � เนิินการให้้ เ ป็็ น ไปตาม
หลัั ก เกณฑ์์  ข้ ้ อ บัั ง คัั บ ของกฎหมายที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง โดยอาจมอบ
อำำ�นาจให้้ผู้้�บริิหารหรืือบุุคคลใดเป็็นตััวแทนในการจััดซื้้�อที่่�ดิิน
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

ที่่�ดิินเป็็นต้้นทุุนหลัักประมาณร้้อยละ 20-25 ของต้้นทุุน
ทั้้�งหมดในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ในการแข่่งขััน บริิษััทจึึงได้้ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการ
จัั ด ซื้้� อ ที่่� ดิิ น โดยในปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท มีี น โยบายจัั ด หาที่่� ดิิ นจาก
2 แหล่่ ง  คืื อ จากสถาบัั น การเงิิ น อาทิิเช่่ น บรรษัั ท บริิ ห าร
สิินทรััพย์์สถาบัันการเงิิน (บบส.) บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ ไทย 
(บสท.) และซื้้�อผ่่านนายหน้้าที่่�ดิิน โดยมีีขั้้�นตอนหลัักดัังนี้้�

นายหน้า / สถาบันการเงินเสนอที่ดิน

1
ทีมงานออกสำ�รวจที่ดิน

2
ทีมผู้บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด สำ�รวจที่ดิน

ไม่ซื้อ

ทำำ�การศึึกษาเบื้้�องต้้น
• ศึกษาสภาพตลาด
• สภาพแวดล้อมโครงการ
• ข้อก�ำหนดต่างๆ (อาทิ ผังเมือง,
การเชื่่�อมทาง) ฯลฯ

5

สรุปมติของทีมสำ�รวจ

2
มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซื้อ/ไม่ซื้อ

โดยบริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดพื้้�นที่่�เป้้าหมายในแต่่ละโซน  เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องกัับการพััฒนาโครงการในอนาคต เมื่่�อมีีช่่องทางใน
การจััดซื้้�อที่่�ดิิน คณะทำำ�งานของบริิษััทจะใช้้เวลาประมาณ 1 - 2
สัั ป ดาห์์ ทำำ � การสำำ � รวจเพื่่� อ ขออนุุ มัั ติิจัั ด ซื้้� อ โดยหลัั ก เกณฑ์์
การเลืือกที่่�ดิิน จะพิิจารณาจากอุุปสงค์์และอุุปทานของตลาด
สภาพแวดล้้อม การคมนาคม และสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน โดย
บริิษััทจะทำำ�การพััฒนาโครงการในที่่�ดิินเปล่่าได้้ภายในระยะเวลา
6-8 เดืือน
ตั้้�งแต่่ปีี 2543 เป็็นต้้นมา บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาหาแหล่่งซื้้�อ
ที่่�ดิินเปล่่าหรืือโครงการบ้้านจััดสรรที่่�อยู่่�ระหว่่างพััฒนาซึ่่�งเป็็น
หลัั ก ประกัั น หนี้้� ที่่� ไ ม่่ ก่ ่ อ ให้้ เ กิิดรายได้้ ข องสถาบัั น การเงิิ น
บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์สถาบัันการเงิิน หรืือบรรษััทบริิหาร
สิินทรััพย์์ ไทย  รวมทั้้�งจากที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเพื่่�อการฟื้้�นฟูู

กิิจการลููกหนี้้� เนื่่� อ งจากเป็็ น ช่่ อ งทางในการได้้ สิิ นทรัั พ ย์์ ที่่� มีี
คุุ ณ ภาพ ในราคาที่่� ต่ำำ� � กว่่ า ราคาตลาด สำำ � หรัั บ โครงการ
บ้้านจััดสรรที่่�อยู่่�ระหว่่างพััฒนานั้้�น บริิษััทจะพิิจารณาศึึกษา
ความเป็็น ไปได้้ของโครงการ วางแผนดำำ�เนิินการปรัับ เปลี่่�ยน
รููปแบบบ้้านและโครงการ ตลอดจนพิิจารณากลยุุทธ์์การเข้้า
ดำำ � เนิินการ เช่่ น การบริิ ห ารโครงการเพื่่� อ พัั ฒ นา หรืื อ
การรัั บ จ้้ า งบริิ ห ารโครงการแบบครบวงจรโดยบริิ ษัั ท ย่่ อ ย
คืื อ บริิ ษัั ท เอ็็ น .ซีี . พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� แมเนจเมนท์์  จำำ �กัั ด เช่่ น
การเข้้ า ร่่ ว มบริิ ห ารโครงการธัั ญ ธานีี โฮมออนกรีี น  ร่่ วมกัั บ
ผู้้�ประกอบการเดิิม โดยบริิษััทฯ จะได้้รัับผลตอบแทนในรููปแบบ
ของค่่าธรรมเนีียมการรัับจ้้างบริิหารโครงการ และผลตอบแทนใน
การขายบ้้านให้้กัับลููกค้้าในโครงการ
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การจััดหาผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง

การจััดหาวััสดุุก่่อสร้้าง

บริิ ษัั ท ฯ ทำำ � การว่่ า จ้้ า งผู้้ �รัั บ เหมาก่่ อ สร้้ า งขนาดกลาง
และขนาดเล็็กในการก่่อสร้้างโครงการของบริิษััท ณ ปััจจุุบััน
บริิษััทมีีผู้้�รัับเหมางานอาคาร (Contractors) ที่่�รัับงานอยู่่�ทั้้�งสิ้้�น
25 ราย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�รัับเหมาที่่�ผ่่านการทำำ�งานกัับบริิษััท
มาเป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง ซึ่่�งหากบริิษััทมีีการเพิ่่�มโครงการใหม่่ๆ
ในอนาคต บริิ ษัั ท สามารถดำำ � เนิินการจ้้ า งผู้้ �รัั บ เหมาเพิ่่� ม ได้้
โดยปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท มีี ผู้้ �รัั บ เหมาในบัั ญ ชีี ร ายชื่่� อ และทะเบีี ย น
ประวัั ติิข องผู้้ �รัั บ เหมางานอาคารทั้้� ง หมด 65 ราย ซึ่่� ง ผ่่ า น
กระบวนการพิิ จ ารณาคุุ ณ สมบัั ติิ ตามที่่� กำำ � หนดมาตรฐานไว้้
โดยบริิษััทมีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานในการจััดจ้้างผู้้�รัับเหมาอย่่าง
ชัั ด เจน ตามที่่� กำำ � หนดในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�รัับเหมางานก่่อสร้้างต่่างๆ จะสามารถทำำ�การ
ก่่อสร้้างงานได้้คุุณภาพมาตรฐาน โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�กำำ�หนด
แบบบ้้ า น และราคาให้้ ผู้้�รัั บ เหมาตามแบบบ้้ า นของบริิ ษัั ท และ
ผู้้�รัับเหมาที่่� ได้้มาตรฐานตามทะเบีียนรายชื่่�อของบริิษััทจะเป็็น
ผู้้�เสนองาน ให้้บริิษััทพิิจารณาจััดสรรงานให้้แก่่ผู้้�รัับเหมาตาม
ความสามารถในการผลิิต โดยผู้้ �รัั บ เหมาจะเป็็ น ผู้้ �จัั ด หาวัั ส ดุุ
ก่่อสร้้างต่่างๆ เองตามแบบและมาตรฐานที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้
บริิ ษัั ท ฯ ควบคุุ ม คุุ ณ ภาพงานของผู้้ �รัั บ เหมาโดยการ
ตรวจสอบงานให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานคู่่�มืื อ การปฏิิบัั ติิ งาน
ของบริิ ษัั ท  ซึ่่� ง มีี เ กณฑ์์ ม าตรฐานในการประเมิินคุุ ณ ภาพงาน
ระยะเวลาปฏิิบัั ติิ งาน แรงงาน อุุ ป กรณ์์ และเครื่่� อ งมืื อ
การบริิหารงาน และการใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียน ซึ่่�งบริิษััทจััดให้้มีีการ
ตรวจเช็็คงานโดยหััวหน้้าคุุมงาน (Foreman)/ วิิศวกร (Engineer)  
แต่่ละส่่วนงานซึ่่�งโดยเฉลี่่�ย  10 หลัังต่่อ 1 คน และจััดทำำ�รายงาน
การตรวจเช็็คอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงมีีการตรวจสอบคุุณภาพ
(QC) ในแต่่ละช่่วงงานจากวิิศวกรส่่วนกลาง เพื่่�อควบคุุมคุุณภาพ
การก่่อสร้้างก่่อนส่่งมอบให้้กัับลููกค้้าต่่อไป

ผู้้�รัับเหมาจะเป็็นผู้้�จััดหาเครื่่�องมืือ เครื่่�องใช้้ เครื่่�องจัักร
อุุ ป กรณ์์ และวัั ส ดุุ ก่ ่ อ สร้้ า งตามบัั ญ ชีี ร ายการวัั ส ดุุ ที่่� บ ริิ ษัั ท
กำำ � หนดระบุุ ไ ว้้ ใ นคู่่�มืื อ ปฏิิบัั ติิ การของบริิ ษัั ท ตามมาตรฐาน
ISO 9001:2008โดยวััสดุุที่่�ผู้้�รัับเหมานำำ�มาใช้้นั้้�น จะต้้องผ่่าน
การพิิ จ ารณาคุุ ณ ภาพและมาตรฐานจากทางบริิ ษัั ท ก่่ อ น
ยกเว้้ น วัั ส ดุุ ค วบคุุ ม หลัั ก ซึ่่� ง บริิ ษัั ท จะเป็็ น ผู้้ �จัั ด หาเองเพื่่� อ เป็็ น
การควบคุุ ม คุุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิิตภัั ณ ฑ์์ ได้้ แ ก่่ เสาเข็็ ม
พื้้� น ไม้้ ล ามิิเนต พรม งานปููหิินอ่่ อ น หิินแกรนิิต กรอบและ
บานประตููหน้้าต่่าง งานกำำ�จััดปลวก เป็็นต้้น โดยฝ่่ายจััดซื้้�อจะ
จััดการประชุุมเพื่่�อสำำ�รวจพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเพื่่�อ
จัั ด ทำำ �  MRP (Material Requirement Planning) บริิ ษัั ท มีี
นโยบายสั่่�งซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างตามจำำ�นวนที่่�ต้้องการใช้้จริิงเพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงปััญหาการควบคุุมสต็็อกสิินค้้า ส่่วนในกรณีีที่่�เป็็นวััสดุุ
หายากจะทำำ�การตกลงราคาและปริิมาณล่่วงหน้้ากัับผู้้�ผลิิตเพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงในการขาดแคลนวััตถุุดิิบ

ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการ
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีนโยบายด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมขึ้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ยึึดถืือ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน บริิษััท มีีระบบการบริิหารจััดการ
สาธารณููปโภคของโครงการต่่างๆ ไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดปััญหาที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง ระบบการบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย  โดยได้้จััดให้้มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย 
เป็็นระบบมาตรฐานสำำ�หรัับบ้้านแต่่ละหลััง และระบบการบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียส่่วนกลางของแต่่ละโครงการ และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไป
ตามขั้้� น ตอนการดำำ � เนิินงานที่่� เ ป็็ น มาตรฐานที่่� กำำ � หนดใน
ISO 9001:2008 ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม ถึึ ง ระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทไม่่มีีกรณีีพิิพาทหรืือถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่ ่านมา และโครงการใดต้้องศึึกษา
ทำำ�รายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (EIA) บริิษััทฯ ก็็ดำำ�เนิินการ
อย่่างครบถ้้วน
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ทรััพย์์สิินที่่� ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ
ทรััพย์์สิินหลััก ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายการ

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ที่่�ดิิน *

สำำ�นัักงาน
สโมสร

0.66
11.92

ไม่่มีี
ไม่่มีี

อาคาร *

สำำ�นัักงาน
สโมสร

0.00
4.32

รายละเอีียดตามหมายเหตุุ
รายละเอีียดตามหมายเหตุุ

0.00

ไม่่มีี

17.36

ไม่่มีี

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

5.36

ไม่่มีี

เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

9.21

ไม่่มีี

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

6.25

ไม่่มีี

ยานพาหนะ

4.85

ไม่่มีี

อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์

4.14

ไม่่มีี

12.61

ไม่่มีี

บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
(บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี (11-0-0))
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
• ส�ำนักงานใหญ่ อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพานิชย์ 4 ชั้น
กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม.)
• สโมสรลากูน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (1-0-36)

อื่่�นๆ
รวม
ด้้อยค่่าสโมสร

76.68
1.75

รวม

74.93

หมายเหตุุ * ที่่�ตั้้�งของที่่�ดิินและอาคารสโมสร ประกอบด้้วย
• สโมสรบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ พื้นที่ 321.50 ตร.ว
• สโมสรฟ้าปิยรมย์ อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่ 3,875 ตร.ว
• อาคารส�ำนักงานใหญ่ อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการเก็็บค่่าเช่่าเป็็นรายได้้ค่่าบำำ�รุุงรัักษาอาคารสโมสรของบริิษััท
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

โครงการบ้้านพร้้อมที่่�ดิินเพื่่�อขายของบริิษััทและบริิษััทย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
มููลค่่า (ล้้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิิน

1. บ้้านนริิศา ธนบุุรีีรมย์์ / ถ.ประชาอุุทิิศ 80
อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ /SH

0-3-28.30

     11.82

     4.81

NC

ไม่่มีี

2. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค รอยััล ธนบุุรีีรมย์์ /
ถ.ประชาอุุทิิศ อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ / SH,DH

0-1-34.90

     10.00

     5.92

NC

ไม่่มีี

3. บ้้านธััญธานีี วิิลเลจ 2 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /SH

0-3-60.60

     41.57

   12.36

NC

ไม่่มีี

4. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี / CONDO AB

4-0-66.00

     20.46

   17.88

NC

ไม่่มีี

5. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 2 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี /CD

4-2-68.00

    24.35

   13.37

NC

ไม่่มีี

6. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 15 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH,TH

0-0-19.50

     2.20

     1.26

NC

ไม่่มีี

7. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 16 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

15-1-70.30

  268.27

144.98

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
79.00 ลบ.

8. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 17 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH , DH , TH

15-0-70.20

  288.04

  194.71

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
130.00 ลบ.

9. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม คลาสสิิค /
ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

37-0-73.90

  310.32

  249.39

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
407.00 ลบ.

10. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ปาล์์ม พาร์์ค 2 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) 37-0-41.10
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH , TH

  328.99

  285.20

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
401.00 ลบ.

11. บ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่� ปิ่่�นเกล้้า-ดอนหวาย  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / TH

1-1-36.40

   54.32

   39.37

NC

ไม่่มีี

12. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / SH , DH

1-2-38.90

   75.57

   50.81

NC

ไม่่มีี

13. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ธีีโอ เพชรเกษม-ปิ่่�นเกล้้า ต.ไร่่ขิิง
อ.สามพราน นครปฐม / SH, DH, TH

59-0-41.30

   407.94

421.90

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
638.00 ลบ.

14. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์ /
ต.บางพลัับ อ.ปากเกร็็ด จ.นนทบุุรีี / SH

1-2-63.60

     47.22

   32.90

NC

ไม่่มีี

15. ดิิอามองค์์ คอนโดมิิเนีียม อาคาร D / ต.ฟ้้าฮ่่าม
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ /D

1-0-98.70

     13.86

     9.87

NC

ไม่่มีี

16. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

0-1-20.30

     17.19

     7.31

NC

ไม่่มีี

ชื่่�อโครงการ / ที่่�ตั้้�ง / ประเภท

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

ทางบััญชีี

กรรมสิิทธิ์์� ภาระผููกพััน

40

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

มููลค่่า (ล้้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิิน

17. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์ พััทยา ต.หนองปรืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / DH

6-3-91.10

   181.90

  132.73

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
121.05 ลบ.

18. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม ลำำ�ลููกกา K7
ถนนลำำ�ลููกกา อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / BH, TH

18-2-07.80

  262.85

213.77

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
236.00 ลบ.

19. ที่่�ดิินเปล่่า / ด้้านหน้้าโครงการบ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ปิ่่�นเกล้้า-สาย5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม /L

6-2-11.90

     49.82

   45.74

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
50.00 ลบ.

20. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

3-2-75.00

     34.81

   30.19

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
20.00 ลบ.

21. ที่่�ดิินเปล่่า / ถ.ชััยพร อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L
ติิดกัับเนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1,2

13-3-61.00

   218.30

   89.39

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
เดีียวกัับ
ข้้อ 19.

22. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ / L

17-0-40.00

   451.55

263.68

NC

23. ที่่�ดิินเปล่่า /ถนนลำำ�ลููกกา (คลอง  6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

177-0-96.80

   482.47

297.44

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
25.00 ลบ.

24. ที่่�ดิินเปล่่า / คลอง 5 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

336-0-20.50

   826.88

719.39

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
41.20 ลบ.

25. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

14-0-41.20

    73.34

  41.05

NC

ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�วงเงิิน
10.43 ลบ.

26. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.หนองบอนกว้้าง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี / L

67-2-89.50

   297.98

287.22

NC

ไม่่มีี

27. ที่่�ดิินเปล่่า / อ.ละหาร อ.บางบััวทอง จ.นนทบุุรีี / L

12-3-02.70

     76.54

  77.22

NC

ไม่่มีี

28. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางระทึึก อ.สามพราน จ.นครปฐม / L

18-1-41.10

   163.67

  93.42

NC

ไม่่มีี

รวมที่่�ดิินเปล่่า

667-1-79.70

2,675.36

1,944.74

รวมทั้้�งหมด

874-0-10.60

5,042.23

3,783.28

ชื่่�อโครงการ / ที่่�ตั้้�ง / ประเภท

ทางบััญชีี

กรรมสิิทธิ์์� ภาระผููกพััน

ไม่่มีี

หมายเหตุุ

1. SH = บ้้านเดี่่�ยว, DH = บ้้านแฝด, TH = ทาวน์์เฮ้้าส์์, CD = อาคารพาณิิชย์์, L = ที่่�ดิินเปล่่า
2. ประเมิินราคาโดย บริิษััท พรีีเฟอ แอพไพรซััล จำำ�กััด ในเดืือนธัันวาคม 2564
โดยใช้้วิิธีีประเมิินราคาแบบเปรีียบเทีียราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้้นทุุนทดแทน ปรัับปรุุงด้้วยเงิินลงทุุนในโครงการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

งานที่่�ยัังไม่่ ได้้ส่่งมอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีียอดขายบ้้านที่่� ได้้รัับการจอง และรอส่่งมอบใน 12 โครงการ จำำ�นวน 162 ยููนิิต รวมมููลค่่า
656.74  ล้้านบาท ของมููลค่่าโครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการอยู่่�ทั้้�งหมด

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

41

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

กลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม *

77.75%

บริษัท
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง
จำ�กัด (มหาชน)

99.99%

99.99%

บริิษััท
ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

บริิษััท เอ็็น.ซีี.
พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด

Project&
Property
Management

Health Care

Precast Product

60%
บริษัท
ศิริอรุณ เวลเนส
จำ�กัด
หมายเหตุุ :  * กลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม หมายถึึง ผู้้�ถืือหุ้้�นนามสกุุลตัันฑเทอดธรรมและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ผู้ถือหุ้น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564

635,094,995

ร้้อยละของทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
51.00%

ตัันฑเทอดธรรม

44,024,190

3.54%

นางสาวหทััยชนก

เจษฏาวรางกููล

41,023,985

3.29%

4

นายสมนึึก

ตัันฑเทอดธรรม

29,610,000

2.38%

5

นายสุุจิินต์์

ตัันฑเทอดธรรม

27,962,025

2.25%

ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1

บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

2

นางสุุนีี

3

จำำ�นวนหุ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

6

นายประสิิทธิ์์�

ตัันฑเทอดธรรม

27,378,035

ร้้อยละของทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
2.20%

7

นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

23,412,690

1.88%

8

นางสาวรััตนา

ตัันฑเทอดธรรม

17,130,960

1.38%

9

นางสาวอััมพร

ตัันฑเทอดธรรม

17,130,960

1.38%

10
11

นางนงลัักษณ์์
นางสมพร

ตัันฑเทอดธรรม
เดชะริินทร์์

13,981,590
13,980,960

1.12%
1.12%

12

นางสมทรง

ลาวััณย์์ประเสริิฐ

13,980,960

1.12%

13

นางสถาพร

พิิทัักษ์์ธีีระธรรม

13,980,960

1.12%

14

นายณััฐวิิทย์์

ตัันฑเทอดธรรม

9,057,825

0.73%

15

นายณััฐวุุฒิิ

ตัันฑเทอดธรรม

9,057,825

0.73%

16

นายภััคพล

ธีีรกุุลวาณิิช

3,538,290

0.28%

17

นางสาวณััฐชยา

ตัันฑเทอดธรรม

2,708,490

0.22%

18

นายอธิิป

ลาวััณย์์ประเสริิฐ

1,963,290

0.16%

19

นายชวิิน

พิิทัักษ์์ธีีระธรรม

1,963,290

0.16%

20

นางสาวอริิสา

ตัันฑเทอดธรรม

1,963,290

0.16%

21

ด.ญ.นภััสสร

ตัันฑเทอดธรรม

1,963,290

0.16%

22

นายอเล็็ก

ลาวััณย์์ประเสริิฐ

1,963,290

0.16%

23

นางสาวชนากานต์์

พิิทัักษ์์ธีีระธรรม

1,963,290

0.16%

24

นางสาวนุุชนาถ

ตัันฑเทอดธรรม

1,963,290

0.16%

25

นางจิินตนา

เจษฎาวรางกููล

1,640,000

0.13%

26

นางสาวสุุพร

เดชะริินทร์์

1,438,290

0.12%

27

นายอุุกฤษฎ์์

ตัันฑเทอดธรรม

1,438,290

0.12%

28

นางสาวพาพิิศ

เดชะริินทร์์

1,438,290

0.12%

29

นางสาวชุุติิมา

ตัันฑเทอดธรรม

1,438,290

0.12%

30

นางสาวปััทมา

ตัันฑเทอดธรรม

1,438,290

0.12%

31

นางสาวพาพร

เดชะริินทร์์

1,438,290

0.12%

32

นายภาสกร                  เจษฎาวรางกููล

1,120,150

0.09%

33

นายสุุวรรณ

เดชะริินทร์์

6,732

0.00%

34

นางสาวสรรธิิดา

เดชะริินทร์์

105

0.00%

ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น
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ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมกลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม

968,194,497

ร้้อยละของทุุน
ชำำ�ระแล้้ว
77.75%

จำำ�นวนหุ้้�น

35

บริิษััท ซาบีีน่่า จำำ�กััด (มหาชน)

52,500,000

4.22%

36

บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

36,077,655

2.90%

37

นายกััมปนาท

ปรีีชาตั้้�งกิิจ

19,920,400

1.60%

38

นางไลฟองโมนา

อััศวิิษณุุ

5,250,000

0.42%

39

นางราตรีี

กิิจสถาน

3,885,000

0.31%

40

นายอมร

เสริิฐสอน

3,150,000

0.25%

41

นายภููศิิษฐ์์

จิิตติิละอองวงศ์์

2,600,000

0.21%

42

นายนนทะวััฒน์์

ประเสริิฐวณิิช

2,500,260

0.20%

43

CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED

2,000,000

0.16%

44

นายประกิิจ

ฉััตราโสภณ

1,961,610

0.16%

45

นายธวััช

ตัันติิเมธ

1,870,000

0.15%

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�น

131,714,925

10.58%

รวม

1,245,283,691

100.00%

ที่่�มา :  ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
หมายเหตุุ : 1. กลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม ประกอบด้้วยผู้้�ถืือหุ้้�นลำำ�ดัับที่่� 1-34  รวมจำำ�นวน 968,194,497 หุ้้�น   คิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 77.75 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว
2. บริิษััท ซาบีีน่่า จำำ�กััด (มหาชน) มีีผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ คืือ นายวิิโรจน์์ ธนาลงกรณ์์ (นายวิิโรจน์์  ถืือหุ้้�นในบริิษััท ซาบีีน่่า จำำ�กััด (มหาชน)
คิิดเป็็น สััดส่่วนร้้อยละ 46.38 ของทุุนชำำ�ระแล้้ว ณ วัันที่่� 27 ส.ค. 2564)
                     3. ผู้้�ลงทุุนสามารถตรวจสอบรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุดของบริิษััทได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััท
คืือ  www.ncgroup.co.th

ข้้อตกลงระหว่่างกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
- ไม่่มีี -

จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 1,245,284,305 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,245,284,305 หุ้้�น
เรีียกชำำ�ระแล้้ว 1,245,283,691 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 1,245,283,691 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
หุ้้�นกู้้� ครั้้�งที่่� 1/2564

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี และสำำ�รองตามกฎหมายของงบการเงิินรวม
ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลให้้นำำ�ปััจจััยต่่างๆ มาพิิจารณาประกอบ เช่่น ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััท สภาพคล่่อง
การขยายธุุรกิิจ และปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของบริิษััท โดยอยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวจะต้้องก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยจะพิิจารณาจากกระแสเงิินสดคงเหลืือเทีียบกัับงบลงทุุน
ของบริิษััทย่่อย หากกระแสเงิินสดคงเหลืือมีีเพีียงพอหลัังการตั้้�งสำำ�รองตามกฎหมายแล้้ว  คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยจะพิิจารณา
จ่่ายเงิินปัันผลตามความเหมาะสมเป็็นกรณีีๆ ไป
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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ประวััติิการจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลัังที่่�ผ่่านมาของบริิษััท มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
* ปีี 2564 รออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 27 เมษายน 2565 (จำำ�นวนรออนุุมััติิจาก BOD 23 กพ 2565)

สถิติการจ่ายปันผล NCH
กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)
อััตราเงิินปัันผล (บาท/หุ้้�น)

กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)
อััตราเงิินปัันผล (บาท/หุ้้�น)

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

-26

52

71

193

91

105

114

125

งดจ่่าย

0.02

0.03

0.07

0.035

0.034

0.037

0.05555
หุ้้�น = 0.05
เงิินสด =
0.00555

2559

2560

2561

2562

2563

2564

20

24

96

18.67

112.50

239.65

งดจ่่าย

งดจ่่าย

0.030

งดจ่่าย

0.040

0.080*

* ทั้้�งนี้้� การใช้้สิิทธิิสัังคมของบริิษััทฯ ยัังมีีความไม่่แน่่นอน หรืือต้้องได้้รัับการอนุุญาติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
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การบริิหาร

จััดการความเสี่่�ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยง
ภายใต้้การเปลี่่�ยนแปลงจากปััจจััยภายในและภายนอกที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อธุุรกิิจ จึึงได้้มีกี ารบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ
โดยมอบหมายให้้ ค ณะทำำ � งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น ผู้้ �ดูู แล
การบริิหารความเสี่่�ยง มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการร่่วมกัันกำำ�หนด
นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม และแนวทางในการบริิหาร
จัั ด การความเสี่่� ย ง นอกจากนี้้� ยัั ง ร่่ ว มพิิ จ ารณาแผนการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด
ให้้เป็็นวาระหลัักในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส

เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการในการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความ
เพีียงพอ อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม และบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับ ที่่�ยอมรัับ ได้้ รวมถึึงติิดตามและประเมิินผลการ
บริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยมุ่่�งหวัังให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นเครื่่�องมืือในการลดความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ให้้บริิษััทมีี
การเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว 
โดยให้้ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วมต่่อการจััดการ
ความเสี่่�ยง เพื่่�อที่่�จะช่่วยผลัักดัันให้้บริิษััทสามารถบรรลุุเป้้าหมาย
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง :
บริิษััทฯ ได้้ ใช้้แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงตามมาตรฐาน
สากล (COSO Enterprise Risk Management Framework
: COSO ERM Framework) ในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งของ
องค์์กรอย่่างเป็็นระบบ ควบคู่่�ไปกัับมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดนโยบาย ควบคุุมกำำ�กัับดููแล
และสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี ก ารดำำ � เนิินงานด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ กลยุุ ท ธ์์ แ ละเป้้ า หมายทางธุุ ร กิิจ โดยต้้ อ ง
มีีความเชื่่�อมโยงกัันทุุกระดัับ รวมถึึงสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคน
ต้้องถืือปฏิิบััติิ ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้พนัักงานทุุกคนในทุุกระดัับ
ชั้้�นตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง
ร่่วมกััน เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปในทิิศทางเดี่่�ยวกันั ทั่่�วทั้้ง� องค์์กร คณะกรรมการ
บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงและโครงสร้้าง
การบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1. คณะทำำ � งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งมีี ห น้้ า ที่่� รัั บ ผิิดชอบ
กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม ซึ่่�งต้้อง
ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และจััดทำำ�ตาราง
การประเมิินความเสี่่�ยง กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง
รวมทั้้� ง จัั ด ทำำ � รายงานที่่� เ กี่่� ยวกัั บ ความเสี่่� ย งตาม
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทถืือปฏิิบััติิ
2. แผนงานบริิ ห ารความเสี่่� ย งจะต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด โดยสามารถ
ประเมิินติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษัทั
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
3. ทบทวนความเพีียงพอของแผนงานบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรวมถึึงประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
4. การปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงนี้้�ต้้อง
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด และต่่อเนื่่�องภายใต้้การควบคุุม
ดููแลของคณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายบริิหารของ
บริิษััท
นโยบายการบริิ ห ารความเสี่่� ย งมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เพื่่� อ ให้้
เป็็นกรอบทั่่�วไปสำำ�หรัับการจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ตาม
พื้้�นฐานของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิดการปลููกฝััง
การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในเข้้าไปในกิิจกรรม
ทั้้�งหมด โดยถืือเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
มีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ติิดตามกำำ�กัับดููแล และประเมิิน
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์ ในการ
บริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1. เพื่่�อนำำ�ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐาน
สากลมาปฏิิบััติิใช้้ ในแนวทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
และกำำ � หนดให้้ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ยงเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ในการตัั ด สิินใจ การกำำ � หนดกลยุุ ท ธ์์ แผนงาน
และการดำำ�เนิินงานขององค์์กร

2. เพื่่�อกำำ�หนดมาตรการ และแนวทางบริิหารจััดการ
ความเสี่่� ย งที่่� เ หลืื อ อยู่่�ขององค์์ ก รให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ที่่�
ยอมรัั บ ได้้ โดยพิิ จ ารณามาตรการที่่� จ ะลดโอกาส
และ/หรืือผลกระทบจากความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้
อย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิภาพ อัั น จะเป็็ น การผลัั ก ดัั น ให้้
สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรที่่�กำำ�หนดไว้้
ทั้้�งในระดัับองค์์กรและในระดัับหน่่วยงาน
3. เพื่่�อสามารถระบุุความเสี่่�ยงหรืือวิิกฤตการณ์์ที่่� ไม่่
คาดคิิด และสามารถตอบสนองการลดความสููญเสีีย
หรืือความเสีียหายต่่อองค์์กรได้้อย่่างเหมาะสมและ
ทัันเหตุุการณ์์
4. เพื่่� อ ให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ รัั บ ทราบข้้ อ มููล
ความเสี่่� ย งที่่� สำำ �คัั ญ แนวโน้้ ม ของความเสี่่� ย ง และ
ความเสี่่�ยงในภาพรวม ตลอดจนกำำ�กับั ดููแลความเสี่่ย� ง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล   
5. เพื่่อ� ให้้ทุกุ ส่่วนงานมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจและทำำ�หน้้าที่่�ใน
การระบุุ ประเมิิน และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ๆ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์ กิิจกรรม
กระบวนการ และ/หรืือโครงการที่่�สำำ�คััญ หรืือการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีสาระสำำ�คััญภายในองค์์กร โดยคำำ�นึึง
ถึึงระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ และความสามารถที่่�
ปฏิิบััติิได้้จริิงด้้วยต้้นทุุนที่่�เหมาะสม
6. เพื่่�อให้้มีีการสื่่�อสาร และถ่่ายทอดความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความตระหนัักถึึงการเป็็น
เจ้้าของความเสี่่�ยง ตลอดจนมีีการบริิหารความเสี่่�ยง
ร่่วมกัันภายใต้้งานที่่�รัับผิิดชอบ
7. เพื่่�อแสดงให้้เห็็น ถึึงการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
และการแบ่่ ง แยกบริิ ษัั ท ได้้ แ บ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ด้ ้ า นการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งออกจากงานด้้ า นที่่� ก่ ่ อ ให้้ เ กิิด
ความเสี่่�ยง (Business Unit)

ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
มีีการกำำ�หนดและสื่่�อสารระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ของ
บริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง ระดัั บ ที่่� ย อมรัั บ ได้้ นี้้� ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ทางเลืื อ กระหว่่ า ง
ความเสี่่� ย งสมมุุ ติิ ฐานและค่่ า ที่่� ค าดว่่ า จะมีี โ อกาส เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น
แนวทางการบริิหารจััดการและการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และ
ความสามารถในการยอมรัับและการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ มีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง
ต่่างๆ ดัังนี้้�
• การบริหารด้านการเงิน - บริษทั ฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยง
สำำ�หรัับ รายงานทางการเงิิน ที่่�ขาดความน่่าเชื่่�อถืือ
รวมถึึงการไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีี
• ภาพลักษณ์ชื่อเสียง - บริษัทฯไม่ยอมรับความเสี่ยง
จากความเสีี ย หายด้้ า นภาพลัั ก ษณ์์ ชื่่� อ เสีี ย ง การ
ลดลงของคุุณภาพการให้้บริิการและความน่่าเชื่่�อถืือ
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ลดน้้อยลง
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•

การปฏิบัตติ ามกฎหมายข้อบังคับ - บริษทั ฯ ไม่ยอมรับ
ความเสี่่�ยงในการละเมิิดกฎหมายหรืือกฎระเบีียบและ
การละเมิิดหลัักจรรยาบรรณพนัักงานหรืือขาดการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในองค์์กร

•
•

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์
ของกลยุุ ท ธ์์ อ งค์์ ก ร รวมถึึ ง ความเสี่่� ย งจากแผนกปฏิิบัั ติิ งาน
การตัั ด สิินใจทางธุุ ร กิิจที่่� สำำ �คัั ญ และการปฏิิบัั ติิ งานประจำำ �ที่่�
สำำ�คััญจะต้้องได้้รัับการจััดการ ดัังนี้้�
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่สนับสนุนและเป็นไปในทิศทาง
เดีี ยวกัั น กัั บ พัั น ธกิิจขององค์์ ก รและสอดคล้้ อ งกัั บ
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
• จัดให้มกี ารระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา

•
•

ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่เหตุการณ์
นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
เลือกวิธกี ารตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite)
และช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
tolerance) และค�ำนึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น และผลตอบแทนที่
คาดว่่าจะได้้รัับ
จั ด การความเสี่ย งโดยใช้ กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่
ออกแบบมาเพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่า
บริิษัทั ฯ ได้้ป้อ้ งกัันการสููญเสีียที่่�ไม่่สามารถยอมรัับได้้
ติดตามความเสี่ยง เพื่อให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงของ
บริิษััทฯ ได้้รัับการจััดการอย่่างเหมาะสม

ปัจจัยความเสี่ยง
ในปีี 2564 คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีีการกำำ�หนด
แผนงานบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และประเมิินผลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น ไปอย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิภาพ
สามารถตอบสนองการเปลี่่�ยนต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วได้้
ทั้้�งนี้้�ได้้แยกความเสี่่ย� งออกเป็็น 4 ด้้าน คืือ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารงาน ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน และ
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน เพื่่อ� ให้้สามารถแก้้ ไขและป้้องกัันความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างตรงจุุด ชััดเจน และเป็็นรููปธรรม โดยมีีการ
ติิดตามและการรายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
1.1 กลยุุทธ์์ด้้านการเติิบโต
ธุุ ร กิิจอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ ป็็ น ธุุ ร กิิจที่่�มีี ก ารแข่่ ง ขัั น สููง
ทั้้�งจากผู้้�ประกอบการรายเดิิม และรายใหม่่ รวมถึึงผู้้�ประกอบการ
ที่่�มาร่่วมทุุนจากต่่างประเทศ ทำำ�ให้้การแข่่งขัันมีีความเข้้มข้้นขึ้้�น
เรื่่�อยๆ อีีกทั้้�งผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์ ในตลาดมีีการเร่่ง
ระบายสิินค้้าด้้วยการนำำ�เอากลยุุทธ์์ทางการตลาด โดยเฉพาะ
การปรัับลดราคาสิินค้้าลงมาเพื่่�อลดปริิมาณสิินค้้าคงเหลืือและ
เพิ่่�มสภาพคล่่องทางการเงิิน ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เมื่่�อเผชิิญกัับการแข่่งขัันด้้านราคาจาก
ตลาดในกลุ่่�มสิินค้้าและทำำ�เลเดีียวกััน หากบริิษััทฯ ไม่่แสวงหา
กลยุุทธ์์ ใหม่่ๆ หรืือแนวทางการปรัับปรุุงที่่�ชััดเจนเข้้ามาพััฒนา
อาจทำำ�ให้้ ไม่่สามารถแข่่งขัันในตลาดได้้ ฝ่่ายบริิหารจึึงได้้มีีการ
กำำ�หนดแผนการขัับเคลื่่�อนทางธุุรกิิจ (Roadmap) ที่่�ชััดเจนเพื่่�อ
ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายที่่� ว างไว้้  มีี ก ารจัั ด ทำำ � กระบวนการบริิ ห าร
ธุุ ร กิิจที่่� ส ามารถวัั ด ความคืื บ หน้้ า ได้้ ตลอดจนมีี ก ารสรรหา
บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามเชี่่� ยวช าญเพื่่� อ รัั บ ผิิดชอบงานได้้ ต รงกัั บ
ความต้้ อ งการของบริิ ษัั ท ฯ มีี ก ารบริิ ห ารสัั ด ส่่ ว นของ
ประเภทสิินค้้า (Portfolio) อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ

ความต้้องการของตลาด โดยจััดสิินค้้าออกเป็็น 4 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มสิินค้้ า ที่่� ผ ลิิตเป็็ น จำำ � นวนมาก (Mass Production)
2. กลุ่่�มสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููง (Premium) 3. กลุ่่�มคอนโดมีีเนีียม
(Condominium) และ 4. กลุ่่�มสิินค้้าราคาประหยััด (Economy)
1.2. การดำำ�เนิินธุุรกิิจรููปแบบใหม่่
ในปััจจุุบัันรููปแบบการใช้้ชีีวิิตของคนเปลี่่�ยนไปจากเดิิม
โดยเทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันของคนมากขึ้้�น
หากบริิษััทฯไม่่มีีการปรัับตััวให้้ทัันตามการเปลี่่�ยนแปลง บริิษััทฯ
อาจเสีียโอกาสในการขาย  การแข่่งขััน การทำำ�กำำ�ไรได้้ และไม่่
สามารถดำำ � เนิินธุุ ร กิิจได้้ อ ย่่ า งยั่่� ง ยืื น  ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ ตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้ารุ่่�นใหม่่ บริิษััทฯ จึึงทำำ�การตลาดใน
รููปแบบใหม่่เพื่่�อสร้้าง Brand awareness สร้้างการรัับรู้้� ให้้กัับ
ลููกค้้าอย่่างกว้้างขวางมากขึ้้�น โดยจััดทำำ�  Website และสื่่�อทั้้�ง
online และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เพื่่�อที่่�จะสามารถเข้้าถึึงลููกค้้าได้้ทุุกกลุ่่�ม
และสามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้มากขึ้้�น
อีีกทั้้�งทำำ�การวิิเคราะห์์ตลาดและขยายโครงการไปยัังทำำ�เล
ใหม่่ๆ จััดทำำ�แบบสิินค้้าให้้ตอบสนองความต้้องการและรููปแบบ
การใช้้ชีีวิิต (Life style) ของลููกค้้ารุ่่�นใหม่่ และปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์
การขายและการโอนให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ รููปแบบการใช้้ ชีี วิ ิ ต ของ
คนรุ่่�นใหม่่ให้้เข้้าถึึงการขายได้้ง่่ายขึ้้�น
2. ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารงาน
2.1 การบริิหารงานก่่อสร้้าง
จากเศรษฐกิิจที่่� ช ะลอตัั ว ลงประกอบกัั บ มาตรการ
และนโยบายของรัั ฐ บาลที่่� อ อกมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งทำำ � ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
ต้้องเฝ้้าระวัังในเรื่่�องของสิินค้้าคงเหลืือ (Stock Ratio) เพื่่�อให้้มีี
สิินค้้าเพีียงพอต่่ออััตราการขายและโอน แต่่ในขณะเดีียวกัันต้้อง
ไม่่เป็็นภาระในเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััทฯ มากจนเกิินไป บริิษััทฯ
จึึงได้้วิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค สภาวะตลาดอุุตสาหกรรม
และปัั จ จัั ยอื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง เพื่่� อ เป็็ น ข้้ อ มููลในการบริิ ห ารงาน
ก่่อสร้้างให้้เหมาะสม พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์
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การตลาด และการขาย ผ่่ า นช่่ อ งทางต่่ า งๆ ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป สร้้างยอดขาย เพิ่่�มการโอน
และเร่่ ง ระบายสิินค้้ า พร้้ อ มอยู่่�  เพื่่� อ ให้้ ส ามารถบริิ ห ารสภาพ
คล่่องให้้มีีประสิิทธิิภาพ ป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความผัันผวนทาง
เศรษฐกิิจ และเหตุุการณ์์ที่่� ไม่่คาดฝััน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
บริิษััทฯ ได้้
2.2 การบริิหารค่่าใช้้จ่่าย
ในภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว  การควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย
เป็็ น สิ่่ � ง จำำ � เป็็ น หากบริิ ษัั ท ฯไม่่ มีี ก ารควบคุุ ม ค่่ า ใช้้ จ่ ่ า ย  อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อสภาพคล่่องทางการเงิิน บริิษััทฯ จึึงได้้วางแผน
การปรัับลดค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็นโดยการจััดทำำ�งบประมาณที่่�ชัดั เจน
ของแต่่ละหน่่วยงานและให้้มีีการทบทวนค่่าใช้้จ่่ายทุุก 6 เดืือน
เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การใช้้ ง บประมาณที่่� สูู งเกิินความจำำ � เป็็ น และ
แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานเพื่่�อปรัับปรุุงเกณฑ์์ค่่าตอบแทนต่่างๆ เช่่น
ค่่าตอบแทนการขาย ค่่าตอบแทนการโอน ให้้สอดคล้้องกัับการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน
2.3 การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถก้้าวเป็็นผู้้�นำำ�ทางการค้้าด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์ บริิษััทฯ จึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา
ศัักยภาพของบุุคลากร ตั้้�งแต่่กระบวนการคััดสรรบุุคลากรที่่�มีี
คุุณภาพ และกระบวนการพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง
มีีการประเมิินผลที่่�ชััดเจนและเป็็นธรรม สามารถบ่่งชี้้�ถึึงศัักยภาพ
ของบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�ได้้อย่่างชััดเจน บริิษััทฯ จึึงมีีการประเมิิน
ผลงานโดยใช้้ KPI (Key Performance Indicator) และ
Competency เป็็นเครื่่�องมืือในการวััดผลตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�บริิหารจน
ถึึงระดัับปฏิิบััติิการ
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาศัักยภาพ
ของบุุ ค ลากร โดยจัั ด ให้้ มีี ก ารพัั ฒ นาบุุ ค ลากรอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
มีีแผนในการฝึึกอบรมพนัักงานทั้้�งรายกลุ่่�มและรายบุุคคล เพื่่�อ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีี ค วามรู้้ �  ความสามารถ มีี ก ารวางแผน
กำำ�ลัังคนและปรัับผัังโครงสร้้างใหม่่ อีีกทั้้�งมีีระบบการจััดเตรีียม
กำำ �ลัั ง คนเพื่่� อ สืื บ ทอดตำำ � แหน่่ ง และทดแทนกำำ �ลัั ง พลที่่� ใ กล้้ จ ะ
เกษีียณอายุุ โดยการสรรหาจากทั้้�งภายในและภายนอก รวมไป
ถึึ ง การพิิ จ ารณาปรัั บ ขึ้้� น ตำำ � แหน่่ ง การพิิ จ ารณาปรัั บ เพิ่่� ม
ผลตอบแทนและ/หรืือสวััสดิิการให้้แก่่บุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯ และเป็็นการสร้้างขวััญ
และกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน และป้้องกัันการสููญเสีียบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถ และรัักษาบุุคลากรให้้ทำำ�งานกัับบริิษััทฯได้้
2.4 ระบบเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
ในปััจจุุบัันการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ทั้้�งเรื่่�องของนวััตกรรม
เทคโนโลยีี เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั และถืือเป็็นตััวเลืือกหนึ่่�งของลููกค้้า บริิษัทั ฯ
จึึงจััดหาเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย  และพัันธมิิตรในด้้านนวััตกรรมต่่างๆ
เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ มีีการนำำ�ระบบเทคโนโลยีี
และสารสนเทศ เข้้ า มาใช้้ ใ นองค์์ ก รเพื่่� อ เพิ่่� ม ความรวดเร็็ ว ใน
การทำำ � งานและเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการพัั ฒ นาประสิิทธิิภาพของ
การทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น มีีระบบป้้องกัันความปลอดภััยของข้้อมููล
ตั้้�งแต่่การประมวลผล จััดเก็็บ ติิดตาม สำำ�รองข้้อมููลเพื่่�อป้้องกััน

เหตุุ วิ ิ ก ฤตหรืื อ การคุุ ก คามจากการโจมตีี ภ ายนอก เช่่ น
ไวรััสคอมพิิวเตอร์์, แฮกเกอร์์ เป็็นต้้น รวมถึึงการจััดเตรีียม
Software และจำำ�นวน License ให้้ครบถ้้วนถููกต้้องตามกฎ
การทำำ�ธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรม
2.5 ปััจจััยเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นธุุรกิิจที่่�ก่่อให้้เกิิด
มลภาวะต่่ อ สิ่่ � ง แวดล้้ อ ม โดยเกิิดจากกระบวนการก่่ อ สร้้ า ง
บริิษััทฯ ได้้มีีมาตรการในการดููแลพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างของโครงการ
ภายใต้้ ม าตรฐานการประเมิินผลกระทบด้้ า นสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม
(Environmental Impact Assessment : EIA) ของสำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้ ให้้ความสำำ�คััญ
กัับเรื่่�องของอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยจากกระบวนการ
ทำำ�งานที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและผู้้�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องของ
มลพิิษต่่างๆ รวมถึึงผลกระทบด้้านการจราจรโดยรอบพื้้�นที่่�
ก่่อสร้้าง ที่่�เกิิดจากการกระบวนการก่่อสร้้างที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ชุุมชน
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐและชุุมชนใน
การทำำ�การศึึกษาและประเมิินผลกระทบของโครงการต่่อคุุณภาพ
สิ่่ � ง แวดล้้ อ มและสุุ ข ภาพของประชาชนในชุุ ม ชน และจัั ด ให้้ มีี
กระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ก่่อน ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของการดำำ�เนิินงานภายใน ได้้มีีการบริิหาร
จััดการโดยจััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสม
ตามประเภทงาน การบริิ ห ารจัั ด การพื้้� น ที่่� เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ เ กิิด
ผลกระทบต่่อชุุม ชนและพื้้�น ที่่�โดยรอบโครงการที่่�ดำำ�าเนิินการ
ก่่อสร้้าง โดยคำำ�นึึงถึึงสุุขอนามััยที่่�ดีี ต่่อทีีมงานและผู้้�อยู่่�อาศััยใน
ชุุมชนโดยรอบ
3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
3.1 การบริิหารการเงิิน
การขยายตััวในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการสร้้างรายได้้ที่่�สม่ำำ��เสมอและในระยะยาว
ต่่อบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ดีีการบริิหารงานธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์
ต้้องใช้้เงิินลงทุุนสููงในการดำำ�เนิินโครงการใหม่่ รวมถึึงเงิินทุุนใน
การหาทรััพยากรหรืือที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาโครงการใหม่่ๆ ในอนาคต
ทั้้�งนี้้�หากเศรษฐกิิจที่่�ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย บริิษััทฯ ไม่่สามารถรัับรู้้�รายได้้
ได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ บริิษััทฯ จึึงต้้องระมััดระวัังในการลงทุุนและ
การจััดการสภาพคล่่อง โดยจััดหารายได้้เพิ่่�มจากธุุรกิิจใหม่่
และบริิหารทรััพย์์สิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด รวมถึึงหาแหล่่ง
เงิินทุุนสำำ�รอง และพัันธมิิตรทางการเงิิน อีีกทั้้�งเสาะหาเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิ น เพื่่� อ เป็็ น แผนสำำ � รองในการป้้ อ งกัั น ปัั ญ หาขาด
สภาพคล่่องของบริิษััทฯ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีการควบคุุม ติิดตาม และ
วิิ เ คราะห์์ ส ภาพคล่่ อ งทางการเงิิ น อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด เพื่่� อ วางแผน
การเงิินที่่�เหมาะสม อีีกทั้้�งยัังมีีความสััมพัันธ์์อัันดีี และได้้รัับความ
ไว้้วางใจจากสถาบัันการเงิินหลายแห่่ง ที่่�ให้้การสนัับสนุุนสิินเชื่่�อ
เป็็นอย่่างดีีเสมอมา ทั้้�งสิินเชื่่�อที่่�ให้้กัับบริิษััทฯ โดยตรงและสิินเชื่่�อ
ที่่�ให้้กัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อสิินค้้าในโครงการกัับบริิษััทฯ
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4. ความเสี่่�ยงด้้านการกำำ�กัับดููแลและกฎหมาย
4.1 ข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ธุุรกิิจ
เนื่่�องจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้ อ กำำ � หนด กฎหมาย  และกฎระเบีี ย บอยู่่�เสมอ ซึ่่� ง อาจจะ
ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การวางแผนในการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ การสร้้ า ง
โครงการใหม่่ๆ ต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินการโดยไม่่ติิดขััด เงื่่�อนไขทาง
กฎหมาย  บริิ ษัั ท ฯ จึึงได้้ ม อบหมายให้้ ผู้้ � เ กี่่� ยวข้ ้ อ งติิดตาม
ความเคลื่่� อ นไหวขององค์์ ก รหรืื อ หน่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ
การกำำ �กัั บ ดููแลกฎหมายของธุุ ร กิิจอสัั ง หาอย่่ า งสม่ำำ� � เสมอ
เพื่่�อรัับทราบข่่าวสารการปรัับเปลี่่�ยนกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�อาจมีี
ผลต่่ อ การดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ เป็็ น การเตรีี ย มความพร้้ อ มสำำ � หรัั บ
การเปลี่่� ย นแปลงแผนพัั ฒ นาโครงการให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
การเปลี่่� ย นแปลงที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น  อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มีี ก ารศึึ ก ษาภาวะ
ตลาดอยู่่�เสมอ เพื่่�อพััฒนาโครงการอย่่างเหมาะสม และเป็็นไป
ตามกรอบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ จะตรวจสอบข้้ อ จำำ �กัั ด ทางกฎหมาย
และข้้ อ บัั ง คัั บ ของหน่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งในพื้้� น ที่่�  ก่ ่ อ นการขึ้้� น
โครงการใหม่่ทุุกครั้้�ง เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

4.2 การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงปััญหาและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทฯมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และยึึดมั่่�น ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส
สามารถตรวจสอบได้้ มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  และ
เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทฯ ได้้ประกาศ
เจตนารมณ์์แนวร่่วมปฏิิบััติิ  (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต ตามมติิที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2557 เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2557
ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบาย  และแนวทางในการ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีี ค่ ่ า นิิยมในการปฏิิบัั ติิ งานด้้ วย ความ
ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต อย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้จััดตั้้�งฝ่่ายตรวจสอบและ
พััฒนาระบบเป็็นหน่่วยงานในการตรวจสอบการกระทำำ�ที่่�อาจ
จะก่่อให้้เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น พร้้อมทั้้�งแนวทางในการป้้องกััน
และบทลงโทษที่่�เหมาะสม

ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ COVID-19
1. การดำำ�เนิินงาน (operation)
กระทบ      
ไม่่กระทบ
คำำ�อธิิบาย
จากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 บริิษััทไม่่มีีผลกระทบ
โดยตรงต่่อการดำำ�เนิินงาน ไม่่มีีการลดคน แต่่บางโครงการอาจ
มีีการเพิ่่�มพนัักงานจากการเร่่งผลิิตสิินค้้าให้้ทันั กัับความต้้องการ
ของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนจากการซื้้�อสิินค้้าแนวสููงมาเป็็นสิินค้้าแนวราบ
อีีกทั้้�ง สถานที่่�เปิิดโครงการของบริิษัทั อยู่่�ในบริิเวณรอบนอกเมืือง
และกลุ่่�มลููกค้้ า เป็็ น ลููกค้้ า ระดัั บ กลางที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ก ลุ่่�มอาชีี พ ที่่� โ ดน
ผลกระทบโดยตรง
แผนการดำำ�เนิินงาน บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับแผนการพััฒนา
โครงการจากเดิิมที่่�วางไว้้ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแพร่่ระบาด
ของโรค ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้การรัับรู้้�รายได้้ของบริิษััทฯ ไม่่เป็็นไปตาม
เป้้าหมายที่่� ได้้วางไว้้ แต่่มีีการประชุุมเพื่่�อปรัับแผนงานรายสััปดาห์์
เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถรัับรู้้�รายได้้ ไม่่ต่่างไปจากประมาณการที่่� ได้้
วางไว้้ อีีกทั้้�งความต้้องการสิินค้้าและบริิการมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
จากเดิิม กำำ �ลัั ง ซื้้�อ เดิิมและกลุ่่�มลููกค้้า มีีการปรัับเปลี่่�ยนไป ทั้้�ง
ภาพรวมของรายได้้ แ ละกลุ่่�มอาชีี พ  ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ผลกระทบจาก
การแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 แต่่ บ ริิ ษัั ท ฯ มีี ก ลุ่่�มลููกค้้ า ที่่�
หลากหลายและมีีสิินค้้าที่่�เหมาะสำำ�หรัับกลุ่่�มรายได้้ ในทุุกกลุ่่�ม
ทำำ�ให้้การขายสิินค้้าสามารถยืืดหยุ่่�น และปรัับเปลี่่�ยนช่่วงราคา
ให้้สอดคล้้องกัับรายได้้ที่่�เปลี่่�ยนไป

สำำ�หรัับการดููแลบุุคลากร บริิษััทฯ มีีการวางแผนความ
ต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Planning : BCP)
และการบริิ ห ารจัั ด การ Work from home จึึงไม่่ ก ระทบต่่ อ
การดำำ � เนิินงาน โดยยัั ง สามารถให้้ บ ริิ ก ารและขายสิินค้้ า ได้้
ตามปกติิ  รวมถึึ ง มีี ม าตรการป้้ อ งกัั น COVID-19 และดููแล
พนัั ก งาน ลููกค้้ า ตลอดจนผู้้ �ติิ ดต่่ อ เพื่่� อ ให้้ มีี ค วามมั่่� น ใจใน
ความปลอดภััย  และห่่างไกลจากโรคระบาด ปััจจุุบัันยัังไม่่พบการ
ระบาดในกลุ่่�มพนัักงาน
การจััดหาแรงงาน ก่่อสร้้างและการจ้้างแรงงานข้้ามพื้้�นที่่�
มีีความเสี่่�ยงและทำำ�ได้้ยากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้มีีการสำำ�รองแรงงาน
รวมถึึงสิินค้้าพร้้อมขายไว้้อย่่างเป็็นระบบ มีีการดููแลแรงงาน
รวมถึึงการตรวจวััดเชื้้�อและฉีีดพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อ เพื่่�อความปลอดภััย
ของทุุกหน่่วยงาน ทั้้�งลููกค้้าและบุุคลากร มีีระบบในการคััดสรร
และป้้องกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
จากการแพร่่ ร ะบาดของโรคทำำ � ให้้ เ กิิดข้้ อ จำำ �กัั ด ในการ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมหลายรููปแบบ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯได้้มีีการปรัับ
รููปแบบการจััดกิิจกรรม เพื่่�อส่่งเสริิมการตลาด รวมถึึงกิิจกรรม
เพื่่�อลููกบ้้านให้้สอดคล้้องกัับการควบคุุมโรคติิดต่่อ โดยการ
จััดกิิจกรรมเป็็นแบบออนไลน์์มากขึ้้�น มีีการปรัับแผนงานเป็็น
รายสััปดาห์์ เพื่่�อให้้แผนงานดัังกล่่าวเป็็นปััจจุุบัันและรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี หากเกิิดภาวะวิิกฤต                                                                                                   
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2. การเงิิน (financial)
กระทบ      

ไม่่กระทบ

คำำ�อธิิบาย
บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับผลกระทบด้้านสภาพคล่่องเนื่่�องจากมีี
เงิินสำำ�รองเพีียงพอ รวมถึึงมีีพัันธมิิตรด้้านการเงิินที่่�รองรัับการ
ขยายงานและพร้้ อ มที่่� จ ะให้้ ค วามช่่ วย เหลืื อ ด้้ า นการเงิิ น หาก
บริิษััทต้้องการ

ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ มีี ค วามระมัั ด ระวัั ง ในการก่่ อ หนี้้� รวมถึึ ง
การจัั ด ทำำ �สิิ นค้้ า ให้้ พ อดีี ห รืื อ ใกล้้ เ คีี ย งกัั บ ความต้้ อ งการ ไม่่
OVER STOCK และบริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารวางแผนด้้ า นการเงิิ น มา
อย่่ า งระมัั ด ระวัั ง  มีี ก ารปรัั บ ลด DE Ratio ให้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ� � 
และรัักษาระดัับให้้สามารถยอมรัับได้้

3. ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน (balance sheet and performance)
กระทบ      
ไม่่กระทบ
คำำ�อธิิบาย
ภาพรวมธุุ ร กิิจอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ใ นปีี ที่่� ผ่ ่ า นมาจะเห็็ น ว่่ า
ผู้้�ประกอบการจากแนวสููง ลงมาทำำ�สิินค้้าแนวราบมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
เกิิดการแย่่งชิิงทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�จำำ�กััด เช่่น ที่่�ดิิน ทำำ�ให้้ราคาที่่�ดิิน
มีีแนวโน้้มปรัับราคาสููงขึ้้�น ซึ่่�งบริิษััทมีีที่่�ดิินสำำ�หรัับรองรัับการ
พััฒนาโครงการในอนาคตอยู่่�แล้้วทำำ�ให้้ ไม่่ขาดแคลนทรััพยากร
ดัังกล่่าว อีีกทั้้�ง มีีการปรัับรููปแบบสิินค้้าให้้เหมาะกัับวิิถีีชีีวิิต หรืือ
lifestyle ที่่�เปลี่่�ยนไปของลููกค้้า

จากผลกระทบของ COVID-19 ที่่�ทำำ�ให้้คนอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น
หรืื อ ทำำ � งานที่่� บ้ ้ า น (Work From Home) และใช้้ ชีีวิ ิ ต ร่่ ว มกัั น
ในบ้้านมากขึ้้�น รวมถึึงสัังคมปััจจุุบัันที่่�มีีผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยบริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร และ/หรืือ Internet Provider
เพื่่�อเข้้ามาร่่วมมืือกััน ให้้ลููกค้้าสามารถใช้้ชีีวิ ิตที่่�บ้ ้านได้้อย่่าง
ปลอดภััย และสามารถทำำ�ทุุกกิิจกรรมที่่�บ้้านได้้

4. ภาระผููกพัันตามสััญญา (contractual obligations)
กระทบ      
ไม่่กระทบ
คำำ�อธิิบาย
บริิษััทฯ มีีการปรัับเปลี่่�ยนสััญญาทางการเงิินและปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยลง ทำำ�ให้้เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััทมากขึ้้�น

5. ความเสี่่�ยงต่่อความอยู่่�รอดของกิิจการ (threats to viability)
กระทบ      
ไม่่กระทบ
คำำ�อธิิบาย
บริิษััทฯ มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานที่่�ยืืดหยุ่่�น พร้้อมที่่�จะ
ปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�เสมอ
โดยมีีทีีมบริิหารที่่�คอยพิิจารณาความเสี่่�ยงและหาแนวทางแก้้ ไขให้้
ทัันกัับเหตุุการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยมิิได้้คาดหมาย
ฝ่่ า ยบริิ ห ารได้้ ป รัั บ เปลี่่� ย นแผนการประชาสัั ม พัั น ธ์์ แ ละ
การตลาดเป็็นแบบออนไลน์์มากขึ้้�น มีีการอบรมพนัักงาน และ
มาตรฐานในการบริิการที่่�เข้้มข้้นเพื่่�อให้้ลููกค้้าและผู้้�มารัับบริิการ

มีี ค วามมั่่� น ใจในความปลอดภัั ย  และมีี ก ารบริิ ห ารงานและ
การบริิการที่่�เป็็นมาตรฐานสากลสำำ�หรัับบริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ Intermediate care and wellness ในส่่วนของการดำำ�เนิิน
กิิจการห้้องเช่่า บริิษััทมีีลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�เช่่าระยะยาวและส่่วนใหญ่่
เป็็นผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย จึึงไม่่ได้้มีีผลกระทบแต่่อย่่างใด
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6. นโยบายในการกำำ�หนดระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (credit term)
กระทบ      
ไม่่กระทบ
คำำ�อธิิบาย
จากการแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19 บริิ ษัั ท ไม่่ ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบโดยตรงกัับสภาพคล่่องของบริิษััท ทำำ�ให้้ ไม่่มีีปััญหา
เรื่่�องของระยะเวลาในการจ่่ายหนี้้� ส่่วนในเรื่่�องสิินเชื่่�อการค้้า

บริิษัทั ยัังคงยึึดนโยบายการจ่่ายเดิิม โดยบริิษัทั มีีระยะเวลาใน
การให้้สิินเชื่่�อกัับคู่่�ค้้า เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน 60 วััน และระยะเวลา
การจ่่ายให้้กัับลููกหนี้้�การค้้า เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน 30 วััน

ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์
- ไม่่มีี –

ความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ต่่างประเทศ
- ไม่่มีี –
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การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ

เพื่่�อความยั่่�งยืืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริิษััท เอ็็น. ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจตาม
แนวการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐานของการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เกิิดผลกระทบในทางลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้น้้อยที่่�สุุด
และสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันด้้วยความจริิงใจ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถ
เติิบโตอย่่างมั่่�นคงยั่่�งยืืนต่่อไปในระยะยาว

นโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
1. มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ
(Economy) มิิติิสัั ง คม (Social) และมิิติิสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม
(Environment) รวมถึึงส่่งเสริิมแนวทางปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืน
ให้้แก่่พนัักงาน
2. ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยมุ่่�งเน้้น
ให้้เกิิดผลกระทบในทางลบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้น้้อยที่่�สุุด
และมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันด้้วยความจริิงใจ
3. ปฏิิบััติิภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย รัักษาคำำ�มั่่�นสััญญา
ในข้้อตกลงที่่�บัังคัับใช้้และข้้อตกลงที่่�สมััครใจเข้้าร่่วม เคารพ
มาตรฐานสากลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน รวมถึึง
ส่่งเสริิมการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ  (non-discrimination) และ
ความเท่่าเทีียมทางเพศ (gender equality)

4. ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่อ� ให้้เกิิดความโปร่่งใส
(Transparency) และตรวจสอบได้้ หลีีกเลี่่�ยงและต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และส่่ ง เสริิ ม พฤติิกรรมที่่� เ ป็็ น ธรรมและมีี จ ริิ ย ธรรมแก่่
พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
5. ประเมิินและบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่ า งเป็็ น ระบบผ่่ า นการ
ติิดตามและประเมิินผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการ
ตรวจสอบโดยหน่่วยงานภายในและภายนอก
6. สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายผ่่าน
ช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ ที่่�ชัดั เจน จััดให้้มีกี ารเผยแพร่่ข้อ้ มููล
ที่่�ถููกต้้องและเชื่่อ� ถืือได้้ รวมถึึงการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน
ต่่างๆ เพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย 
7. ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เลืือกใช้้
เทคโนโลยีี แ ละแนวปฏิิบัั ติิที่่� ช่ ่ วย ลดผลกระทบเชิิงลบต่่ อ
สิ่่ � ง แวดล้้ อ ม รวมถึึ ง การบริิ ห ารจัั ด การใช้้ ท รัั พ ยากร
ธรรมชาติิให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด พร้้อมทั้้�งสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ในการปฏิิบัั ติิ การให้้ เ กิิดผลกระทบต่่ อ สิ่่ � ง แวดล้้ อ มและ
ชุุมชนให้้น้้อยที่่�สุุด
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เป้้าหมายจััดการความยั่่�งยืืน
จากนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน โดยการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐานของการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญ
กัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีีและยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ธุุรกิิจไปพร้้อมกัับการแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
เศรษฐกิิจ

 สร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี การเจริิญเติิบโตที่่�มั่่�นคง และผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
 ได้้รับั การไว้้วางใจในการเป็็นลููกหนี้้�ที่่�ดีี เพื่่�อการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันในระยะยาว

สัังคม







สิ่่�งแวดล้้อม

 ศึึกษาการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านกิิจกรรมดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
 ศึึกษาการบริิหารจััดการด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานทั้้�ง การใช้้น้ำำ�� ไฟฟ้้า
 วััสดุุในการดำำ�เนิินงานเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

หลัักธรรมาภิิบาล






สวััสดิิการและผลประโยชน์์พนัักงานที่่�น่่าสนใจและมีีความเหมาะสม
ความปลอดภััยและสภาพแวดล้้อมที่่�ดีีในการทำำ�งาน การดููแลสุุขภาพของพนัักงาน
ลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
เคารพมาตรฐานสากลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน
องค์์กรมีีระบบการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี

ไม่่มีีการขััดแย้้งทางธุุรกิิจขึ้้�น หรืือเกิิดขึ้้�นน้้อยที่่�สุุดตามกรณีีที่่�สมควร
ไม่่มีีข้้อมููลการฟ้้องร้้องหรืือทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียงจากบุุคคลหรืือหน่่วยงานใด
ไม่่มีีข้้อมููลการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ผิิดต่่อกฎหมายแต่่อย่่างใด
สามารถเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินอย่่างโปร่่งใส ตรวจสอบได้้
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การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
 การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ โดยครอบคลุุมถึึงผู้้� ได้้รัับผลกระทบหรืืออาจจะ
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และส่่งผลให้้บริิษััทมีีการเติิบโตไปพร้้อม
กัับการสร้้างผลตอบแทนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกี่่�ยวข้้อง
	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
หลัักการและกระบวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ�� ดัังนี้้�
1. ขั้้�นตอนการจััดซื้้�อที่่�
เสนอที่ดิน
(นายหน้า/สถานบันการเงิน)

สำ�รวจที่ดิน
(ทีมงานผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

จัดซื้อที่ดิน
(ฝ่ายการเงิน/นายหน้า/
หน่วยงานราชการ)

ออกแบบผังโครงการ
และแบบบ้าน
(คู่ค้า)

งบประมาณการลงทุน/
ราคาขาย
(ผู้ถือหุ้น/สถานบันการเงิน)

2. ขั้้�นตอนการเตรีียมงาน
วิเคราะห์โครงการ
และสำ�รวจตลาด (คู่ค้า)

ขออนุญาตก่อสร้าง,
จัดสรร และสาธารณูปโภค
(หน่วยงานราชการ)

3. ขั้้�นตอนการก่่อสร้้าง
บริหารงานก่อสร้าง
(คู่ค้า)

4. ขั้้�นตอนการทำำ�การตลาดและการขาย
บริหารการตลาด/การขาย
(คู่ค้า)

ส่งมอบลูกค้า
(ลูกค้า/หน่วยงานราชการ)
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โดยทางบริิษััทฯ ได้้จำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ พนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� ภาครััฐและหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ภาระผููกพััน

ผู้้�บริิหารของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย

• พัฒนาให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ส่งผลให้ ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา พร้อมทั้งบริหารจัดการ
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม

• มุ่งมั่นที่จะสร้างผลการด�ำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
• จัดสรรช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟัง
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้ประโยชน์์สููงสุุดขององค์์กร
• พัฒนาและขยายฐานธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มีีศัักยภาพเป็็นที่่�ยอมรัับ
• มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อเนื่องทุกปีตามนโยบาย
ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
• ก�ำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน
• เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนัักงาน

• มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
• ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
การส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
• สร้างความเชื่อมั่นให้มีความปลอดภัย
ในการทำำ�งาน
• การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

• บริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นที่พึงพอใจของ
พนักงานภายใต้ความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
ของพนัักงานแต่่ละบุุคคล
• จัดท�ำโครงสร้างเงินเดือนและเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีีพ (Carrier Path)
• ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
มีีระบบความปลอดภััยและชีีวอนามััยในการปฏิิบััติิงาน
• จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันและก�ำลังใจให้แก่พนักงาน  
ให้ความเชื่อมั่นว่าพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว
เดีียวกััน
• ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
รวมถึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาทัักษะ ความรู้้�ความ
สามารถและศัักยภาพของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น
การจััดอบรม การสััมมนา และการฝึึกอบรมโดยให้้โอกาส
อย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
• ก�ำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
ปลููกฝัังให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การห้้ามใช้้ข้้อมููลภายในอย่่าง
เคร่่งครััด  เป็็นต้้น
• เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่น�ำข้อมูล
ส่่วนตััว เช่่น เงิินเดืือน ประวััติิรัักษาพยาบาลและประวััติิ
ครอบครััว ไปเปิิดเผยให้้บุุคคลภายนอก หรืือผู้้�ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตามข้้อบัังคัับของกฎหมาย หรืือได้้รัับความยิินยอมจาก
พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว

ลููกค้้า

• คุณภาพงานบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ
รวมถึงความปลอดภัย
• ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• แก้ ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการท�ำงาน
ได้อย่างรอบคอบและรวดเร็วความโปร่งใส
ตลอดกระบวนการท�ำงาน
• ส่งมอบงานตรงตามเวลา
• ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพบริิการ อย่่างต่่อเนื่่�องหลัังจบงาน

• ด�ำเนินงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากร
ที่่�มากประสบการณ์์  
• การบริการที่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
มีีความซื่่�อสััตย์์ ให้้ลููกค้้ามีีความวางใจและเชื่่�อมั่่�นในการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและ
เป็็นธรรม
• รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ภาระผููกพััน

คู่่�ค้้า

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาหรือเงื่อนไข
ที่่�มีีการตกลงกััน เพื่่�อให้้ ได้้รัับประโยชน์์
สููงสุุดในการทำำ�การค้้าระหว่่างกััน
• การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ที่ดีต่อกันในระยะยาว
• การด�ำเนินการที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ตรวจสอบได้
• รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผ่านการด�ำเนินงานที่มี
ประสิิทธิิภาพได้้มาตรฐาน และมีีกระบวนการคััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�
สามารถดำำ�เนิินการตามมาตรฐานต่่างๆ ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
เพื่่�อให้้ ได้้คุุณภาพตามความต้้องการของบริิษััทและมีี
มาตรฐานการจััดทำำ�รููปแบบสััญญาที่่�เหมาะสม เป็็นธรรม
แก่่คู่่�สััญญาทุุกฝ่่ายตามกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
คู่่�ค้้าอย่่างยั่่�งยืืน
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนอย่่างเป็็นธรรมทั้้�งสองฝ่่าย รวมทั้้�งปฏิิบััติิตาม
สััญญาและ/หรืือเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้กัับคู่่�ค้้า
อย่่างเคร่่งครััด
• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
• รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ
เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ

คู่่�แข่่ง

• ความเท่าเทียมในการแข่งขัน
• เคารพในทรัพย์สินทางปัญาของผู้อื่น
และไม่่นำำ�ผลงานของผู้้�อื่่�นมาใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ส่่วนตน

• แข่งขันอย่างเสรี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม โดยไม่มีการขัดแย้งทางธุรกิจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น
น้อยที่สุด
• ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง

เจ้้าหนี้้�/สถาบัันการเงิิน

• มีการจ่ายช�ำระเงินตามสัญญา
หรือเงื่อนไขที่มีการตกลงกัน

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ
รวมทั้ง การช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกัน
ต่่างๆ ภายใต้้สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หน่่วยงานภาครััฐ

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐ • ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
กำำ�หนด และมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ ไขปััญหา
 ทั้้�งกระบวนการทำำ�งานที่่�มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีี การบริิหาร
ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
ความเสี่่�ยง การเปิิดเผยรายงานทั้้�งเป็็นตััวเงิินและไม่่เป็็น
ตััวเงิินให้้มีีความถููกต้้อง น่่าเชื่่�อถืือ การควบคุุมการทุุจริิต
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถสอบถามรายละเอีียดแจ้้ง
ข้้อร้้องเรีียนหรืือเบาะแสการกระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย 
ความไม่่ถููกต้้องของรายงานทางการเงิินระบบควบคุุม
ภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ผ่่านกรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ

หน่่วยงานอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ชุุมชน
สัังคมและส่่วนรวม

• การบริหารจัดการด้านพลังงานและ
สิ่่�งแวดล้้อม
• การได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ด้้านต่่างๆ
• ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก
การดำำ�เนิินของบริิษััทควบคู่่�กัับ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

• ใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม
สิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�คนที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ  
• ส่งเสริมการมีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสัังคม รวมทั้้�งจััดให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
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การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดกระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนตามมาตรฐานการายงานด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อ
สะท้้อนปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อมและการกำำ�กัับดููแล และประเด็็นต่่างๆ ที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการสร้้างคุุณค่่าขององค์์กรตลอดห่่วงโซคุุณค่่าทางธุุรกิิจ รวมถึึงความต้้องการ ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 
ซึ่่�งขั้้�นตอนของการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญนั้้�นสอดคล้้องกัับหลัักการของ GRI โดยประกอบด้้วย 3 ขั้้�นตอนหลััก ดัังนี้้�
1. การวิิ เ คราะห์์ ป ระเด็็ น สำำ �คัั ญ วิิ เ คราะห์์ ป ระเด็็ น ที่่� เ ป็็ น ผลกระทบระหว่่ า งกัั น และประเด็็ น ที่่� อ งค์์ ก รต้้ อ งรัั บ ผิิดชอบต่่ อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแต่่ละกระบวนการธุุรกิิจ
2. การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั  พิิจารณาการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งกัับองค์์กรและการประเมิินความ
สำำ�คัญ
ั ของประเด็็นทั้้�งหมด ซึ่่ง� จะคำำ�นึงึ ถึึงอำำ�นาจ/อิิทธิิพล ความสนใจ/ผลประโยชน์์ระหว่่างกััน โอกาสและผลกระทบต่่อองค์์กร
และระดัับความสนใจและผลกระทบที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. การรัับรองผลประเมิิน โดยนำำ�ผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นความยั่่�งยืืนนำำ�เสนอต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็น
ผู้้�สอบทานและรัับรองผลการประเมิินดัังกล่่าว
ผลการประเมิินสาระสำำ�คััญ
สููง

9

1

1

2
3
ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

7
2

8

1

เศรษฐกิิจ
4

5

2
สัังคม

6

3
4

สิ่่�งแวดล้้อม

5

ต่ำำ��
ต่ำำ��

ความสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ			
ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญน้้อย

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญปานกลาง
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ได้้แก่่

บริิษััทฯ ได้้จััดกลุ่่�มประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�ง 3 กลุ่่�ม เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (SDGs)  

ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน ประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ตามกรอบ GRI

การสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ด้้านเศรษฐกิิจ
1. การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

• ความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น
9 ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
• ความยั่งยืนของกิจการ
รวมถึึงแสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจจาก
• ความยั่งยืนของสังคม
แนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของโลก
ภายใต้้แนวทาง ดัังนี้้�
เพื่่�อวิิเคราะห์์และพััฒนารููปแบบธุุรกิิจให้้ทััน
- CG in substance คือ คณะกรรมการ
ต่่อยุุคสมััย เพื่่�อสร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี
และผู้้�บริิหารบริิษััทสร้้าง performance การเจริิญเติิบโตที่่�มั่่�นคง และผลประโยชน์์
ที่่�ดีีให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน น่่าเชื่่�อถืือ
สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยเน้้นการปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง
- CSR in process คือ การด�ำเนินธุรกิจ
ปกติิ ประจำำ�วัันของบริิษััทเป็็นไปด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม
และเป็็นแรงผลัักดัันให้้ภาคเอกชนอื่่�น
ดำำ�เนิินการด้้วย
- Anticorruption in practice เป็นบริษัท
ต้้นแบบที่่�มีีแผนปฏิิบััติิอย่่างจริิงจัังและ
สร้้างวััฒนธรรมการไม่่คอรััปชั่่�นให้้
ภาคธุุรกิิจไทย

2. การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง

•
•
•
•

ความสามารถในการช�ำระหนี้
9 เคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่
ตกลงกัันตามสััญญาที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�เป็็นสำำ�คััญ
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
รวมทั้้�งการรัับผิิดชอบในภาระหนี้้�ที่่�ควรชำำ�ระ
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
คืืนแก่่เจ้้าหนี้้� ภายใต้้สััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบการเงินที่ถูกต้องโปร่งใส
9 ปฏิบัติตามนโยบายการประเมินและบริหาร
ตรวจสอบได้
ความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีี
• บริหารจัดการห่วงโซอุปทาน
การตรวจสอบโดยหน่่วยงานภายในและ
ภายนอก
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ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน ประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ตามกรอบ GRI

การสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ด้้านสัังคม
1. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
2. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
4. ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีี
มีีคุุณภาพ
5. การบริิหารความพึึงพอใจ
และข้้อร้้องเรีียน

• สิทธิและความเท่าเทียมกัน
9 ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาค�ำมั่นสัญญาใน
• การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ข้้อตกลงที่่�บัังคัับใช้้และข้้อตกลงที่่�สมััครใจ
เข้้าร่่วม เคารพมาตรฐานสากลด้้านสิิทธิิ
• ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตาม
มนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน รวมถึึงส่่งเสริิม
เงื่่�อนไข
การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ (non-discrimination)
• ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และความเท่่าเทีียมทางเพศ (gender equality)
• ไม่ถูกเรียกร้อง หรือรับ หรือจ่าย
9 ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
ผลประโยชน์์ที่่�ไม่่ชอบธรรม
เกิิดความโปร่่งใส (Transparency)
• ความถูกต้อง ครบถ้วน  ไม่บิดเบือน
และตรวจสอบได้้ หลีีกเลี่่�ยงและต่่อต้้านการ
ข้้อมููลข่่าวสาร ของสิินค้้าและบริิการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิิน
• ระดับราคาที่เหมาะสม
ธุุรกิิจ และส่่งเสริิมพฤติิกรรมที่่�เป็็นธรรมและ
• ความสุภาพ / ประสิทธิภาพในการ
มีีจริิยธรรมแก่่พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ติิดต่่อ
9 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
• ความรวดเร็วในการตอบสนอง
รวมถึึงการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ
ความต้้องการ
เพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย 
• มีความสัมพันธ์ที่ดี
• การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
ไม่ผูกขาด /ไม่บิดเบือนข้อมูล
หลอกลวง หรือใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง
ตามครรลองของการแข่่งขััน /
ไม่่ใส่่ร้้ายป้้ายสีี ไม่่จู่่�โจมคู่่�แข่่งโดย
ปราศจากข้้อมููลที่่�สมเหตุุสมผล /
ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกา
ของการแข่่งขัันที่่�ดีี

6. การบริิหารแรงงานและ
การพััฒนาศัักยภาพ
มนุุษย์์

• สวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม 9 ก�ำหนดสวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานที่
น่่าสนใจและมีีความเหมาะสม รวมถึึงการจััด
• การได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
กิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�งานของทรััพยากร
และการเสริมสร้างการปฏิบัติงานอย่าง
บุุคคลของบริิษััทที่่�มีีความสำำ�คััญ
ทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9 การจัดหาหลักสตู รอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของพนักงานให้มีความรู้
• โอกาสความก้าวหน้าในการท�ำงาน
และความเชี่่�ยวชาญในสายงาน
• วัฒนธรรมและบรรยากาศในการ
9 การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ทำำ�งานที่่�ดีี
ที่่�ดีีในการทำำ�งาน การดููแลสุุขภาพของพนัักงาน
และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากการทำำ�งาน เพื่่�อลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุจาก
การทำำ�งาน

7. สุุขภาพ/ความปลอดภััย • สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย 9 มีระบบความปลอดภัยและชีวอนามัยในการ
การทุุจริิต
ปฏิิบััติิงาน
• ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการ
ทุุจริิตคอรััปชั่่�น ตลอดจนสนัับสนุุนให้้ 9 ก�ำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
บุุคคลทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในการ
คอร์์รัปั ชั่่�นให้้ชััดเจน
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชั่่�นทุุกรููปแบบ 9 ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม
แก่่พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน ประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ตามกรอบ GRI

การสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

8. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม • ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อวิถีดั้งเดิม 9 การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม โดยส่งเสริม
ของคนในชุมชน
การจ้้างงานคนในท้้องถิ่่�น การส่่งเสริิมกิิจกรรม
หรืือกลุ่่�มอาชีีพให้้กัับชุุมชนตามความต้้องการ
• การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุน
ให้้กัับชุุมชน รวมถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือ
กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
เช่่น การบริิจาคสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็น
• การดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่่�อลดปััญหาความยากจน และยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชนและสัังคม
9. คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี

• การให้ค่าบ�ำเหน็จที่เหมาะสม
9 ก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็็นธรรม มีีความโปร่่งใส และเป็็นไปตาม
• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
หลัักเกณฑ์์การให้้ค่่าตอบแทนที่่�กำำ�หนด
• ท�ำเลทีด่ ี มีศักยภาพ
สะดวกในการคมนาคม
9 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ผ่านการส่งเสริมการศึกษา การสร้างอาชีพ
มีศูนย์การค้าใกล้บ้าน และคอมมิวนิตี้
• ใกล้โครงการที่สามารถสนับสนุนชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้น
ลดความเหลือ่ มล�้ำทางสังคมได้
สังคมรอบข้าง
• คุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างด�ำเนินงาน

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
1. การใช้้วััตถุุดิิบ
2. การจััดการคุุณภาพ
อากาศ
3. ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ
4. การจััดการน้ำำ��
5. การจััดการพลัังงาน

• การใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับ 9 สนับสนุนการจัดซื้อและเลือกใช้วัสดุที่ประหยัด
สิ่่�งแวดล้้อม ได้้ประโยชน์์สููงสุุดและ/
พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ได้้
9 การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การตรวจสอบ และการกระท�ำเพื่อแก้ ไข
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซ
และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดผลกระทบทางลบ
เรืือนกระจกการส่่งเสริิมกิิจกรรมเพื่่�อการ
และส่่งผลให้้เกิิดผลกระทบทางบวก
ดููดกลัับของก๊๊าซเรืือนกระจกโดยการเพิ่่�มพื้้�นที่่�
สีีเขีียว และการจััดการคุุณภาพอากาศก่่อน
• การจัดการชีวภาพ น�้ำ และพลังงาน
ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ปล่่อยออกสู่่�บรรยากาศ
ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด การรีี ไซเคิิล 9 การน�ำของเสียหรือวัสดุุเหลือใช้กลับมาใช้ ใหม่
หรืือนำำ�กลัับไปใช้้ ใหม่่และผลกระทบที่่�
การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย 
เกิิดจากการใช้้น้ำำ�� พลัังงาน และความ
รวมถึึงการบริิหารจััดการของเสีียตาม
หลากหลายทางชีีวภาพของบริิษััท
หลัักการ 3Rs และการหมุุนเวีียนน้ำำ��ในองค์์กร
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SDGs

ทุุนทางการเงิิน
• จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า 1,245,283,691 หุ้น
• รายได้จากการขายและบริการ  2,540.47 ล้านบาท ในปี 2564
• ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้  339.13 ล้านบาท ในปี 2564
ทุุนทางปััญญา
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ นวัตกรรมและแนวคิดริเริ่มอื่นๆ
ทุุนด้้านบุุคลากร
• จ�ำนวนพนักงาน  166  คน
• ชั่วโมงการมีฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ
• ในสายงานเฉลี่ยของพนักงาน 180 ชั่วโมง 30 นาที
• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหาร และพนักงาน 1 ชั่วโมง
• ค่าใช้จ่ายอบรมของผู้บริหารและพนักงานเฉลี่ย 6,233
บาทต่อคน
ทุุนด้้านสัังคม
• ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
• งบประมาณการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคม
707,936 บาท
ทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแบบที่หมุนเวียนได้และหมุนเวียนไม่ได้

ปััจจััยนำำ�เข้้า
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มีีบริิการหลัังการขาย
แบบครบวงจร

ส่่งมอบตรงเวลา
สร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กัับลููกค้้า

การก่่อสร้้างและ
การใช้้วััสดุุต่่างๆ
เป็็นไปตามมาตรฐานสากล

ควบคุุมต้้นทุุน
การก่่อสร้้างได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
และการออกแบบที่่�
สร้้างสรรค์์ด้้วย
นวััตกรรมที่่�ทัันสมััย

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•
•
•
•

ด้้านสัังคม
• ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ
• การท�ำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม
• อัตราการลาออกของพนักงาน NCH = 12.74%
• ไม่มีประเด็นการขัดแย้งกับชุมชน

คู่แข่ง
ชุมชนและสังคม
พนักงาน
ชุมชน, หน่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ถือหุ้น, พนักงาน
ผู้ถือหุ้น, พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่ม

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ศึกษาการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็น • ทุกกลุ่ม
ระบบตามหลัักการ 3Rs
• มีการรณรงค์ ให้ ใช้กระดาษ Re-Used และควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ  • ทุกกลุ่ม
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการใช้กระดาษ เช่น
เปลี่ยนการใช้กระดาษ เป็นการส่ง e-mail
• รณรงค์ ให้มีการประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ทุกกลุ่ม
เช่น การประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟฟ้า การลดปริมาณการเบิก ใช้อุปกรณ์ส�ำนักงาน พร้อมทั้งสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติการ
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้น้อยที่สุด

•
•
•
•
•

คุุณค่่าต่่อบริิษััท

การสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�ม

ด้้านเศรษฐกิิจ
• รายได้จากการขายและให้บริการ 2,540.47 ล้าน
• ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 339.13 ล้านบาท
• ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.202 บาทต่อหุ้น
• การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ต่อหุ้น
• การจ่ายภาษีเงินได้ 82.51 ล้านบาท

การสร้้างคุุณค่่าสู่่�ความยั่่�งยืืน
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ภาพรวมการดำ�เนินการและการจัดการประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้นำำ�ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
มาวิิเคราะห์์และบููรณาการเข้้าสู่่�กระบวนการกำำ�หนดนโยบายและ
แนวทางปฏิิบััติิขององค์์กร ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายการ
บริิหารจััดการความยั่่�งยืืน เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิในการจััดการ
ประเด็็ น สำำ �คัั ญ ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น  ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลให้้ ธุุ ร กิิจมีี ก าร
ดำำ�เนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีผลประกอบการที่่�เติิบโตอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง โดยบริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารติิดตามการผลดำำ � เนิินงานและ
การจััดการประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน ซึ่่�งใช้้ดัังนี้้�

แนวปฏิิบััติิและผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ประเด็็นด้้านการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ตามนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ
ซึ่่� ง หนึ่่� ง ในนโยบายคืื อ การมุ่่�งมั่่� น ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ใน
ทุุ ก มิิติิ  ได้้ แ ก่่  มิิติิ เศรษฐกิิจ (Economy) มิิติิสัั ง คม (Social)
และมิิติิสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม (Environment) รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม แนวทาง
ปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่พนัักงาน โดยในมิิติิของเศรษฐกิิจ ซึ่่�ง
เป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คััญที่่�จะขัับเคลื่่�อนกิิจการให้้เติิบโตได้้ บริิษััทจึึง
ให้้ความสำำ�คััญในการวิิเคราะห์์และกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ในการแข่่งขััน
การลดรายจ่่ายในองค์์กร เพื่่�อให้้บริิษััทมีีเป้้าหมายในการสร้้าง
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี การเจริิญเติิบโตที่่�มั่่�นคง และผลประโยชน์์
สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับการไว้้วางใจในการเป็็นลููกหนี้้�ที่่�ดีี เพื่่�อการ
ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันในระยะยาว
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 พัฒนารูปแบบธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัย  
9 มีอัตราการเติบโตที่ดี
9 ร่วมทุนกับพันธมิตรในธุรกิจใหม่
9 ได้รับงานโครงการใหญ่ที่ส�ำคัญ
9 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี 2564
บริิษัทั ฯ มีีการปรัับตััวได้้ดี มี
ี กี ารควบคุุมเข้้มเรื่่อ� งการบริิหาร
ต้้นทุุนในองค์์กร มีีระบบบริิการออกมาดููแลลููกค้้า ให้้สะดวก
สบายยิ่่�งขึ้้�น โดยผนวกนวััตกรรม Smart Eco, Smart Care
เพื่่อ� เดิินหน้้าทำำ�ตลาดแนวราบ โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้มีกี ารเตรีียม
พััฒนาโครงการแนวราบใหม่่เพิ่่�ม กระจายบน ทำำ�เลศัักยภาพ
ซึ่่�งเป็็น Prime Area เหมาะกัับการอยู่่�อาศััย  และเพิ่่�มความคุ้้�มค่่า
ให้้กัับผู้้�ซื้้�อบ้้าน พร้้อมเดิินหน้้า เสริิมทีีมงานคุุณภาพตอบรัับ
กลยุุ ท ธ์์ เ พิ่่� ม Value บ้้ า นแนวราบ ตั้้� ง เป้้ า โตในสิินค้้ า แนวราบ
โดยใช้้กลยุุทธ์์ 3 หลัักดัังนี้้�
1. เปิิดตลาดเชิิงรุุก พััฒนาโครงการแนวราบใหม่่เพิ่่�ม
7 โครงการ มููลค่่ า ร่่ ว ม 5,000 ล้้ า นบาท เจาะ Segment
กลุ่่�มใหญ่่แนวราบ ทาวน์์เฮ้้าส์์, บ้้านแฝด, บ้้านเดี่่�ยว  ระดัับราคา
3-5 ล้้านบาท และมีีการขยายทำำ�เลเพิ่่�มครอบคลุุมพื้้�นที่่� 4 ทำำ�เล
ศัั ก ยภาพ ในโซนเหนืื อ โซนตะวัั น ตกโซนใต้้ และตะวัั น ออก
ของกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล รวมทั้้�งเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตบ้้าน
ด้้ วย ระบบเทคโนโลยีี ก ารก่่ อ สร้้ า งทัั น สมัั ย  ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ
ในการวางกลยุุ ท ธ์์ ด้ ้ า น Segment ของบริิ ษัั ท ด้้ วย มีี อัั ต รา

การเติิบโตที่่�ดีี และสอดคล้้องกัับลููกค้้าเป้้าหมายที่่�ต้้องการบ้้าน
ในยุุคโควิิค-19  และยัังคงเดิินหน้้าพััฒนากลุ่่�มฐานการผลิิตใหญ่่
ภายใต้้ Brand โครงการ “บ้้านฟ้้ากรีีนเนอร์์รี่่� และบ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค”
เป็็นเรืือธงเพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าเดิิม
อีีกทั้้�งยัังรุุกขยายหาฐานลููกค้้าใหม่่ ตลาดใหม่่เพื่่�อเพิ่่�ม
Market Share ของบริิษััท ควบคู่่�การพััฒนาคุุณภาพการผลิิต
บ้้านด้้วยระบบเทคโนโลยีีก่่อสร้้างทัันสมััย  สอดคล้้องกัับความ
 ต้้องการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น มอบทางเลืือกการมีีบ้้านให้้ง่่ายขึ้้�น
เข้้ า ถึึ ง ทุุ ก ครอบครัั วที่่� อ ยากมีี บ้ ้ า นด้้ วย ช่่ อ งทางการสื่่� อ สาร
ออนไลน์์ แพลตฟอร์์มดิิจิิทัลั การชมบ้้าน 360 องศา และ Facebook
Live เรีียลไทม์์
2. พัั ฒ นาโปรดัั ก ส์์ นวัั ต กรรมบ้้ า นตอบโจทย์์ ทุุ ก
ไลฟ์์ ส ไตล์์ ผู้้ � อ ยู่่�อาศัั ย ด้ ้ วยรูู ปแบบการใช้้ ชีี วิ ิ ต ของลููกค้้ า ทุุ ก
ช่่วงวััย  ควบคู่่�การพััฒนาต่่อยอดสิินค้้าด้้วยนวััตกรรมผ่่าน
Smart Eco, Smart Care เพิ่่� ม ความแตกต่่ า ง Function
ที่่�ตอบรัับครอบครััววิิถีีใหม่่ เพิ่่�มทางเลืือกรููปแบบการใช้้ชีีวิิต
Life Style หลากหลายในยุุค New Normal
3. ผนึึกพัันธ โดยบริิษััทฯ ได้้ร่่วมทุุนผนึึกพัันธมิิตรใน
ธุุรกิิจใหม่่ ศููนย์์บริิการด้้านการฟื้้�นฟููสุุขภาพ และดููแลผู้้�สููงอายุุ
มีีการบริิการเพื่่�อรองรัับเรื่่�องสุุขภาพ   ครบวงจร Wellness &
Healthcare Business เพื่่�อเป็็นฐานรายได้้ธุุรกิิจในอนาคต
ด้้ วย มาตรฐานทัั น สมัั ย ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น มีี ก ารให้้ บ ริิ ก ารแล้้ ว 
3 ศููนย์์ด้้วยกััน ภายใต้้แนวคิิด Vacation Time
จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�กล่่าวมา บริิษััทฯ มุ่่�งเติิบโตและ
เพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงกลุ่่�ม Segment ใหม่่ สร้้างฐานลููกค้้า
ให้้กว้้างมากขึ้้�น ด้้วยสื่่�อการตลาดออนไลน์์ที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อบ้้าน  
และกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย เพื่่�อรองรัับการเปิิดโครงการใหม่่
แนวราบ เพิ่่�ม อีีก  7 โครงการ  4  ทำำ�เลศัักยภาพ  มููลค่่ารวม 5,000
ล้้านบาท โดยทำำ�ตลาดบ้้านระดัับราคา 3-5  ล้้านบาทในสััดส่่วน
ที่่�เพิ่่�มขี้้�นกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ มีีการเตรีียมความพร้้อมและรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปีี 2565 ภายใต้้ความร่่วมมืือที่่�
เข้้มแข็็งในทุุกภาคของบุุคคลากรในบริิษััทฯ
ประเด็็นด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การบริิหารความเสี่่�ยงนัับเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ ทั้้�งนี้้�ด้้วยปััจจััยหลากหลายประการ ไม่่ว่่าจะ
เป็็ น การเปลี่่� ย นแปลงของเศรษฐกิิจโลก ความก้้ า วหน้้ า ทาง
เทคโนโลยีี ตลอดจนการค้้าทีีไม่่มีีพรมแดน ทำำ�ให้้องค์์กรต้้อง
ปรัับตััวและลดความเสี่่�ยงที่่�คาดการณ์์ว่่าจะเกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้การ
ดำำ�เนิินงานและผลประกอบการเป็็นไปตามเป้้าหมาย  โดยการ
ประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อลด “ความเสี่่�ยง” ถืือเป็็นการ
สร้้างโอกาสให้้ธุุรกิิจเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ ในการจ่ายช�ำระหนี้
9 งบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
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	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
สำำ � หรัั บ ปีี 2564 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ดำำ � เนิินการตามนโยบาย
การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนที่่�กำำ�หนดว่่าบริิษััทจะ “ประเมิินและ
บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบผ่่านการติิดตามและประเมิินผล
อย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการตรวจสอบโดยหน่่วยงาน
ภายในและภายนอก” ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯจึึงมีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
บริิ ห ารความเสี่่� ย ง และกำำ � หนดแผนงานบริิ ห าร/ประเมิินผล
ความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยแยกความเสี่่�ยงออกเป็็น 4 ด้้าน
เพื่่�อให้้สามารถแก้้ ไขและป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่าง
ตรงจุุด ชััดเจน และเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งมีีการติิดตามและการรายงาน
ผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
2. ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารงาน
3. ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
4. ความเสี่่�ยงด้้านการกำำ�กัับดููแลและกฎหมาย

	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีแนวทางปฏิิบััติิต่่อพนัักงานในองค์์กร
ดัังนี้้�
9 บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบัตติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่่างเคร่่งครััด ไม่่สนัับสนุุนการกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
9 บริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิ
มนุุษยชนแก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้สามารถประยุุกต์์ ใช้้การ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม
ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหารจััดการ
ความยั่่�งยืืนที่่�กำำ�หนดว่่าบริิษััทจะ “ปฏิิบััติิภายใต้้ขอบเขตของ
กฎหมาย รัั ก ษาคำำ �มั่่� น สัั ญ ญาในข้้ อ ตกลงที่่� บัั ง คัั บ ใช้้ แ ละ
ข้้ อ ตกลงที่่� ส มัั ค รใจเข้้ า ร่่ ว ม เคารพมาตรฐานสากลด้้ า น
สิิทธิิมนุุ ษยช นและสิิทธิิแรงงาน รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม การไม่่ เ ลืื อ ก
ปฏิิบัั ติิ  (non-discrimination) และความเท่่ า เทีี ย มทางเพศ
(gender equality)”

หมายเหตุุ:  รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมีีการเผยแพร่่ในหััวข้อ้ “การบริิหาร
ความเสี่่�ยง”

จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ทางบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิ ส่่งผลให้้
บริิษััทมีีแนวปฏิิบััติิในการปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินงานและป้้องกััน
ความเสี่่� ย งที่่� อ าจจะเกิิดขึ้้� น การเปิิ ด เผยงบการเงิิ น ที่่� ถูู กต้้ อ ง
ตรวจสอบได้้ รวมไปถึึงมีีการจััดการบริิหารการเงิินได้้ดีี ทำำ�ให้้
การชำำ�ระหนี้้�เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด
โดยในปีี 2565 เบื้้�องต้้นบริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดแผนงาน
บริิหาร/ประเมิินผลความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องจากปีี 2564 ซึ่่�ง
กระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย งอาจเปลี่่� ย นแปลงไปตาม
สถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างไรก็็ตามบริิษัทั ฯ เชื่่อ� มั่่�นว่่า หากมีีแนวทาง
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�ดีี ก็็จะสามารถลด “ความเสี่่�ยง” และการสร้้าง
โอกาสให้้ธุุรกิิจเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

แนวปฏิิบััติิและผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ประเด็็นด้้านการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนถืือเป็็นหลัักการสำำ�คััญประการ
หนึ่่�งภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งทางบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
พนัั ก งาน จึึงมีี ก ารดำำ � เนิินงานเกี่่� ยวกัั บ การสรรหา ว่่ า จ้้ า ง
โดยยึึดหลัักจริิยธรรม ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง เชื้้�อชาติิ 
ศาสนา สีีผิิว  หรืือเพศ แต่่จะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของ
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็นสำำ�คััญ รวมทั้้�งไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็ก
แรงงานเกณฑ์์หรืือแรงงานบัังคัับ และมีีการให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ
แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 พนักงานในองค์กรได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่าง
เท่่าเทีียมกััน
9 ความหลากทางเพศ อายุ เป็นต้น
9 ไม่พบเหตุการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ

ข้้อมููลแสดงความหลากหลายทางเพศ
สััดส่่วนพนัักงาน
แยกตามเพศ

ปีี 2564
จำำ�นวน
(คน)

คิิดเป็็น
(%)

รวมพนัักงานชาย

68

42%

รวมพนัักงานหญิิง

95

58%

ข้้อมููลแสดงความหลากหลายของช่่วงอายุุ
%

สััดส่่วนแบ่่งตามอายุุ
ต่ำำ��กว่่า 30

14%

30-39

26%

40-49

33%

50 ขึ้้�นไป

28%

หมายเหตุุ : รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมีีการเผยแพร่่ใน “ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ-หััวข้้อ7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน”

จากแนวทางปฏิิบััติิ  และนโยบายที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดส่่งผลให้้
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับความเท่่าเทีียม
ของสิิทธิิประโยชน์์จากพนัักงงานในองค์์กร และไม่่พบเหตุุการณ์์
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทุุกรููปแบบ
และสำำ�หรัับปีี 2565 บริิษัทั ฯ จะดำำ�เนิินการตามแนวทางปฏิิบััติิ 
และนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนจากปีี 2564 สืืบเนื่่�อง
จากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีในปีีนี้้�
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ประเด็็นด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การกำำ�กับั ดููแลที่่�ดีเี ป็็นหนึ่่�งในรากฐานสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิ
ตาหลัักเกณฑ์์การเป็็นบริิษััทที่่�มีีระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ตามที่่� สำำ �นัั ก งานคณะกรรมการกำำ �กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
ให้้แนวทางไว้้  ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้างและปลููกฝัังการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงเป็็นแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ต่อผู้มี
ส่่วนได้้เสีีย
9 การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ทางการเงิน ที่ ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส
เชื่อถือได้
9 ระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
9 ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ ดำำ � เนิินงานภายใต้้ แ นวปฏิิบัั ติิ การกำำ �กัั บ ดููแล
ที่่� ดีี ตามนโยบายต่่ า งๆ ที่่� ไ ด้้ กำำ � หนดไว้้ โดยในการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2564 เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ มีี ม ติิพิิ จ ารณาทบทวนนโยบายการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 7 ภายใต้้การ
นำำ�เสนอของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อให้้นโยบาย
ดัังกล่่าว มีีความเป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับธุุรกิิจและการ
ดำำ � เนิินงานของบริิ ษัั ท รวมถึึ ง ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก เกณฑ์์
ASEAN CG Scorecard แต่่ยัังคงยึึดหลัักปฏิิบััติิตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ 5 หมวด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.  สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม
3. บทบาทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
หมายเหตุุ: รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมีีการเผยแพร่่ใน “ส่่วนที่่� 2
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

จากการนำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทมา
เป็็นแนวการปฏิิบััติิไม่่ว่า่ จะเป็็น การดำำ�เนิินงานด้้วยความเป็็นธรรม
ป้้ อ งกัั น การใช้้ โ อกาสจากการเป็็ น กรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารหรืื อ
พนัั ก งานของบริิ ษัั ท แสวงหาประโยชน์์ ส่ ่ ว นตน ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ
อย่่ า งซื่่�อ สัั ต ย์์  สุุจ ริิต มีีคุุณธรรม มีีจ ริิยธรรมและโปร่่งใส ให้้
ความสำำ�คััญต่่อพนัักงานทุุกคนซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญสู่่�ความ
สำำ�เร็็จขององค์์กร มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมใน
การพััฒนาให้้บริิษัทั สามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับ
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�ดีีภายในองค์์กร ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่าง
เป็็นธรรมและเสมอภาค คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า
และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อทั้้�ง
สองฝ่่าย และหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง

ผลประโยชน์์ ยึึดมั่่�นในสััญญาและถืือปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อตกลง
ที่่� มีี ต่ ่ อ เจ้้ า หนี้้� ในการชำำ � ระคืื น เงิิ น การแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า
อย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด ให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�สอบบััญชีี
อย่่างเต็็มที่่�โดยเสนอข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วน ตลอดจนให้้
ความสะดวกแก่่ผู้ส�้ อบบััญชีีอิิสระในการตรวจสอบ ไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
ทรัั พ ย์์ สิิ นทางปัั ญ ญา และการใช้้ เ ทคโนโลยีี ส ารสนเทศและ
การสื่่�อสาร โดยยึึดหลัักกฎหมาย คุุณธรรม จริิยธรรมเป็็นหลััก
จากผลดำำ�เนิินงานที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นทำำ�ให้้บริิษััทฯ มีีระบบ
การกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการที่่� มีี ป ระสิิทธิิภาพ มีี ภ าพลัั ก ษณ์์ ที่่� ดีี
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนสามารถ
นำำ�พาธุุรกิิจเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยในปีี 2565 ทางบริิษััทฯ
จะดำำ�เนิินการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีของกิิจการเพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ต่่างๆ ในช่่วงเวลานั้้�น
ประเด็็นด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมายๆ
กฎหมายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการควบคุุมสัังคม ที่่�มีีกำำ�หนด
ขอบเขตและกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดความสัันติิและเป็็นธรรม
ต่่อทุุกภาคส่่วน ซึ่่�งในนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนของ
บริิษัทั ฯ ได้้ระบุุข้อ้ กำำ�หนดที่่�ว่า่ “ปฏิิบััติิภายใต้้ขอบเขตของกฎหมาย 
รัักษาคำำ�มั่่�นสััญญาในข้้อตกลงที่่�บัังคัับใช้้และข้้อตกลงที่่�สมััครใจ
เข้้ า ร่่ ว ม เคารพมาตรฐานสากลด้้ า นสิิทธิิมนุุ ษยช นและสิิทธิิ
แรงงาน รวมถึึงส่่งเสริิมการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ (non-discrimination)
และความเท่่าเทีียมทางเพศ (gender equality)” และ “ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส (Transparency)
และตรวจสอบได้้ หลีี ก เลี่่� ย งและต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น
ในทุุ ก ขั้้� น ตอนของการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ และส่่ ง เสริิ ม พฤติิกรรมที่่�
เป็็นธรรมและมีีจริิยธรรมแก่่พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร”
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 ไม่มกี ารขัดแย้งทางธุรกิจขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยทีส่ ดุ ตาม
กรณีีที่่�สมควร
9 ปฏิบั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััด ตลอด
จนจะให้้ความร่่วมมืือต่่อการปฏิิบััติิงานและ/หรืือการ
ดำำ�เนิินการใดๆ ภายใต้้การบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่าง
ถููกต้้องของเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ
9 ไม่มีข้อมูลการฟ้องร้องหรือท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
จากบุุคคลหรืือหน่่วยงานใด
9 ไม่มีข้อมูลการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดต่อกฎหมายแต่
อย่างใด
9 สามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า งโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้้ ค วามเป็็ น ธรรมในการกระจาย
ผลประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายการบริิหารจััดการ
ความยั่่�งยืืนภายใต้้กรอบของธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ควบคู่่�กัับการมุ่่�งให้้ความ
สำำ�คััญและคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์และ/หรืือผลกระทบจากการดำำ�เนิิน
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ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งดููแลและส่่งเสริิมให้้
การปฏิิบััติิงานของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานในองค์์กร
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ ทำำ�ให้้บริิษััทไม่่มีีข้้อมููลการฟ้้องร้้องหรืือ
ทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียชื่่�อเสีียงจากบุุคคลหรืือหน่่วยงานใด ทั้้�งนี้้�ยัังมุ่่�งเน้้น
ในการปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเคร่่งครััด ทำำ�ให้้ ไม่่มีีข้้อมููลการประพฤติิ
ปฏิิบััติิที่่�ผิิดต่่อกฎหมายแต่่อย่่างใด รวมถึึงการดำำ�เนิินการจ่่าย
ภาษีีสรรพสามิิตให้้กัับทางรััฐบาลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
จากผลการดำำ�เนิินงานที่่� ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
มีีการตั้้�งเป้้าหมาย  ในปีี 2565 ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายในปีีนี้้�
สืืบเนื่่�องมาจากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีในปีี 2564 ทางกลุ่่�มบริิษััท
จึึงเชื่่�อ มัั น ว่่ า การตั้้�ง เป้้า หมายในปีีหน้้า จะสามารถทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
เติิบโตและพััฒนาได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ประเด็็นด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพ / การบริิหาร
ความพึึงพอใจและข้้อร้้องเรีียน
ด้้วยประสบการณ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจมายาวนานกว่่า 27 ปีี
จึึงทำำ�ให้้มีคี วามเข้้าใจในธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นอย่่างดีี สามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าในทุุกมิิติิ  และเป็็นบริิษััท
บ้้านจััดสรรในประเทศไทยรายแรกที่่� ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ISO 9002 ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับการไว้้วางใจและมั่่�นใจในคุุณภาพของ
สิินค้้าและบริิการที่่�ดีีจากลููกค้้าตลอดมา
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 ไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และการบริการ
จากลููกค้้าหรืือเกิิดขึ้้�นในสััดส่่วนที่่�น้้อย
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการนำำ�นโยบายการ “สนัับสนุุน
การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
ต่่างๆ ที่่�ชััดเจน จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้
รวมถึึงการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ เพื่่�อตอบสนองต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย” ประกอบการมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความ
พึึงพอใจและความมั่่�นใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้าที่่�จะได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และ
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บริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งรัักษา
ความสััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาว โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
• ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
• ให้ขอ้ มูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้า
เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่าง
เป็็นธรรม
• กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้ง
ล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ ไข
• ติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ด้ วย ความสุ ภ าพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และจััดให้้มีีระบบและกระบวนการให้้ลููกค้้าสามารถ
ร้้ อ งเรีี ย นเกี่่� ยวกัั บ คุุ ณ ภาพของสิินค้้ า และบริิ ก าร
รวมทั้้�งการตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูล
ของลููกค้้าโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าหรืือจาก
ผู้้�มีีอำำ�นาจของบริิษััทก่่อน เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้อง
เปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับ
ของกฎหมาย
จากแนวปฏิิบััติิที่่�กล่่าวมา บริิษััทได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�
ไปกัั บ การพัั ฒ นาระบบคุุ ณ ภาพโดยการนำำ � ระบบ ISO มาใช้้
เป็็นรายแรก และ ปััจจุุบัันได้้พััฒนาระบบคุุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015 เพื่่�อพััฒนาสิินค้้า และบริิการ ให้้มีีคุุณภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�นทำำ�ให้้ บริิษััทฯ ได้้รัับความพึึงพอใจจากลููกค้้า 69%
และไม่่มีีข้ ้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าในเรื่่�องสำำ�คััญและมีีผลกระทบ
ต่่ อ งานบริิ ก ารของบริิ ษัั ท ฯ ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น การดำำ � เนิินงานตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�ในปีี 2565 บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการ
ยึึดหลัักแนวปฏิิบััติิตามในปีี 2564 และอาจปรัับเปลี่่�ยนแนวทาง
ไปตามสถานการณ์์ ในอนาคต

ความพึึงพอใจลููกค้้าด้้านคุุณภาพสิินค้้า
71%

70%

1. คุุณภาพการ
2. การรัับประกััน
ก่่อสร้้างและ
ผลงานหลัังการ
การติิดตั้้�งวััสดุุ
ส่่งมอบ
ก่่อสร้้างเรีียบร้้อย

71%

70%

67%

71%

66%

3. การแก้้ ไขปััญหา 4.   พนัักงานตรวจ
5. งานที่่�แจ้้งซ่่อม
งานก่่อสร้้างได้้
รัับมอบบ้้าน
ได้้รัับการแก้้ ไข
อย่่างมืืออาชีีพ
อธิิบายรายละเอีียด รวดเร็็ว เรีียบร้้อย
รวดเร็็ว เหมาะสม
งานก่่อสร้้าง
มีีคุุณภาพ
มีีคุุณภาพ
วััสดุุอุุปกรณ์์
ให้้ทราบอย่่าง
ครบถ้้วน

67%

71%

66%

หมายเหตุุ : กระบวนการประเมิินความพึึงพอใจ จะดำำ�เนิินการประเมิิน ณ ลููกค้้าปีีที่่�ผ่่านมา โดยปีี 2564 จะทำำ�การประเมิินลููกค้้าที่่�มาซื้้�อบ้้าน ณ ปีี 2563
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ประเด็็นด้้านการบริิหารแรงงานและการพััฒนาศัักยภาพมนุุษย์์
บริิษััทฯ ตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าสููงสุุด
และเป็็ น ปัั จ จัั ยสำำ �คัั ญ สู่่�ความสำำ � เร็็ จ ของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ฯ จึึงมีี
นโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่่งตั้้�ง การโยกย้้ายตลอดจนสนัับสนุุนการ
พััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพในการ
ปฏิิบััติิงาน และส่่งเสริิมความเจริิญก้้าวหน้้าในสายงาน ตลอดจน
มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาให้้บริิษััท
สามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
9 เพิ่มหลักสูตรอบรม พัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
เพื่อเพิ่มความรู้ ให้แก่พนักงาน
9 อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกินร้อยละ 20%
9 อบรมส่งเสริมความรู้ตามเกณฑ์ของกรมแรงงานของ
พนัักงาน
9 สวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินงานตามแนวปฏิิบััติิต่อ่ พนัักงานในองค์์กร
ด้้วยการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพและให้้ความเคารพ
ต่่อการเป็็นปััจเจกชน การให้้ผลตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรม
ต่่อพนัักงาน การว่่าจ้้าง แต่่งตั้้�งและโยกย้้ายพนัักงาน รวมถึึงการ
ให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงาน จะพิิจารณาบนพื้้�นฐานของ
คุุณธรรมและการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่
บริิษัทั  ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รับั การพััฒนาความรู้้� ความสามารถ
และเสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน โดยให้้ โอกาสอย่่าง
ทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้มีี
ความปลอดภัั ยต่ ่ อ ชีี วิ ิ ต และทรัั พ ย์์ สิิ นของพนัั ก งานอยู่่�เสมอ
เสริิ ม สร้้ า งวัั ฒ นธรรมและบรรยากาศการทำำ � งานที่่� ดีี  รัั บ ฟัั ง
ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงานอย่่างมีีเหตุุมีีผล ปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ว่่าด้้วยแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่� ไม่่เป็็นธรรมซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อ
ความมั่่� น คงในหน้้ า ที่่� ก ารงานของพนัั ก งาน หรืื อ คุุ ก คามและ
สร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
จากแนวปฏิิบััติิที่่�กล่่าวมา ส่่งผลให้้ ในปีี 2564 บริิษััทฯ
มีีการจััดอบรมส่่งเสริิมความรู้้� ดัังนี้้�
 ระดัับจััดการและบริิหาร : บริิษััทฯ พััฒนาผู้้�จััดการ
และผู้้บ� ริิหารโดยจััดอบรมเสริิมทัักษะการบริิหาร และความเป็็นผู้้�นำ� 
ำ
รวมถึึงการเพิ่่�มองค์์ความรู้้� ใหม่่ๆ เสริิมสร้้างความเชี่่�ยวชาญ
ในการบริิ ห ารจัั ด การ เน้้ น การพัั ฒ นาทัั ก ษะการโค้้ ช ให้้ กัั บ
ผู้้บ� ริิหาร โดยจััดโครงการ Peak Performance Coach  โดยบริิษัทั
ไลฟ์์ เอนริิชเชอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด  นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักสููตรอื่่�นๆ ได้้แก่่
- Wellness & Healthcare Business Opportunity for
Executives (WHB) รุ่่�นที่่� 1
- Family Wealth Management and Insurance
Solution for High Net Worth
- Director’s Briefing 12 และ 13

-

Leadership behind closed door
The modern CFO : Driving Digital Transformation
of the Finance and Accounting
- CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564
- หลัักสููตร Thai Real Estate Academy : TREA
Academy    
 ระดัั บ ปฏิิบัั ติิ การ : บริิ ษัั ท ฯ ดำำ � เนิินการพัั ฒ นา
พนัั ก งานระดัั บ ปฏิิบัั ติิ การ เพื่่� อ ให้้ เ กิิดความเชี่่� ยวช าญเป็็ น
มืืออาชีีพโดยจััดฝึึกอบรมภายใน ตามแผนฝึึกอบรมประจำำ�ปี  ี
ทั้้�ง Re-skill และ Up-skill เช่่น หลัักสููตร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งานพนัักงานใหม่่ อบรม MS Office 365 จำำ�นวน, ความรู้้�
ด้้านการตลาด การขาย ออนไลน์์, ความรู้้�/เทคนิิคเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การโอนอย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิผล, เทคนิิคการ LIVE สดเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิผลการขาย, ความรู้้�งานก่่อสร้้างเพื่่�อการขาย, พััฒนา
การวางแผนกลยุุทธ์์การตลาด เป็็นต้้น
 พนัักงานทุุกคน : บริิษััทฯ วางแผนพััฒนาพนัักงาน
ทุุกคนตั้้�งแต่่รัับเข้้ามาทำำ�งานโดยการอบรมให้้ความรู้้�ขึ้้�นพื้้�นฐาน
เกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่งงานที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้เข้้าใจระบบการทำำ�งาน
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น นอกจากการพััฒนา
ขั้้�นพื้้�นฐานแล้้ว ยัังมีีรููปแบบการพััฒนาอื่่�นๆ ได้้แก่่ การจััดตั้้�ง
คณะทำำ � งาน คณะกรรมการพัั ฒ นาระบบงานต่่ า งๆ เช่่ น
คณะกรรมการระบบคุุณภาพ, คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการความปลอดภััยในการทำำ�งาน, คณะกรรมการ
สวัั ส ดิิการ, คณะกรรมการป้้ อ งกัั น และระงัั บ อัั ค คีี ภัั ย ใน
สถานประกอบการ เพื่่�อเป็็นเวทีีให้้พนัักงานได้้เรีียนรู้้�งาน Cross
Function  
นอกเหนืือจากการจััดฝึึกอบรมภายในแล้้ว  บริิษััทฯ ยััง
สนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมสััมมนา
ในสถาบัันหรืือองค์์กรที่่�มีีชื่่�อเสีียง โดยได้้ส่่งพนัักงานไปอบรม
ภายนอกในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�  
- หลัักสููตร การสร้้างแคมเปญ Facebook Ads ที่่�
สามารถเปลี่่�ยนค่่าโฆษณาให้้กลายเป็็นผู้้ส� นใจ, ลููกค้้า,
และยอดขาย
- หลัักสููตร พรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
- หลัักสููตร MS Office 365 IT
- หลัักสููตร Sharpening Strategy With Data
- หลัักสููตร Core PJ Management for IT
- หลัักสููตร UD Academy 2
- หลัักสููตร ESG Integration in Sustainable Investing
- หลัักสููตร สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยครึ่่�งปีีหลััง
2564 และแนวโน้้มปีี 2565 ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- หลัักสููตร โครงการบ้้านเดี่่�ยว  ทาวน์์เฮาส์์ และห้้องชุุด
สุุดขายดีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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-

หลักสูตร Empowering Board Evaluation Through
the Company Secretary Lens
หลัักสููตร MS Share point
หลัักสููตร การจััดบััญชีีสำำ�หรัับธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้าง
เจาะลึึกปััญหาและแนวทางแก้้ ไข
การจััดฝึึกอบรม

จำำ�นวนหลัักสููตร

จำำ�นวน (คน)

การอบรมภายในองค์์กร

14

404

การอบรมภายนอกองค์์กร

21

34

รวม

35

438

หมายเหตุุ: รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมมีีการเผยแพร่่ใน “ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ-หััวข้้อ 7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน”

บริิ ษัั ท ได้้ จ่ ่ า ยผลตอบแทนให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานจำำ � นวนทั้้� ง สิ้้� น
152.48 ล้้านบาท ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา
เงิิ น ช่่ วย เหลืื อ ค่่ า ครองชีี พ เงิิ น โบนัั ส เงิิ น ช่่ วย เหลืื อ พิิ เ ศษ 
เงิินประกัันสัังสม และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น
มีีอััตราการลาออก 12.74 % ซึ่่�งภาพผลการดำำ�เนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีแผนกำำ�หนด
เป้้าหมายในปีี 2565 ตามแนวปฏิิบััติิต่่อเนื่่�องจากในปีี 2564
ประเด็็นด้้านสุุขภาพ/ความปลอดภััย
ความปลอดภัั ย  และอาชีี ว อนามัั ยข องพนัั ก งานนั้้� น
ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทฯ มองข้้ามไม่่ได้้ เนื่่�องจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
ประสบความสำำ�เร็็จได้้ต้้องอาศััยทรััพยากรบุุคคล ดัังนี้้� บริิษััทฯ
จึึงมีี น โยบายในการปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่ า งๆ
ในด้้านความปลอดภััย อาชีีว อนามััย และมาตรฐานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
และดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดกัับสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
 ปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่ า งๆ ใน
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
 ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิต
และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
 ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค วามรู้้ �  และฝึึ ก อบรมพนัั ก งาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และส่่งเสริิมให้้เกิิดค่่านิิยมในการใช้้ทรััพยากร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
 ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนาสิินค้้า
ที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
 จััดอบรมความปลอดภััย ป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััยใน
สถานที่่�ทำำ�งาน การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น และกฏหมายเบื้้�องต้้น
ด้้านความปลอดภััยให้้กัับพนัักงาน
 อัั ต ราพนัั ก งานที่่� ติิ ดเชื้้� อ โรคระบาดของโควิิ ด -19
ไม่่เกิิน ร้้อยละ 5
 พนัักงานทุุกระดัับได้้รัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
และติิดตามผลการตรวจสุุขภาพ

 อััตราการเกิิดอุุบัติิั เหตุุจากการทำำ�งานของพนัักงาน 0
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
จากการดำำ�เนิินงานตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�บริิษััทฯ
กำำ � หนด ส่่ ง ผลให้้ ใ นปีี 2564 พนัั ก งานได้้ รัั บ การดููแลด้้ า น
สวััสดิิการและความปลอดภััย  อาทิิเช่่น ค่่าอาหาร ตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีี   ประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ส่่ ว นลดในการซื้้� อ บ้้ า นในโครงการของบริิ ษัั ท เงิิ น กู้้ � แ ละ
เงิินช่่วยเหลืือต่่างๆ การอบรมและฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ อบรม
ความปลอดภัั ย ป้ ้ อ งกัั น และระงัั บ อัั ค คีี ภัั ย ในสถานที่่� ทำำ � งาน
การปฐมพยาบาลเบื้้� อ งต้้ น และกฎหมายเบื้้� อ งต้้ น ด้้ า นความ
ปลอดภัั ย ให้้ กัั บ พนัั ก งาน ส่่ ง ผลให้้ ก ารเกิิดอุุ บัั ติิ เหตุุ เ ป็็ น 0
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี เ ตรีี ย มพร้้ อ มและวางแผนเพื่่� อ ให้้ ก ารทำำ �ธุุร กิิจ
สามารถขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้   โดยจััดตั้้�งทีีม Business Continuity
Plan : BCP Covid-19 และจััดทำำ�แผนผู้้�ปฏิิบััติิงานแทนกรณีี
มีีพนัักงานระดัับบริิหาร หรืือตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญที่่�อยู่่�ในสถานะ
Quarantine หรืือเป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อ รวมถึึงการกำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด ทั้้�งสำำ�นัักงานส่่วนกลาง และโครงการ
รวมถึึงจััดให้้มีีการตรวจหาเชื้้�อโควิิด 19 เป็็นระยะ การกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิ  Work from home โดยปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�งาน
ในรููปแบบใหม่่ ช่ ่ วย เพิ่่� ม ประสบการณ์์ แ ละทัั ก ษะใหม่่ ๆ เช่่ น
การประชุุ ม สื่่� อ สารแบบออนไลน์์ ช่่ วย เพิ่่� ม ประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�งาน มีีการลดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่� ไม่่จำำ�เป็็น และริิเริ่่�ม
การทำำ�งานแบบใหม่่ ๆ สำำ�หรัับพนัักงาน Front line ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
มาปฏิิบััติิงานเนื่่�องจากต้้องขายสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงงาน
ก่่อสร้้าง บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งทีีมทำำ�งานและกระจาย
นั่่�งทำำ�งานตามสำำ�นักั งานย่่อยต่่างๆ  เพื่่อ� ลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้อ�
รวมถึึงการดููแลพนัักงานและสร้้างความมั่่�นใจถึึงความปลอดภััย
เมื่่� อ มาอยู่่�ในสถานที่่� ทำำ � งานโดยการกำำ � หนดมาตรการใน
การรัั ก ษาความสะอาด มีี ก ารฉีี ด พ่่ น น้ำำ� �ย าฆ่่ า เชื้้� อ และทำำ �
ความสะอาดพื้้�นผิิวบริิเวณสััมผััสอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการ
ตรวจคัั ด กรองพนัั ก งานและลููกค้้ า ตลอดจนผู้้ �ติิ ดต่่ อ และ
แจกหน้้ากากอนามััย  เจลแอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น จึึงทำำ�ให้้อััตรา
พนัักงานที่่�ติิดเชื้้�อโรคระบาดของโควิิด-19 ไม่่เกิิน ร้้อยละ 5  
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ทั้้� ง นี้้� จ ากผลการดำำ � เนิินงานที่่� เ กิิดขึ้้� น แสดงถึึ ง การ
ดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ
มีีแผนกำำ�หนดเป้้าหมายในปีี 2565 ตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ต่่อเนื่่�องจากในปีี 2564 โดยอาจจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือทบทวน
นโยบายตามความเหมาะสมในอนาคต
ประเด็็นด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม / คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
บริิษััทฯ มุ่่�งที่่�จะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องและพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ตามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ควบคู่่�กัับการให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่สัังคม ชุุมชน และดููแลสิ่่�งแวดล้้อมโดยมีีนโยบาย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนัักถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับสัังคม
และชุุ ม ชน บริิ ษัั ท เชื่่� อ ว่่ า  สัั ง คมที่่� ดีี ย่ ่ อ มมีี พื้้� น ฐานมาจาก
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างคนที่่�อยู่่�ในชุุมชน
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
 จััดโครงการส่่งเสริิมกิิจกรรมช่่วยเหลืือชุุมชุุนและสัังคม
อย่่างน้้อย 3 โครงการ
 การอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขทั้้ง� ภายในและภายนอก
องค์์กร
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
ตลอดปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือ
ชุุมชนและสััมคม ดัังนี้้�
 ด้้านการศึึกษาและทัักษะการเรีียนรู้้�
1. โครงการ “ทุุน NC  ปีีการศึึกษา 2564”
มอบทุุนการศึึกษาแก่่นัักศึึกษาที่่�มีีความประพฤติิดีีแต่่ขาด
แคลนทุุนทรััพย์์ ระดัับปริิญญาตรีี คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
และคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
ธัั ญ บุุ รี ี  ซึ่่� ง เป็็ น การมอบทุุ น แบบต่่ อ เนื่่� อ งจนสำำ � เร็็ จ การศึึ ก ษา
หลัักสููตรปริิญญาตรีี ปััจจุุบัันมีีนัักศึึกษาทุุนจำำ�นวน 32 ราย 
และสำำ�เร็็จการศึึกษาไปแล้้วจำ�ำ นวน 23 ราย สละสิิทธิ์์ จำ� �ำ นวน 1 ราย 
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อส่่งเสริิมเยาวชนไทยให้้เติิบโตเป็็นบุุคลากรสายวิิชาชีีพ
อสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เป็็นทั้้�งคนเก่่งและคนดีี   
2. สานต่่ อ กิิจกรรม “โครงการ สร้้ า งคนเก่่ ง คนดีี
ศรีีสัังคม”
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุข  “ชุุมชน
สัังคม เปี่่�ยมสุุข : A Happy Living Community” โดยเริ่่�มจากการ
พััฒนาเด็็กและเยาวชนในพื้้�นที่่�รอบโครงการฯ และจัังหวััดอื่่�นๆ
ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้จััดกิิจกรรมกัับโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
โดยการสนัั บ สนุุ น ทั้้� ง ด้้ า นทุุ น ทรัั พ ย์์ แ ละด้้ า นความร่่ ว มมืื อ
และอำำ�นวยความสะอวกในการจััดอบรมและทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ใน “โครงการสร้้างคนเก่่ง คนดีี ศรีีสัังคม” โดยบริิษััท เอ็็น.ซีี.
เฮ้้ า ส์์ ซิ่่ � ง  จำำ �กัั ด มหาชน ร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย ธรรมศาสตร์์
ที่่� มุ่่� งหวัั ง ปลููกฝัั ง กระบวนการคิิดอย่่ า งมีี ร ะบบในทิิศทาง
เชิิงบวกให้้ เ ยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ หล่่ อ หลอมการพัั ฒ นาจิิ ต ใจ
ให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมในการดำำ�เนิินชีีวิิตมีีจิิตสำำ�นึึกต่่อสาธารณะ
สร้้ า งความเป็็ น ผู้้ �นำำ � และผู้้ � ต ามที่่� ดีี  มีี วุ ุ ฒิิ ภาวะทางอารมณ์์
สร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน มีีความผููกพััน ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกััน
เป็็นการสร้้างรากฐานที่่�ดีีให้้กัับสัังคม ชุุมชน เอ็็น.ซีี. และเป็็น

พลเมืืองดีีของประเทศชาติิต่่อไป โดยได้้มีีการประเมิินผลและ
มอบใบประกาศให้้กัับเด็็กนัักเรีียน ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม “โครงการ
สร้้างคนเก่่ง คนดีี ศรีีสัังคม” อย่่างต่่อเนื่่�อง
 ด้้านสัังคมและชุุมชน
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือ
โควิิด-19 ในปีี 2564 ยัังเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องเฝ้้าระวัังในระดัับสููง เพื่่�อ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและลดโอกาสในการกระจายของ
เชื้้�อโรค กิิจกรรมของฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์จึึงมีีการปรัับรููปแบบให้้
เหมาะสมกัับมาตรการด้้านสุุขอนามััย  โดยเน้้นกิิจกรรมที่่�ลด
การรวมตัั วข องกลุ่่�มคน เพิ่่� ม กิิจกรรมและการสื่่� อ สารผ่่ า น
ช่่องทางออนไลน์์เป็็นหลััก
	กิิจกรรม NC Family
ทางบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับแนวคิิดด้้านการส่่งเสริิมสุุข
ภาวะและสิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งเน้้นการดููแลสุุขภาพทั้้�งกายและใจ รวมถึึง
การเน้้นย้ำำ��ในเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อมใกล้้ตััวผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น
“TRASH is TREASURE เปลี่่�ยนขยะให้้มีีค่่า” เชิิญลููกบ้้านร่่วม
ทอดผ้้ า ป่่ า ขวดน้ำำ� � พลาสติิกนำำ � ไปรีี ไ ซเคิิลเป็็ น เส้้ น ใยผลิิต
ผ้้าผืืนตััดเย็็บเป็็นชุุดผ้้าไตรจีีวรให้้แก่่พระสงฆ์์ โดยบริิจาคขวด
พลาสติิกให้้กัับวััดจากแดง จ. สมุุทรปราการ สร้้างการเรีียนรู้้�
และการปรัับมุุมมองการบริิหารจััดการขยะในครััวเรืือน มุ่่�งส่่งผล
การเปลี่่� ย นแปลงในระดัั บ ชุุ ม ชน เพื่่� อ สภาพแวดล้้ อ มที่่� ดีี ขึ้ ้� น ใน
อนาคต โดยเริ่่�มต้้นที่่�ขยะรีี ไซเคิิลและทำำ�การสื่่�อสารผ่่านกิิจกรรม
ที่่�เข้้าใจง่่าย สร้้างการรัับรู้้�ผ่่านเรื่่�องราวใกล้้ตััว ก่่อนต่่อยอดไปสู่่�
โครงการระยะยาวในอนาคต หรืือกิิจกรรม “Boxes to Beds”
NC GROUP X SCGP ร่่วมบริิจาคกล่่องและลัังกระดาษ เพื่่�อนำำ�
ไปรีี ไซเคิิลเป็็นเตีียงสนามกระดาษ SCGP บริิจาคให้้ โรงพยาบาล
สนามทั่่�วประเทศสู้้�โควิิด-19 เป็็นต้้น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีกิิจกรรมเพื่่�อให้้พนัักงานคำำ�นึึงถึึง
การดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในความพอดีี มีีสุุขภาพดีี แข็็งแรง ปราศจาก
โรคภััยไข้้เจ็็บ รู้้�จัักดููแลสุุขภาพของตนเองให้้ดีี โดยได้้จััดโครงการ
“ลดน้ำำ� � หนัั ก  รัั ก ษาสุุ ข ภาพ” ซึ่่� ง มีี ร างวัั ล เพื่่� อ สร้้ า งขวัั ญ และ
กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมอีีกด้้วย
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แนวปฏิิบััติิและผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
	ประเด็็นด้้านการใช้้วััตถุุดิิบ
บริิษััทฯ ได้้มีีการวางแผนและการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนััก
ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ในการดููแลรัั ก ษาสิ่่ � ง แวดล้้ อ มเป็็ น สิ่่ � ง สำำ �คัั ญ
และได้้กำำ�หนดให้้มีีนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่ � ง แวดล้้ อ มขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานได้้ ยึึ ด ถืื อ เป็็ น แนวทางในการ
ปฏิิบัั ติิ งาน โดยมีี ก ารใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บและวัั ส ดุุ ที่่� ไ ด้้ ก ารรัั บ รองตาม
มาตรฐานและเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม รวมไปถึึงการศึึกษานโยบาย 
3R มาใช้้ ประกอบด้้วย  การลดการใช้้ (Reduce) โดยการลด
การใช้้วัสั ดุุที่่สิ้้� น� เปลืือง หรืือลดผลิิตภััณฑ์์ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดขยะ การใช้้ซ้ำ� 
ำ�
(Reuse) เป็็นการนำำ�วััสดุุหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถใช้้งานได้้นำำ�
กลัับมาใช้้ซ้ำำ��  และการรีี ไซเคิิล (Recycle) เช่่นการนำำ�วััสดุุที่่�ใช้้งาน
แล้้วนำำ�กลัับมาแปรรููปใหม่่ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ให้้เกิิดประโยชน์์ พร้้อมทั้้�ง
สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิการ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชนให้้น้้อยที่่�สุุด
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
 การใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บหรืื อ วัั ส ดุุ ที่่� เ ป็็ น มิิตรกัั บ สิ่่ � ง แวดล้้ อ ม
ได้้ประโยชน์์สููงสุุดและ/หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ได้้
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานโดยแยกการบริิหารจััดการวััตถุุดิิบ
ออกเป็็น 2 ส่่วน
1. การปฏิิบััติิงานนอกพื้้�นที่่�
การศึึกษาการนำำ�วัสั ดุุก่อ่ สร้้างที่่�ใช้้แล้้วนำ�ำ กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ�
หรืือนำำ�ไปรีี ไซเคิิล เพื่่�อเป็็นการลดมลพิิษที่่�เกิิดจากการนำำ�ขยะไป
ทำำ�ลาย รวมไปถึึงการศึึกษาการใช้้วััสดุุในการก่่อสร้้างที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม มีีมาตราฐานความปลอดภััยไม่่ว่่าจะเป็็นของ
พนัักงานผู้้�ก่่อสร้้างหรืือผู้้�ที่่�เข้้ามาอยู่่�อาศััย  และยัังมีีการควบคุุม
การสั่่�งซื้้�ออุุปกรณ์์ วััสดุุก่่อสร้้างและการเก็็บรัักษาเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
การเสื่่�อมสภาพก่่อนนำำ�มาใช้้งาน โดยรณรงค์์ร่่วมกัับผู้้�ออกแบบ
และผู้้�รัับเหมา ให้้ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการก่่อสร้้างมาใช้้ ระบบการ
ก่่อสร้้างแบบสำำ�เร็็จรููปให้้มากที่่�สุุด เพื่่�อลดขยะและเวลาในการ
ก่่อสร้้าง รวมถึึงการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อโลก
2. การปฏิิบััติิงานในสำำ�นัักงาน
การศึึกษาการใช้้กระดาษ โดยมีีการรณรงค์์ ในการใน
การใช้้กระดาษ  Reuse และควบคุุมการใช้้กระดาษ  รวมไปถึึง
การนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาใช้้งานแทนการใช้้กระดาษ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิด
ผลกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด และยัังมีีการปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้
พนัักงานในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม มีีการคััดแยกขยะก่่อนนำำ�ไปทิ้้�ง
โดยในปีี 2565 กลุ่่�มบริิษััทฯ จึึงมีีแผนที่่�จะรณรงค์์และ
จััดตั้้�งโครงการเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมอีีกมากมาย อาทิิ เช่่น
 โครงการบริิ ห ารจัั ด การขยะ ของเสีี ย  และ
มลพิิษขยะ และเก็็บสถิิติิข้้อมููลการกำำ�จััดของเสีีย
 การพัั ฒ นาเทคโนโลยีี เ พื่่� อ ความสะดวกและ
ลดทรััพยากรธรรมชาติิ 

	ประเด็็นด้้านการจััดการคุุณภาพอากาศ
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ ของเรื่่� อ งการลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ เพื่่�อไม่่ให้้ ไปทำำ�ลายชั้้�นบรรยากาศที่่�จะ
ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ
ส่่งผลต่่อการเกิิดภาวะโลกร้้อนได้้ โดยบริิษััทให้้การการกำำ�หนด
นโยบายและมาตรการในการอนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งาน ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น
การจััดทำำ�โครงการลดการใช้้พลัังงาน โครงการการใช้้พลัังงาน
ทดแทนมากขึ้้น� ตลอดจนลดการปล่่อยของเสีียจากการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
 การตรวจสอบ และการกระทำำ�เพื่่�อแก้้ ไขและป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดผลกระทบทางลบ และส่่งผลให้้เกิิดผลกระทบทางบวก
 การศึึกษาแนวทางการเก็็บสถิิติิข้้อมููลการใช้้น้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิง เพื่่�อเป็็นยานพาหนะของบริิษััท
 การศึึ ก ษาการบริิ ห ารจัั ด การขยะ ของเสีี ย 
และมลพิิษขยะ และเก็็บสถิิติิข้้อมููลการกำำ�จััดของเสีีย
 การศึึกษาแนวทางการเก็็บสถิิติิข้้อมููลการเพิ่่�มและ
รัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียว โดยรอบสำำ�นัักงาน
	ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และการลดมลภาวะ จึึงได้้เริ่่ม� การศึึกษาการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อหาทางลดลงของการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก โดยการศึึกษาแบ่่งเป็็น 3 ประเภท ดัังนี้้�
Scope 1 Direct emission การปล่่อย GHGs ทางตรง
ขององค์์กร
1. การเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิงแบบ Mobile Combustion:
On-road จากการเผาไหม้้ Diesel, Gasoline/Gasohol, NG, LPG
ในยานพาหนะของบริิษััท
2. การใช้้ แ ละการรั่่� วซึึ ม ของสารเคมีี ที่่� มีี GHGs เป็็ น
องค์์ประกอบ
2.1 การใช้้และการรั่่�วซึึมของสารดัับเพลิิงชนิิด CO2
2.2 การรั่่�วซึึมของสารทำำ�ความเย็็นชนิิด HFCs จาก
อุุปกรณ์์ทำำ�ความเย็็นและเครื่่�องปรัับอากาศ
จากกิิจกรรมใน Scope 1 บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาการเก็็บ
สถิิติิข้้อมููล
Scope 2   Indirect emission การปล่่ อ ย  GHGs
ทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน
เป็็นการได้้มาซึ่่�งพลัังงานไฟฟ้้าซึ่่�งบริิษััทมีีการซื้้�อไฟฟ้้าจาก
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค PEA โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ค่่าใช้้จ่่ายใน
การจ่่ายค่่าไฟฟ้้าจำำ�นวน 639,774.81 บาท ต่่อปีี
1. การใช้้ ไฟฟ้้าจากระบบสายส่่งของประเทศ เพื่่�อใช้้ ใน
สำำ�นัักงาน และในระบบสนัับสนุุนกระบวนการก่่อสร้้าง ทั้้�งนี้้�บริิษััท
อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาข้้อมููลการนำำ�แผงโซล่่าเซลล์์มาใช้้แทนการ
ซื้้อ� ไฟฟ้้าและยัังมีีการรณรงค์์ ให้้ปิดิ ไฟในระหว่่างการพัักเที่่�ยงและมีี
การปิิดแอร์์ก่่อนเลิิกงาน 1 ชั่่�วโมง
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Scope 3  Other indirect emission การปล่่อย GHGs
ทางอ้้อมอื่่�นๆ
ซึ่่�งเกิิดจากการใช้้วััสดุุ อุุปกรณ์์ ของเสีีย น้ำำ��ประปา การใช้้
กระดาษ ดัังนี้้�
1. การซื้้�อสิินค้้าและอุุปกรณ์์เข้้ามาใช้้ ในองค์์กร จากการ
ได้้มาซึ่่�งวััสดุุและอุุปกรณ์์เพื่่�อนำำ�มาใช้้ ในสำำ�นัักงาน
2. การจััดการของเสีียขององค์์กร
3. การใช้้ น้ำำ� � ประปา โดยเกิิดจากการใช้้ น้ำำ� � ประปาใน
สำำ �นัั ก งาน และมีี ก ารบำำ �บัั ด น้ำำ� � เสีี ย เพื่่� อ น้ำำ� � กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ เช่่ น
การรดน้ำำ��ต้้นไม้้ ซึ่่�งบริิษััทฯ มีีการศึึกษาการบัันทึึกข้้อมููลการใช้้
น้ำำ��ประปาในสำำ�นัักงาน
4. การใช้้กระดาษ โดยปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการรณรงค์์ ให้้
ใช้้กระดาษ Re-Used และควบคุุมปริิมาณการใช้้กระดาษ รวมถึึง
การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ทดแทนการใช้้กระดาษ  โดยในปีี 2564
บริิษััทฯ ค่่าใช้้จ่่ายในการจ่่ายค่่ากระดาษจำำ�นวน 153,010 บาท
ต่่อปีี รวมถึึงอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาการบัันทึึกข้้อมููลการใช้้กระดาษ 
ทั้้� ง นี้้� จ ากการศึึ ก ษาแนวทางการปฏิิบัั ติิ จากกิิจกรรม
ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นส่่งผลทำำ�ให้้ ในปีี 2565 บริิษััทมีีแผนที่่�จะรณรงค์์
และจััดตั้้�งโครงการเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
 แนวทางการเก็็ บ สถิิติิข้้ อ มููลการใช้้ น้ำำ� �มัั น เชื้้� อ เพลิิง
เพื่่�อเป็็นยานพาหนะของบริิษััท
 แนวทางการเก็็บสถิิติิการใช้้ ไฟฟ้้าและน้ำำ��ประปาของ
บริิษััท
 ข้้อมููลการใช้้กระดาษของพนัักงานในสำำ�นัักงาน
 แนวทางการเก็็บสถิิติิการกำำ�จััดของเสีียของบริิษััท
ประเด็็นด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ / การจััดการน้ำำ�� /
การจััดการพลัังงาน
ความหลากหลายทางชีีวภาพส่่งผลให้้เกิิดประโยชน์์และ
คุุณค่่าต่่อมนุุษย์์ ผ่่านกระบวนการทางนิิเวศวิิทยาต่่างๆ โดยทาง        
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความยั่่�งยืืนที่่�ว่่า
“ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจด้้ วย ความรัั บ ผิิดชอบต่่ อ สิ่่ � ง แวดล้้ อ ม เลืื อ กใช้้
เทคโนโลยีีและแนวปฏิิบััติิที่่�ช่่วยลดผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
รวมถึึงการบริิหารจััดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
สููงสุุด พร้้อมทั้้�งสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิการให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชนให้้น้้อยที่่�สุุด” ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้นำำ�นโยบาย
ดัังกล่่าวมาเป็็นแนวทางในการศึึกษาแนวคิิดและแนวปฏิิบััติิเพื่่�อให้้
การใช้้น้ำำ�� พลัังงาน และทรััพยากรอื่่�น ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงานปีี 2564
 ลดผลกระทบที่่�เกิิดจากการใช้้น้ำำ��  พลัังงาน และความ
หลากหลายทางชีีวภาพของบริิษััท
 ศึึกษาการนำำ�หลัักหมุุนเวีียนทรััพยากรตามหลััก 3 R
มาใช้้
 การศึึกษานวััตกรรมในการพััฒนาสิินค้้าและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ มีี ร ะบบการบริิ ห ารจัั ด การสาธารณููปโภคของ
โครงการต่่างๆ ไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดปััญหาที่่�
อาจส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ระบบ
การบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย  โดยได้้จััดให้้มีีระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย  เป็็นระบบ
มาตรฐานสำำ�หรัับบ้้านแต่่ละหลััง และระบบการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียส่่วน
กลางของแต่่ละโครงการ มีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามขั้้�นตอนการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นมาตรฐานที่่�กำำ�หนดใน ISO 9001:2008 ซึ่่�ง
ครอบคลุุมถึึงระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการศึึกษานโยบาย 3R
มาใช้้ ประกอบด้้วย  การลดการใช้้ (Reduce) โดยการลดการใช้้
วััสดุุที่่�สิ้้�นเปลืือง หรืือลดผลิิตภััณฑ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดขยะ การใช้้ซ้ำำ�� 
(Reuse) เป็็นการนำำ�วััสดุุหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถใช้้งานได้้นำำ�
กลัับมาใช้้ซ้ำ� ำ� และการรีี ไซเคิิล (Recycle) เช่่นการนำำ�วัสั ดุุที่่ใ� ช้้งานแล้้ว
นำำ�กลัับมาแปรรููปใหม่่ นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ร่่วมกัับคู่่�ค้้า ได้้แก่่
SCG เพื่่� อ ศึึ ก ษาและนำำ � นวัั ต กรรมที่่� อ อกแบบให้้ เ ป็็ น มิิตรกัั บ
สิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ ในการพััฒนาสิินค้้าและบริิการ ได้้แก่่ Smart
Home, Eco Home, และ Care Home มาใช้้ประกอบการพััฒนา
ออกแบบที่่�อยู่่�อาศััย โดยปััจจุุบันั ได้้ ใช้้นวััตกรรมบ้้านเย็็นของ SCG
เพื่่อ� ปรัับสภาวะภายในบ้้านให้้รู้�สึ้ กึ ได้้ถึงึ คุุณภาพอากาศที่่�ดีภี ายใน
บ้้าน  ด้้วยระบบ Active Airflow  System  มีีระบบหมุุนเวีียนอากาศ
ทำำ � หน้้ า ที่่� เ สมืื อ นเครื่่� อ งปรัั บ อากาศตามธรรมชาติิให้้ กัั บ บ้้ า น
ระบบนี้้�จะติิดตั้้�งพร้้อมโซล่่าเซลล์์ขนาดเล็็กเพื่่�อให้้พลัังงานดููด
พััดลมโดยไม่่ต้้องใช้้ ไฟฟ้้า
 จากผลการดำำ � เนิินงานดัั ง กล่่ า ว ส่่ ง ผลให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
ไม่่มีีกรณีีพิิพาทหรืือถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมในระยะ
3 ปีีที่่�ผ่่านนมา และโครงการใดต้้องศึึกษาทำำ�รายงานผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม (EIA) บริิษััทฯ ก็็ดำำ�เนิินการอย่่างครบถ้้วน โดยในปีี
2565 บริิษััทจึึงได้้ตั้้�งเป้้าหมายในสานต่่อการดำำ�เนิินงาน อาทิิ เช่่น
การนำำ�นโยบายหลัักหมุุนเวีียนทรััพยากรตามหลััก 3 R มาใช้้ และ
พััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกและลดการใช้้ทรััพยากร

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

71

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย

ของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
1) ตารางสรุุปงบการเงิิน
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน (งบการเงิินรวม)
รายการ

2564
ล้้านบาท

2563
%

ล้้านบาท

2562
%

ล้้านบาท

%

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

94.06

2.17

64.81

1.67

27.21

0.66

-

-

-

-

0.95

0.02

ลููกหนี้้�การค้้า

11.87

0.27

8.88

0.23

8.07

0.20

สิินค้้าคงเหลืือ

113.32

2.62

124.53

3.21

172.06

4.19

2,028.61

46.83

1,642.01

42.37

1,890.02

46.07

853.31

19.70

451.64

11.65

488.21

11.90

0.83

0.02

0.96

0.02

-

-

38.53

0.88

11.19

0.29

2.35

0.06

3,140.53

72.49

2,304.02

59.45

2,588.86

63.10

24.39

0.56

11.02

0.28

13.82

0.34

216.60

5

221.23

5.71

192.20

4.68

74.93

1.73

100.18

2.58

94.15

2.29

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

8.89

0.21

21.72

0.56

-

-

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

3.67

0.08

4.17

0.11

4.65

0.11

ที่่�ดิินรอการพััฒนา

846.60

19.54

1,184.98

30.58

1,184.98

28.88

-

-

-

-

-

-

12.85

0.30

18.93

0.49

14.65

0.36

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

3.82

0.09

9.30

0.24

9.39

0.23

รวมสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน

1,191.76

27.51

1,571.53

40.55

1,513.84

36.90

รวมสิินทรััพย์์

4,332.29

100.00

3,875.56

100.00

4,102.70

100.00

เงิินลงทุุนชั่่�วคราว

ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน
ที่่�ดิินรอการพััฒนา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการ

2564
ล้้านบาท

2563
%

ล้้านบาท

2562
%

ล้้านบาท

%

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน

42.97

2.95

3.02

0.25

306.87

20.05

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

495.46

34.04

416.81

35.07

252.11

16.47

ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย

18.48

1.27

8.56

0.72

-

-

5.62

0.39

6.51

0.55

-

-

480.31

33.00

259.93

23.55

273.07

17.84

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5.00

0.34

184.00

15.48

219.00

14.31

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ

0.00

-

2.50

0.21

2.50

0.16

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

1.09

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

1,048.93

72.07

881.33

75.83

1,053.56

68.83

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               

105.34

7.24

163.39

12.06

349.04

22.80

หุ้นกู้

149.75

10.29

-

-

-

-

6.23

17.56

17.56

1.48

-

-

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

53.87

3.70

60.00

5.05

64.93

4.24

ประมาณการหนี้สินค่าบ�ำรุงสาธารณูปโภค

21.13

20.29

20.29

1.71

16.53

1.08

อสัังหาริิมทรััพย์์

53.30

36.81

36.81

3.10

42.74

2.79

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16.94

1.16

9.22

0.78

3.95

0.26

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

406.56

27.93

307.27

24.17

477.19

31.17

1,455.49

100.00

1,188.60

100.00

1,530.75

100.00

ภาระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประมาณการหนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการ

รวมหนี้้�สิิน
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการ

2564

2563

2562

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

1,245.28

43.29

1,245.28

46.35

1,245.28

48.42

577.53

20.08

577.53

21.49

577.53

22.45

1,063.39

36.96

861.87

32.08

744.67

28.95

(9.40)

(0.33)

2.27

0.08

4.47

0.17

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,876.80

100.00

2,686.95

100.00

2,571.95

100.00

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

4,332.29

100.00

3,875.56

100.00

4,102.70

100.00

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (งบการเงิินรวม)
รายการ

2564

2563

2562

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

2,503.65

98.55

1,769.08

98.65

1,211.57

96.71

27.21

1.07

14.02

0.78

20.02

1.60

รายได้้อื่่�น

9.61

0.38

10.10

0.56

21.24

1.70

รวมรายได้้

2,540.47

100.00

1,793.20

100.00

1,252.83

100.00

1,698.93

67.86

1,212.00

67.59

819.50

65.41

ต้้นทุุนให้้เช่่าและบริิการ

46.59

1.86

26.82

1.50

20.95

1.67

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

217.44

8.69

161.61

9.01

141.52

11.30

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

238.38

9.52

222.15

12.39

200.52

16.01

16.36

0.65

29.27

1.63

42.32

3.38

2,201.34

87.93

1,622.58

90.49

1,182.49

94.39

-

-

-

-

-

-

82.51

3.30

30.77

1.72

6.78

0.54

251.93

10.06

115.28

6.52

21.25

1.70

รายได้้
รายได้้จากการขาย
รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนขาย

ต้้นทุุนทางการเงิิน
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
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บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (งบการเงิินรวม)
                      (หน่่วย : ล้้านบาท)
รายการ

2564

2563

2562

เงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้มา (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

(12.73)

683.20

267.25

เงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้มา (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

(37.78)

(53.75)

(30.18)

เงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้มา (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

79.76

(591.86)

(239.08)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) – สุุทธิิ

29.25

37.60

(2.01)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นงวด

64.81

27.21

29.22

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นงวด

94.06

64.81

27.21

2) ตารางสรุุปอััตราส่่วนทางการเงิิน
รายการ

  (หน่่วย : ล้้านบาท)
2564

2563

2562

253.65

1,769.08

1,211.57

รายได้้รวม

2,540.47

1,793.20

1,252.83

ต้้นทุุนขาย 

1,698.93

1,212.00

819.50

ค่่าใช้้จ่่ายรวม

2,201.34

1,622.58

1,182.49

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

804.72

577.08

392.07

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ

251.93

115.28

18.67

สิินทรััพย์์

4,332.29

3,875.56

4,102.70

หนี้้�สิิน

1,455.49

1,188.60

1,530.75

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,876.80

2,686.95

2,571.95

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

1,245.28

1,245.28

1,245.28

0.202

0.093

0.017

มููลค่่าตามบััญชีี

2.31

2.16

2.07

เงิินปัันผล

0.08*

0.04

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (ล้้านบาท)
รายได้้จากการขาย

ฐานะทางการเงิิน (ล้้านบาท)

ข้้อมููลต่่อหุ้้�น (บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ
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รายการ

2564

2563

2562

อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

32.14

31.49

32.36

อััตรากำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ (%)

10.06

6.52

1.54

อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

8.76

4.29

0.73

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

5.82

2.97

0.46

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.99

2.61

2.46

อััตราหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.51

0.44

0.60

* ปีี 2565 บริิษััทได้้พิิจารณาการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.08 บาท ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าว ยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565

14. การวิิเคราะห์์ และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
สรุุปภาพรวมการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์แบบครบวงจร ซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ประเภทโครงการบ้้านจััดสรร
พร้้อมที่่�ดิินและโครงการอาคารชุุดพัักอาศััยเพื่่�อขาย ธุุรกิิจบริิหารและจััดการโครงการแบบครบวงจร และธุุรกิิจบริิหารชุุมชน ปััจจุุบััน
บริิษััทมีีรายได้้หลัักทั้้�งจำำ�นวนมาจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 2 บริิษััทซึ่่�งบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 คืือ
บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจรัับบริิหารโครงการแบบครบวงจร ทั้้�งด้้านบริิหารการขายและการตลาด
การก่่อสร้้างและการโอน ในลัักษณะของการเข้้าไปฟื้้น� ฟููกิิจการ และการบริิหารร่่วมกัับเจ้้าของที่่�ดิิน และบริิษัทั ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่ง� แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด ประกอบธุุรกิิจการให้้บริิการบริิหารชุุมชนแก่่โครงการบ้้านจััดสรรและอาคารชุุดภายหลัังการโอน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีโครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการจำำ�นวน 18 โครงการ, โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่าง
พััฒนาจำำ�นวน 8 โครงการ   โดยเป็็นมููลค่่าที่่�ทำำ�สััญญาซื้้�อขายแล้้วทั้้�งสิ้้�น 12,048 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 81.46 ของมููลค่่า
โครงการรวมในปััจจุุบััน
การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
1. รายได้้
ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวม 2,540.47 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563  ซึ่่�งมีีรายได้้รวม 1,793.20 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 41.67  
รายได้้ของบริิษััททั้้�งจำำ�นวนมาจากธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยมีีรายได้้หลัักจากการขายบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิิน ในปีี 2564
บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการขาย รายได้้จากการบริิการ และรายได้้อื่่�น เท่่ากัับ ร้้อยละ 98.55 ร้้อยละ 1.07 และร้้อยละ 0.38 ตามลำำ�ดัับ
ในขณะที่่�ในปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการขาย รายได้้จากการบริิการ และรายได้้อื่่�นเท่่ากัับ ร้้อยละ 98.65 ร้้อยละ 0.78 และ
ร้้อยละ 0.56 ตามลำำ�ดัับ
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โครงสร้้างรายได้้
รายการ

2562

%

ล้้านบาท

%

ล้้านบาท

%

2,503.65

98.55

1,769.08

98.65

1,711.00

96.71

QLM*

27.21

1.07

14.02

0.78

20.02

1.60

NC, NCPM*, QLM*

9.61

0.38

10.10

0.56

21.24

1.70

2,540.47

100.00

1,793.20

100.00

1,752.26

100.00

NC

รายได้้จากค่่าเช่่าและบริิการ
รายได้้อื่่�น**

2563

ล้้านบาท

รายได้้จากการขาย

รายได้้รวม
หมายเหตุุ *  
        **
NC
NCPM
QLM

2564

ดำำ�เนิินการโดย

บริิษััทถืือหุ้้�นใน  NCPM และ QLM ร้้อยละ 99.99
รายได้้อื่่�นเป็็นรายได้้จากการยึึดคืืนสััญญา รัับค่่าเช่่า ค่่าเปลี่่�ยนสััญญา ดอกเบี้้�ยรัับ กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน และอื่่�นๆ
หมายถึึง บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
หมายถึึง บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
หมายถึึง บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

รายได้้จากการขาย
ในปีี 2564 บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการขายบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิินประเภทบ้้านเดี่่�ยว บ้้านเแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารชุุด
ร้้อยละ 32.29 ร้้อยละ 25.83  ร้้อยละ 27.30  และร้้อยละ 0.57 ตามลำำ�ดัับและมีีที่่�ดิินเปล่่า ร้้อยละ 14.04 ขณะที่่�ในปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วน
รายได้้จากการขายบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิินประเภทบ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด ทาวน์์เฮ้้าส์์ และอาคารชุุด เท่่ากัับ 41.97 ร้้อยละ 16.76 ร้้อยละ
34.35  และร้้อยละ 4.11  ตามลำำ�ดัับและมีีที่่�ดิินเปล่่า ร้้อยละ 2.81 ตามลำำ�ดัับ
รายได้้จากการขายแบ่่งตามประเภทบ้้าน
ผลิิตภััณฑ์์

2564
ล้้านบาท

2563
%

ล้้านบาท

2562
%

ล้้านบาท

%

รายได้้จากการขาย:
บ้้านเดี่่�ยว

808

32.26

742.46

41.97

471.95

38.95

บ้้านแฝด

647

25.83

296.48

16.76

162.41

13.40

ทาวน์์เฮ้้าส์์

684

27.30

607.64

34.35

317.00

26.16

อาคารชุุด

14

0.57

72.78

4.11

127.35

10.51

ที่่�ดิินเปล่่า

351

14.04

49.72

2.81

132.85

10.97

2,503.65

100.00

1,769.08

100.00

1,211.57

100.00

รวมรายได้้จากการขาย

ในปีี 2564 บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการขายบ้้านพร้้อมอยู่่� บ้้านสร้้างก่่อนขาย  และบ้้านสั่่�งสร้้าง เท่่ากัับร้้อยละ 87.55
ร้้อยละ 11.60 และร้้อยละ 0.85  ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่� ปีี 2563 บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการขายบ้้านพร้้อมอยู่่� บ้้านสร้้างก่่อนขาย 
และบ้้านสั่่�งสร้้างเท่่ากัับร้้อยละ 87.94 ร้้อยละ 8.80 และร้้อยละ 3.26 ตามลำำ�ดัับ
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สััดส่่วนรายได้้จากการขายแบ่่งตามลัักษณะคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า
ประเภทบ้้าน

การผ่่อนชำำ�ระเงิินดาวน์์

สััดส่่วนของรายได้้จากการขาย (ร้้อยละ)
2564

2562

2563

1. บ้้านพร้้อมอยู่่�

(0-2 งวด)

87.55

87.94

81.87

2. บ้้านสร้้างก่่อนขาย

(3-6 งวด)

11.60

8.80

16.97

(มากกว่่า 7 งวด)

0.85

3.26

1.16

100.00

100.00

100.00

3. บ้้านสั่่�งสร้้าง
รวม

รายได้้จากการขายรายโครงการ
โครงการ

2564
ล้้านบาท

2563
ล้้านบาท

%

2562
%

ล้้านบาท

%

ธััญธานีี โฮมออนกรีีน วิิลเลจ 2

0.00

0.00

6.9

0.4

0.00

0.00

เอ็็น.ซีี. รอยััลปิ่่�นเกล้้า

0.00

0.00

0.00

0.00

30.0

2.5

178.31

7.12

246.1

13.9

144.2

11.9

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เลคแกรนด์์เด เฟส 13

0.00

0.00

0.00

0.00

145.7

12.0

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นีีวา เฟส 14

0.00

0.00

0.00

0.00

40.5

3.3

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5

0.00

0.00

0.00

0.00

24.9

2.1

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์

147.88

5.91

159.6

9.0

106.0

8.7

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 15 เทนโดร

147.49

5.89

404.6

22.9

281.0

23.2

บ้้านฟ้้าทาว์์นี่่�ดอนหวาย

264.72

10.57

243.3

13.8

173.5

14.3

เนทููเรซ่่า คอนโดมิิเนีียม (เฟส 1)

1.48

0.06

2.7

0.1

4.1

0.3

เนทููเรซ่่า คอนโดมิิเนีียม (เฟส 2)

8.06

0.32

41.9

2.4

95.3

7.9

ดิิอามองต์์ คอนโดนิิเนีียม

4.75

0.19

28.2

1.6

28.0

2.3

ที่่�ดิินเปล่่า ธััญธานีี เฟส 3

0.00

0.00

0.00

0.00

64.9

5.4

ที่่�ดิินเปล่่า คลอง 3

0.00

0.00

0.00

0.00

68.0

5.6

บ้้านฟ้้า ริิมหาด จอมเทีียน

0.00

0.00

0.00

0.00

5.5

0.5

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา

366.71

14.65

290.8

16.4

0.00

0.00

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นอร์์เดิิร์์น เฟส 16

228.70

9.13

125.7

7.1

0.00

0.00

ปาล์์ม พาร์์ค

194.74

7.78

169.6

9.6

0.00

0.00

ที่่�ดิินเปล่่า เอ็็น.ซีี.รอยััล ปิ่่�นเกล้้า

0.00

0.00

49.7

2.81

0.00

0.00

บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นีีโอล่่า เฟส 17

415.13

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม คลอง 7

170.16

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์ พััทยา

24.11

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

351.41

14.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2,503.65

100.00

1,769.1

100.0

1,211.6

100.0

NC on Green Charm

ที่่�ดิินเปล่่า บางระมาด
รวม
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รายได้้จากค่่าเช่่าและบริิการ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากค่่าเช่่าและบริิการ 27.21 ล้้านบาท ซึ่่�งเกิิดจากอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน และบริิษััทย่่อย 
คืือ บริิษัทั ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่ง� แมเนจเม้้นท์์ จำ�กั
ำ ดั  ซึ่่ง� ให้้บริิการบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรรและอาคารชุุดภายหลัังจากการเข้้าอยู่่�อาศััย 
		 รายได้้อื่่�น
ในปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้อื่่�น 9.61 ล้้านบาท
2.	ต้้นทุุนขาย
บริิษััทฯ มีีอััตราต้้นทุุนขายรวม 1,698.93 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีต้้นทุุนขายรวม 1,212.00 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�น 486.93 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 40.18
3.	ค่่าใช้้จ่่าย
		ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ในปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายในการจััดจำำ�หน่่าย 217.44 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 55.83 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 34.54 จากปีี 2563 ตามยอดรายได้้จากการขาย  แต่่มีีอััตราค่่าใช้้จ่่ายในการจััดจำำ�หน่่ายที่่�ลดลงจากเดิิมร้้อยละ 9.14
เป็็นร้้อยละ 8.69 เนื่่�องจากมีีการบริิหารจััดการค่่าใช้้จ่่ายส่่งเสริิมการขาย และค่่าสื่่�อโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
    บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร 238.38 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 16.23 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 7.31
เนื่่�องจากค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากรเพิ่่�มขึ้้�น แต่่มีีอััตราค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร ที่่�ลดลง ร้้อยละ 3.01 จากเดิิมร้้อยละ 12.39 ในปีี 2563
เป็็นร้้อยละ 9.38 ในปีี 2564
		ต้้นทุุนทางการเงิิน
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีต้้นทุุนทางการเงิินลดลง 12.90 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 44.09 เนื่่�องจาก โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการบางส่่วนมีียอดวงเงิินเบิิกคงค้้างลดลง และโครงการที่่�เปิิดใหม่่ในปีี 2564 ยัังอยู่่�ในระหว่่างกระบวนการออกแบบและวางแผน
ยัังไม่่เริ่่�มพััฒนาโครงการ ทำำ�ให้้ดอกเบี้้�ยของโครงการเหล่่านั้้�นยัังมีีจำำ�นวนน้้อยอยู่่�
		ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้
บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่าย  (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้เพิ่่�มขึ้้�น 51.73 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 168.10 จากปีี 2563 เนื่่�องจาก
มีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น
4.	กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 251.93 ล้้านบาท  เทีียบกัับปีี 2563 ซึ่่�งมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 115.29 ล้้านบาท บริิษััทมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิ
เพิ่่�มขึ้้�น 136.65  ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 118.54 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษััทมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น 747.27 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 41.67
		อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�นเท่่ากัับ 0.202 บาท ในขณะที่่�ปีี 2563 บริิษััทฯ มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�นเท่่ากัับ
0.093 บาท

ฐานะทางการเงิิน
1.	สิินทรััพย์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวม 4,332.29 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
จำำ�นวน 456.73 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11.78 เนื่่�องจาก งานพััฒนาโครงการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
		 1.1	สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าคงเหลืืออยู่่�ในรููปของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขายแสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า
ทั้้�งนี้้� ราคาทุุนประกอบด้้วยต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ค่่าก่่อสร้้าง และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับโครงการรวมทั้้�ง
ดอกเบี้้�ย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ มีีสิินค้้าคงเหลืือจำำ�นวน 113.32 ล้้านบาท และ 124.53 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดับั  คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 2.62 และร้้อยละ 3.21 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดับั โดยสิินค้้าคงเหลืือหลัักมาจากโครงการดิิอาร์์มองต์์
เชีียงใหม่่  และโครงการเนทููเรซ่่า คอนโดมิิเนีียม พััทยา บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์นอร์์เดิิร์์น บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ นีโี อล่่า เนื่่�องจากสร้้างเสร็็จทยอยโอนได้้
ในระหว่่างงวด อย่่างไรก็็ตามบริิษััทมีีนโยบายระบายสิินค้้าคงเหลืือเพื่่�อลดภาระต้้นทุุนดอกเบี้้�ยและเพิ่่�มสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินงาน
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1.2 	ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินและที่่�ดิินรอการพััฒนา
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินและที่่�ดิินรอการพััฒนารวมจำำ�นวน 2,881.91 ล้้านบาท
(คิิดเป็็นสััดส่่วนต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินร้้อยละ 46.83 และที่่�ดิินรอการพััฒนาร้้อยละ 19.70 ของสิินทรััพย์์รวม)
		 1.3 	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ประเภทนี้้�ประกอบด้้วยองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญคืือ ที่่�ดิินและอาคารสำำ�หรัับเป็็นสำำ�นัักงานและสโมสรในโครงการ
บ้้านจััดสรรของบริิษัทั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีีที่่ดิิ� น อาคาร และอุุปกรณ์์ จำ�ำ นวน 74.93 ล้้านบาท
และ 97.65 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 1.73 และร้้อยละ 2.52 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
2.	คุุณภาพสิินทรััพย์์
		 2.1 	สิินทรััพย์์
บริิษััทฯ มีีการสอบทานการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ที่่�เป็็นข้้อบ่่งชี้้�ว่่า
ราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าสููงกว่่ามููลค่่าที่่�จะได้้รัับคืืน บริิษััทจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีี
		 2.2 	ลููกหนี้้�
รายได้้จากการขายบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิินและรายได้้จากการขายอาคารชุุดรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อมีีการโอนความเสี่่�ยง
และผลตอบแทนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญของความเป็็นเจ้้าของให้้กัับผู้้�ซื้้�อแล้้ว  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีลููกหนี้้�การค้้าก่่อน
หัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวน 1.59 ล้้านบาท จากกิิจกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์  ในขณะที่่� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีีลููกหนี้้�การค้้า
ก่่อนหัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจำำ�นวน 1.59 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� ลููกหนี้้�การค้้ากิิจการอสัังหาริิมทรััพย์์จำำ�นวน 1.59 ล้้านบาท พิิจารณาได้้ว่่ามีีมููลค่่าน้้อย และไม่่มีีผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยบริิษััทยัังไม่่มีีการรัับรู้้�เงิินค้้างชำำ�ระเป็็นรายได้้จากการขายของบริิษััท บริิษััทจะออกหนัังสืือติิดตามการ
ชำำ�ระหนี้้� สำำ�หรัับหนี้้�ที่่�ครบกำำ�หนดค้้างชำำ�ระเกิิน 2 เดืือน โดยมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการติิดตามหนี้้� ซึ่่�งจะประสานความร่่วมมืือ
กัับลููกหนี้้�เพื่่�อเร่่งรััดให้้มีีการชำำ�ระหนี้้� บริิษััทมีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญตามจำำ�นวนหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะเรีียกเก็็บไม่่ได้้ โดยประมาณการ
จากประสบการณ์์การเรีียกเก็็บหนี้้�ในอดีีตและการวิิเคราะห์์ฐานะปััจจุุบัันของลููกหนี้้�
3. สภาพคล่่อง
กระแสเงิินสดของบริิษััทส่่วนใหญ่่มาจากรายได้้จากการขายบ้้านจััดสรรพร้้อมที่่�ดิิน และเงิินกู้้�ยืืมสถาบัันการเงิินโดยมีี
หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดคงเหลืือจำำ�นวน 94.06 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากต้้นงวดจำำ�นวน 29.25 ล้้านบาท รายละเอีียดของแหล่่งที่่�มาและแหล่่งที่่�ใช้้ ไปของเงิินมีีดัังต่่อไปนี้้�
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน จำำ�นวนเป็็นลบ 12.73 ล้้านบาท ลดลง 695.94
ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 101.86 จากปีี 2563
เงิินสดสุุทธิิใช้้ ไปในกิิจกรรมลงทุุนจำำ�นวนเป็็นลบ 37.78 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 15.97 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 29.71 จาก
ปีี 2563  เนื่่�องจากปีี 2564 มีีความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�ได้้เพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 79.76 ล้้านบาท เนื่่�องจาก มีีการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินลดลง
อััตราส่่วนสภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้�นจาก 2.61 เท่่า ในปีี 2563 เป็็น 2.99 เท่่า ในปีี 2564 เนื่่�องจากสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนลดลง
836.51 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 36.31 จากสิินค้้าคงเหลืือลดลง 11.21 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 9.00 และต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน
เพิ่่�มขึ้้�น 386.59 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23.54 จากปีี 2563
แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน
ความเหมาะสมของโครงสร้้างเงิินทุุน
1. หนี้้�สิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวม 1,455.49 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน
266.89 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 22.45  เนื่่�องจากการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินและมีีการออกหุ้้�นกู้้�และเจ้้าหนี้้�การค้้า
โดยมีีหนี้้�สิินหมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น 167.60 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19.02 แต่่จากการเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบััน
การเงิินลดลง 58.04 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 35.52
บริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 0.51 เท่่า ในปีี 2564 จาก 0.44 เท่่า ในปีี 2563
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2.	ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 2,876.80 ล้้านบาท และ
2,686.95  ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.07 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
3. สำำ�รองตามกฎหมาย
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย 13.50 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบการเงิินเฉพาะ
บริิษััทมีีเงิินสำำ�รองตามกฎหมายจำำ�นวน 95.06 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 7.63 ของทุุนจดทะเบีียน    
4. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
- บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาเช่่าตึึกแถว อาคาร สำำ�นัักงานขาย ที่่�ดิิน และบริิการจััดทำำ�และติิดตั้้�งป้้ายโฆษณา เพื่่�อดำำ�เนิิน
กิิจการของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าและบริิการตามสััญญาภายใน 1 ปีี จำำ�นวน
3.57  ล้้านบาท
- ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้ ให้้ธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศสามแห่่งออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันต่่อหน่่วยงาน
ราชการและบุุคคลภายนอก จำำ�นวน 470.98 ล้้านบาท ได้้แก่่ ค้ำำ��ประกัันการใช้้ ไฟฟ้้า ประปา และอื่่�นๆ จำำ�นวน 5.77 ล้้านบาท และ
ค้ำำ��ประกัันค่่าบำำ�รุุงรัักษาสาธารณููปโภคและบริิการสาธารณะส่่วนกลาง จำำ�นวน 465.21 ล้้านบาท
- ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทได้้ค้ำำ��ประกัันการขอกู้้�ยืืมเงิินของลููกค้้าต่่อสถาบัันการเงิินเป็็นจำำ�นวนเงิิน
0.65 ล้้านบาท และค้ำำ��ประกัันการใช้้น้ำำ��มััน เป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.20 ล้้านบาท
- ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีภาระผููกพัันที่่�ต้้องจ่่ายเงิินจากการทำำ�สััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�ดิินจำำ�นวนเจ็็ดฉบัับ
จำำ�นวนเงิินรวม 319.14 ล้้านบาท
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานในอนาคต
จากปีีที่่�ผ่่านมา มีีปััจจััยหลายอย่่างที่่�มีีผลกระทบกัับตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ ทั้้�งเรื่่�องของการเมืือง รััฐบาลใหม่่ การเติิบโต
ของเศรษฐกิิจไทยที่่�ลดต่ำำ��ลง การปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ย  และเรื่่�องของสงครามการค้้า รวมถึึงมาตรการต่่างๆ ที่่�แบงก์์ชาติิออกมา
เพื่่�อดููแลสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย สิ่่�งต่่างๆ ล้้วนมีีผลกระทบกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ทั้้�งสิ้้�นไม่่มากก็็น้้อย ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าต่่อด้้วยการปรัับตััวในหลายด้้าน ทั้้�งควบคุุมบริิหารจััดการและปรัับลดค่่าใช้้จ่่าย หรืือ
การจััดกลุ่่�มธุุรกิิจให้้ชััดเจนเพื่่�อให้้ ได้้ลููกค้้าที่่�ตรงกัับเป้้าหมายมากขึ้้�น รวมถึึงการทำำ�ธุุรกิิจใหม่่แตกต่่างจากเดิิม เพื่่�อให้้บริิษััทฯ
มีีรายได้้ประจำำ�โดยไม่่ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพีียงอย่่างเดีียว
รวมถึึงเน้้นนโยบายในการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าและการบริิการ ด้้วยกลยุุทธ์์ 3 ด้้าน ดัังนี้้� 1. กลยุุทธ์์(Product Strategy)
ด้้านการตอบโจทย์์การอยู่่�อาศััยร่่วมกัันของทุุกช่่วงวััย  2. กลยุุทธ์์ (Customer Centric) ด้้านการให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าเป็็น
อัันดัับแรก 3. กลยุุทธ์์ (Home Innovation) สร้้างพัันธมิิตร เพื่่�อการอยู่่�อาศััยที่่�ดีีขึ้้�นด้้วยนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่
ลููกค้้า และคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของลููกบ้้านในระยะยาว สร้้างการรัับรู้้�และเติิบโตด้้านรายได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ปััจจุุบัันบริิษััทมีีความได้้เปรีียบ
ในเรื่่�องของที่่�ดิินทำำ�ให้้สามารถลดต้้นทุุนได้้มากและไม่่มีีความกัังวลในเรื่่�องของการขยายตลาดและเปิิดโครงการใหม่่ในอนาคต
บริิษััทฯ ยัังเดิินหน้้าพััฒนาและเตรีียมความพร้้อมด้้านบุุคลากรทีีมงาน เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
มีีการปรัับโครงสร้้างองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะธุุรกิิจแต่่ละกลุ่่�ม Strategic Business Unit และจััดระบบการบริิหารจััดการภายใน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และบรรลุุเป้้าหมายโดยรวมขององค์์กร
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ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
โครงการบ้้านพร้้อมที่่�ดิินเพื่่�อขายของบริิษััทและบริิษััทย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
มูลค่า (ล้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิน

ทางบัญชี

1. บ้้านนริิศา ธนบุุรีีรมย์์ / ถ.ประชาอุุทิิศ 80
อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ /SH

0-3-28.30

     11.82

     4.81

NC

ไม่่มีี

2. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค รอยััล ธนบุุรีีรมย์์ /
ถ.ประชาอุุทิิศ อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ / SH, DH

0-1-34.90

     10.00

     5.92

NC

ไม่่มีี

3. บ้้านธััญธานีี วิิลเลจ 2 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /SH

0-3-60.60

     41.57

   12.36

NC

ไม่่มีี

4. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี / CONDO AB

4-0-66.00

     20.46

   17.88

NC

ไม่่มีี

5. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 2 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี /CD

4-2-68.00

    24.35

   13.37

NC

ไม่่มีี

6. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 15 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH, TH

0-0-19.50

     2.20

     1.26

NC

ไม่่มีี

7. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 16 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

15-1-70.30

  268.27

144.98

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 79.00 ลบ.

8. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 17 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH, DH, TH

15-0-70.20

  288.04

  194.71

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 130.00 ลบ.

9. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม คลาสสิิค /
ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

37-0-73.90

  310.32

  249.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 407.00 ลบ.

10. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ปาล์์ม พาร์์ค 2 /
ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH
, TH

37-0-41.10

  328.99

  285.20

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 401.00 ลบ.

11. บ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่� ปิ่่�นเกล้้า-ดอนหวาย  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / TH

1-1-36.40

   54.32

   39.37

NC

ไม่่มีี

12. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / SH , DH

1-2-38.90

75.57

50.81

NC

ไม่่มีี

13. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ธีีโอ เพชรเกษม-ปิ่่�นเกล้้า  
ต.ไร่่ขิิง อ.สามพราน นครปฐม / SH, DH, TH

59-0-41.30

   407.94

421.90

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 638.00 ลบ.

14. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์ /
ต. บางพลัับ อ.ปากเกร็็ด จ.นนทบุุรีี / SH

1-2-63.60

     47.22

   32.90

NC

ไม่่มีี

15. ดิิอามองค์์ คอนโดมิิเนีียม อาคาร D /
ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ /D

1-0-98.70

     13.86

     9.87

NC

ไม่่มีี

ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง / ประเภท
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มูลค่า (ล้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิน

ทางบัญชี

16. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

0-1-20.30

     17.19

     7.31

NC

ไม่่มีี

17. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์ พััทยา ต.หนองปรืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / DH

6-3-91.10

   181.90

  132.73

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 121.05 ลบ.

18. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม ลำำ�ลููกกา K7 ถ.ลำำ�ลููกกา
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH, TH

18-2-07.80

  262.85

213.77

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 236.00 ลบ.

19. ที่่�ดิินเปล่่า / ด้้านหน้้าโครงการบ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม /L

6-2-11.90

     49.82

   45.74

NC

ค้ำำ��0ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 50.00 ลบ.

20. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

3-2-75.00

     34.81

   30.19

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 20.00 ลบ.

21. ที่่�ดิินเปล่่า / ถ.ชััยพร อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L
ติิดกัับเนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1,2

13-3-61.00

   218.30

   89.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน เดีียวกัับ
ข้้อ 19.

22. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ / L

17-0-40.00

   451.55

263.68

NC

ไม่่มีี

23. ที่่�ดิินเปล่่า /ถนนลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

177-0-96.80

   482.47

297.44

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 25.00 ลบ.

24. ที่่�ดิินเปล่่า / คลอง 5 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

336-0-20.50

   826.88

719.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 41.20 ลบ.

25. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

14-0-41.20

    73.34

  41.05

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 10.43 ลบ.

26. ที่่�ดิินเปล่่า /ต. หนองขอนกว้้าง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี / L 67-2-89.50

   297.98

287.22

NC

ไม่่มีี

27. ที่่�ดิินเปล่่า  / ต. ระหาร  อ.บางบััวทอง จ.นนทบุุรีี / L

12-3-02.70

     76.54

  77.22

NC

ไม่่มีี

28. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางระทึึก อ.สามพราน จ.นครปฐม / L 18-1-41.10

   163.67

  93.42

NC

ไม่่มีี

ชื่อโครงการ / ที่ตั้ง / ประเภท

รวมที่ดินเปล่า

667-1-79.70 2,675.36 1,944.74

รวมทั้งหมด

874-0-10.60 5,042.23 3,783.28

กรรมสิทธิ์

ภาระผููกพััน

หมายเหตุุ 1.  SH = บ้้านเดี่่�ยว, DH = บ้้านแฝด, TH = ทาวน์์เฮ้้าส์์, CD = อาคารพาณิิชย์์, L = ที่่�ดิินเปล่่า
2.  ประเมิินราคาโดย บริิษััท พรีีเฟอ แอพไพรซััล จำำ�กััด ในเดืือนธัันวาคม 2564
โดยใช้้วิิธีีประเมิินราคาแบบเปรีียบเทีียราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้้นทุุนทดแทน ปรัับปรุุงด้้วยเงิินลงทุุนในโครงการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทฯ มีีนโยบายการลงทุุนในธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และธุุรกิิจที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการพััฒนาบ้้านจััดสรรเพื่่�อขาย
เป็็นหลััก โดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�เหมาะสมในธุุรกิิจนั้้�นๆ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 
2 บริิษััท ดัังนี้้�
ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วนเงิินลงทุุน
(ร้้อยละ)

รัับเหมาก่่อสร้้างและ
บริิหารโครงการ

85.00

99.99

Intermediate care
และ Wellness
และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน  

25.00

60.00

1.00

99.99

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััทย่่อย
1. บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM)
1.1 บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด (Siri Arun
เป็็นบริิษััทย่่อยของ NCPM)
2. บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (QLM)

บริิหารงานหมู่่�บ้้าน

บริิษัทั ฯ จะส่่งกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษัทั เข้้าร่่วมบริิหารงานในบริิษัทั ย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษัทั ในบริิษัทั ย่่อยนั้้�น
เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญ และควบคุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยในทิิศทางที่่�เหมาะสม และสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่บริิษััท
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ข้้อมููลทั่่�วไป

และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

ข้อมูลทั่วไป
ข้้อมููลบริิษััท

: บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

: พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0107546000385 (เดิิมเลขที่่� 40854600039)
: www.ncgroup.co.th
: 66 (0) 2993-5080-7
: 66 (0) 2993-5089
: 1,245,284,305 บาท (หนึ่่�งพัันสองร้้อยสี่่�สิิบห้้าล้้านสองแสนแปดหมื่่�นสี่่�พัันสามร้้อยห้้าบาท)
: 1,245,283,691 บาท (หนึ่่�งพัันสองร้้อยสี่่�สิิบห้้าล้้านสองแสนแปดหมื่่�น
สามพัันหกร้้อยเก้้าสิิบเอ็็ดบาท)
: บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93  ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 66 (0) 2009-9000 โทรสาร  66 (0) 2009-9991
: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318                                          
หรืือนางสาววัันนิิสา  งามบััวทอง                       ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6838                                         
หรืือนางสาวชุุติินัันท์์  กอประเสริิฐถาวร           ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 9201
หรืือนางสาวธััญพร  ตั้้�งธโนปจััย                      ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 9169
บริิษััท  สอบบััญชีีธรรมนิิติิ  จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664
: บริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
เลขที่่� 637/1 อาคารพร้้อมพัันธุ์์�  1   ชั้้�น 3 ถนนลาดพร้้าว
แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 66 (0) 2038-9388 , 08-1171-3546

เลขทะเบีียนบริิษััท
โฮมเพจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ผู้้�สอบบััญชีี

บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การตรวจสอบภายใน
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ข้อมูลทั่วไป
ข้้อมููลบริิษััทย่่อย

: บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (NCPM)

ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

: รัับจ้้างบริิหารโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์แบบครบวงจร
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0105541019582 (เดิิมเลขที่่� (4) 337/2541)
: 66 (0) 2993-5080-7
: 66 (0) 2993-5089
: 85,000,000 บาท (แปดสิิบห้้าล้้านบาท)
: 85,000,000 บาท (แปดสิิบห้้าล้้านบาท)
: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318         
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664                                

เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ผู้้�สอบบััญชีี

ข้้อมููลบริิษััทย่่อย (ของNCPM) : บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด (Siri Arun)
ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ผู้้�สอบบััญชีี

: Intermediate care และ Wellness และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0135562018607
: 66 (0) 2993-5080-7
: 66 (0) 2993-5089
: 25,000,000 บาท (ยี่่�สิิบห้้าล้้านบาท)
: 25,000,000 บาท (ยี่่�สิิบห้้าล้้านบาท)
: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664                                         
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ข้้อมููลบริิษััทย่่อย

: บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (QLM)

ประกอบธุุรกิิจ
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

: รัับจ้้างบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรร  และบริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด
: 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
: 0105541071517 (เดิิมเลขที่่� (4) 1189/2541)
: 66 (0) 2993-5080-7
: 66 (0) 2993-5089
: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาท)
: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาท)
: นางสาวโชติิมา  กิิจศิิรกร
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 7318         
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
178 ซอยเพิ่่�มทรััพย์์ (ประชาชื่่�น 20) ถนนประชาชื่่�น แขวงบางซื่่�อ
เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664                                

เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
ผู้้�สอบบััญชีี

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายใดที่่�อาจมีีผลกระทบในทางลบต่่อสิินทรััพย์์ของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยที่่�มีีจำำ�นวนสููงกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ตลาดรอง
- ไม่่มีี -
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2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และ
ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
พนัักงานและอื่่�นๆ
• รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• การควบคุมภายในและ
รายการระหว่่างกััน

NEW BUSINESS
| Home innovation |
Financial | Wellness
| HealthCare |
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นโยบายการ

กำำ�กัับดููแลกิิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและ
ผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทในระยะยาว มุ่่�งเน้้น
การประกอบธุุ ร กิิจด้้ วย ความซื่่� อ สัั ต ย์์ สุุ จ ริิ ต  มีี ร ะบบจัั ด การ
อย่่ า งมืื อ อาชีี พ และมีี ค วามโปร่่ ง ใส โดยมีี ค ณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหารที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� มีีกลไก
การควบคุุมและการถ่่วงดุุลอำำ�นาจเพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไป
อย่่างโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีการจััดให้้มีีระบบการควบคุุมและ
บริิ ห ารความเสี่่� ย ง การคำำ �นึึ ง ถึึ ง สิิทธิิความเท่่ า เทีี ย มกัั น ของ

ผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย  และการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างชััดเจนต่่อนัักลงทุุนในเวลาที่่�เหมาะสม ตลอดจนการ
ดููแลสนัับสนุุนผู้้�บริิหารและพนัักงานปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรม
ในการประกอบธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและชอบธรรม ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ
ได้้นำำ�หลัักการกำำ�กัับ ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ บริิษััท จดทะเบีียน
ปีี 2560 (Corporate Governance  Code : “CG Code”) ที่่�ออก
โดยคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
มาเป็็นแนวทางในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทฯ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
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นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้มีี
การกำำ � หนดนโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ โดยแบ่่ ง ออกเป็็ น
5 หมวด รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท
2. สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และบทบาท
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. การเปิิดเผยสารสนเทศและความโปร่่งใส
4. การควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยง
5. จรรยาบรรณธุุรกิิจ

2.2.
2.3.

หมวด 1 คณะกรรมการบริิษััท
1. ภาวะผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์
คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ประกอบด้้ วย กรรมการที่่� มีี
ความรู้้ � ค วามสามารถและประสบการณ์์ ในการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ
ซึ่่� ง ทำำ � หน้้ า ที่่� กำำ � หนดนโยบาย  วิิ สัั ยทัั ศ น์์ กลยุุ ท ธ์์ เป้้ า หมาย 
ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับ
ดููแลฝ่่ า ยจัั ด การเพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ห ารงานเป็็ น ไปตามนโยบาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ภายใต้้กรอบ
ของกฎหมาย วัั ต ถุุ ป ระสงค์์  ข้ ้ อ บัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท และมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิตระมััดระวััง
ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุด
ให้้แก่่กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการได้้ ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อระบบการ
ควบคุุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม ตลอดจนการมีีระบบการสอบทานเพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามข้้อกฎหมาย  และมีีการควบคุุมที่่�ดีี
เพื่่อ� ให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
สููงสุุดต่่อบริิษััท
คณะกรรมการเป็็ น ผู้้ �พิ ิ จ ารณาการกำำ � หนดและแยก
บทบาทหน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิดชอบระหว่่ า งคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ
ชุุดย่่อยอื่่�นๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กรอย่่างชััดเจน โดย
อำำ�นาจการอนุุมััติิสููงสุุดเป็็นหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
2. องค์์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่่งตั้้�งและ
ความเป็็นอิิสระ
2.1. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการ
อย่่างน้้อย 5 คน โดยกรรมกาไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�
ในราชอาณาจัั ก ร โดยคณะกรรมการจะเป็็ น
ผู้้ �พิ ิ จ ารณาคัั ด เลืื อ กตามเกณฑ์์ คุุ ณ สมบัั ติิ
ตามมาตรา 68 แห่่ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ บริิ ษัั ท
มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกำำ �กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ ง นอกจากนี้้�ยังั พิิจารณาถึึง
ประสบการณ์์ความรู้้�ความสามารถที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจ จากนั้้�นจึึงนำำ�รายชื่่�อเสนอที่่�ประชุุม

2.4.

2.5.

ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการให้้ ป ระกอบด้้ วย กรรมการที่่�
เป็็ น อิิสระอย่่ า งน้้ อ ยหนึ่่� ง ในสามของจำำ � นวน
กรรมการทั้้�งคณะ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง
ให้้ ก รรมการออกจากตำำ � แหน่่ ง เป็็ น จำำ � นวน
หนึ่่�งในสาม ถ้้าจำำ�นวนกรรมการแบ่่งออกให้้
ตรงเป็็ น สามส่่ ว นไม่่ ไ ด้้  ก็็ ใ ห้้ อ อกโดยจำำ � นวน
ใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม
กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งใน
ปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น
ให้้จัับฉลากกัันว่่าผู้้� ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไป
ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น
เป็็นผู้้อ� อกจากตำำ�แหน่่ง โดยกรรมการซึ่่ง� พ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นเป็็ น ผู้้ � แ ต่่ ง ตั้้� ง กรรมการโดย
ใช้้ เ สีี ย งข้้ า งมากตามหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี ก าร
ดัังต่่อไปนี้้�
2.4.1. ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�ง มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
2.4.2. ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียง
ที่่�มีอี ยู่่�ทั้้ง� หมดตาม 2.4.1 เลืือกตั้้�งบุุคคล
เดีียว  หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ ได้้
แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้� ใดมากน้้อย
เพีียงใดไม่่ได้้
2.4.3. บุุ ค คลซึ่่�ง ได้้ รัับ คะแนนเสีี ย งสููงสุุ ด ตาม
ลำำ �ดัั บ ลงมาเป็็ น ผู้้ � ได้้ รัั บ เลืื อ กตั้้� ง เป็็ น
กรรมการเท่่ า จำำ � นวนกรรมการที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น
ในกรณีี ที่่� บุุ ค คลซึ่่� ง ได้้ รัั บ เลืื อ กตั้้� ง ใน
ลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน
จำำ�นวนกรรมการที่่�ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นต้้อง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานที่่�ประชุุม
เป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในกรณีี ที่่� ตำำ � แหน่่ ง กรรมการว่่ า งลงเพราะ
เหตุุ อื่่� น นอกจากถึึ ง คราวออกตามวาระ ให้้
คณะกรรมการมีี ม ติิด้้ วยคะแนนเสีี ย งไม่่ น้ ้ อ ย
กว่่ า สามในสี่่� เ ลืื อ กบุุ ค คลซึ่่� ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ และ
ไม่่ มีี ลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตามกฎหมายมหาชน
เข้้าเป็็นกรรมการแทนตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ว่่าง
ในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่
วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน
โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนตามวรรค
หนึ่่�ง จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระ
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนแทน
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2.6. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใด
ออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้
ด้้ วย คะแนนเสีี ย งไม่่ น้ ้ อ ยกว่่ า สามในสี่่� ข อง
จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ � นวนหุ้้�นที่่� ถืื อ โดยผู้้ �ถืื อ หุ้้�นที่่� ม าประชุุ ม และ
มีีสิิทธิิออกเสีียง
3. 	ประธานกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ
ประธานกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ ต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมีี
ประสบการณ์์และคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม ไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกััน
เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจโดยแยกหน้้าที่่�การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และการบริิหารงานออกจากกััน
ประธานกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้ �รัั บ ผิิดชอบในฐานะ
ผู้้ �นำำ �ข องคณะกรรมการ โดยมีีห น้้า ที่่�เ ป็็นประธานการประชุุม
คณะกรรมการ และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและกรรมการผู้้ �จัั ด การ
รัั บ ผิิดชอบต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท ในการบริิ ห ารจัั ด การ
เพื่่�อให้้บรรลุุตามแผนที่่�วางไว้้
		 นโยบายในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่บ� ริิษัทอื่่
ั น�
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่อ� ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การ
ของบริิ ษัั ท สามารถบริิ ห ารงานและจัั ด สรรเวลาได้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั จึึงได้้กำ�ำ หนดนโยบายในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการที่่�บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการไว้้ ไม่่เกิิน 3 แห่่ง โดยต้้องไม่่เป็็นธุุรกิิจคู่่�แข่่งหรืือ
เป็็นธุุรกิิจเดีียวกัันกัับบริิษััทฯ
4. 	คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
4.1 ก ร ร ม ก า ร ต้ ้ อ ง เ ป็ ็ น บุุ ค ค ล ที่่� มีี ค ว า ม รู้้ �
ความสามารถ มีี วิ ิ สัั ยทัั ศ น์์  มีี ค วามซื่่� อ สัั ต ย์์
สุุ จ ริิ ต  มีี คุุ ณ ธรรมและจริิ ย ธรรม มีี ป ระวัั ติิ
การทำำ � งานโปร่่ ง ใส และมีี เ วลาเพีี ย งพอที่่� จ ะ
อุุทิิศความรู้้�ความสามารถและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้
แก่่บริิษััทได้้
4.2 มีี คุุ ณ สมบัั ติิ และไม่่ มีี ลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตาม
กฎหมายว่่ า ด้้ วย บริิ ษัั ท มหาชนจำำ �กัั ด และ
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4.3 กรรมการสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการใน
บริิ ษัั ท อื่่� น ได้้ แต่่ ทั้้� ง นี้้� ใ นการเป็็ น กรรมการ
ดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กรรมการของบริิษััทฯ
4.4 กรรมการต้้องไม่่ประกอบกิิจการ หรืือเข้้าเป็็น
หุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วน
ไม่่ จำำ �กัั ด ความรัั บ ผิิดในห้้ า งหุ้้�นส่่ ว นจำำ �กัั ด
หรืือเป็็นกรรมการในบริิษััทเอกชนหรืือบริิษััท
มหาชนอื่่�น ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจประเภทเดีียวกัับ

บริิษััท หรืือเป็็นคู่่�แข่่งขัันของบริิษััท เว้้นแต่่จะ
แจ้้งให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
4.5 กรรมการอิิสระต้้ อ งมีี คุุ ณ สมบัั ติิ เกี่่� ยวกัั บ
ความเป็็ น อิิสระตามแนวทางเดีี ยวกัั น กัั บ
คุุ ณ สมบัั ติิข องกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�อง
คุุ ณ สมบัั ติิ และขอบเขตการดำำ � เนิินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องถืือหุ้้�นไม่่เกิิน
ร้้อยละ 1.0 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััทฯ บริิษััท
ในเครืือ บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ต้้ อ งสามารถดููแลผลประโยชน์์ ข องผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
ทุุกรายได้้เท่่าเทีียมกััน และไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ นอกจากนั้้�นยัังต้้องสามารถ
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยให้้
ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
			 กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
4.5.1 ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทฯ
บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย  บริิ ษัั ท ร่่ ว ม
ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ ผู้้ �มีี อำำ � นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการ
ถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการ
อิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย 
4.5.2 ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น กรรมการที่่� มีี
ส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน
ที่่� ป รึึกษาที่่� ไ ด้้ เ งิิ น เดืื อ นประจำำ �  หรืื อ
ผู้้ �มีี อำำ � น า จ ค ว บ คุุ ม ข อ ง บ ริ ิ ษัั ท ฯ
บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย  บริิ ษัั ท ร่่ ว ม
บริิ ษัั ท ย่่ อ ยลำำ �ดัั บ เดีี ยวกัั น  ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
รายใหญ่่ หรืื อ  ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม
ของบริิ ษัั ท ฯ เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้ ้ น จากการ
มีี ลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้ ้ อ ย
กว่่ า สองปีี ก่ ่ อ นวัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้าม
ดัั ง กล่่ า วไม่่ ร วมถึึ ง กรณีี ที่่� ก รรมการ
อิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา
ของส่่ ว นราชการซึ่่� ง เป็็ น ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
รายใหญ่่ ห รืื อ ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของ
บริิษััทฯ
4.5.3 ไม่่ เ ป็็ น บุุ ค คลที่่� มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท าง
สายโลหิิต หรืื อ โดยการจดทะเบีี ย น
ตามกฎหมายในลัั ก ษณะที่่� เ ป็็ น บิิดา
มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�ง
คู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือ
ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท ฯ หรืื อ
บริิษััทย่่อย
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4.5.4 ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
กัั บ บริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย 
บริิ ษัั ท ร่่ ว ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ
ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท ฯ ใน
ลัั ก ษณะที่่� อ าจเป็็ น การขัั ด ขวางการ
ใช้้ วิ ิ จ ารณญาณอย่่ า งอิิสระของตน
รวมทั้้� ง ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นที่่�
มีีนััย  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างธุุ ร กิิจกัั บ บริิ ษัั ท ฯ
บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย  บริิ ษัั ท ร่่ ว ม
ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ ผู้้ �มีี อำำ � นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อย
กว่่ า สองปีี ก่ ่ อ นวัั น ที่่� ไ ด้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการอิิสระ
โดยความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตาม
วรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�รายการทาง
การค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบ
กิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ
หรืื อ การให้้ ห รืื อ รัั บ ความช่่ วย เหลืื อ
ทางการเงิิ น  ด้้ วย การรัั บ หรืื อ ให้้ กู้้ �ยืื ม
ค้ำำ� � ประกัั น การให้้ สิิ นทรัั พ ย์์ เ ป็็ น
หลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์
อื่่� น ทำำ � นองเดีี ยวกัั น  ซึ่่� ง เป็็ น ผลให้้
บริิ ษัั ท ฯ หรืื อ คู่่�สัั ญ ญามีี ภ าระหนี้้� ที่่�
ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ
สามของสิินทรัั พ ย์์ ที่่� มีี ตัั ว ตนสุุ ท ธิิของ
ผู้้�ขออนุุญาตหรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาท
ขึ้้� น ไปแล้้ ว แต่่ จำำ � นวนใดจะต่ำำ� � กว่่ า
ทั้้� ง นี้้� ก ารคำำ � นวณภาระหนี้้� ดัั ง กล่่ า ว
ให้้ เ ป็็ น ไปตามวิิ ธีี ก ารคำำ � นวณมููลค่่ า
ของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม
แต่่ ใ นการพิิ จ ารณาภาระหนี้้� ดัั ง กล่่ า ว 
ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง
หนึ่่� ง ปีี ก่ ่ อ นวัั น ที่่� มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท าง
ธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
4.5.5 ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น ผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี ข อง
บริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย 
บริิ ษัั ท ร่่ ว ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืื อ
ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท ฯ และ
ไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีนัี ย ผู้
ั �มี้ อำี �ำ นาจควบคุุม
หรืือ หุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี
ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืื อ ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของบริิ ษัั ท ฯ
สัั ง กัั ด อยู่่�  เว้้ น แต่่ จ ะได้้ พ้ ้ น จากการมีี
ลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้ ้ อ ยกว่่ า
สองปีี ก่ ่ อ นวัั น ที่่� ได้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น
กรรมการอิิสระ

4.5.6 ไม่่ เ ป็็ น หรืื อ เคยเป็็ น ผู้้ � ใ ห้้ บ ริิ ก ารทาง
วิิ ช าชีี พ ใดๆ ซึ่่� ง รวมถึึ ง การให้้ บ ริิ ก าร
เป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย  หรืือที่่�ปรึึกษา
ทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า
สองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััทฯ บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ห รืื อ ผู้้ �มีี อำำ � นาจควบคุุ ม ของ
บริิ ษัั ท ฯ และไม่่ เ ป็็ น ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นที่่� มีี นัั ย 
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้� ให้้
บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย  เว้้นแต่่จะได้้
พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่� ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
เป็็นกรรมการอิิสระ
4.5.7 ไม่่เป็็นกรรมการที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�น
เพื่่� อ เป็็ น ตัั ว แทนของกรรมการของ
บริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
4.5.8 ไม่่ ป ระกอบกิิจการที่่� มีี ส ภาพอย่่ า ง
เดีี ยวกัั น และเป็็ น การแข่่ ง ขัั น ที่่� มีี นัั ยกัั บ
กิิจการของบริิ ษัั ท ฯ หรืื อ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย
หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน
หรืื อ เป็็ น กรรมการที่่� มีี ส่ ่ ว นร่่ ว ม
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษา
ที่่� รัั บ เงิิ น เดืื อ นประจำำ �  หรืื อ ถืื อ หุ้้�นเกิิน
ร้้ อ ยละหนึ่่� ง ของจำำ � นวนหุ้้�นที่่� มีี สิิ ทธิิ
ออกเสีี ย งทั้้� ง หมดของบริิ ษัั ท อื่่� น ซึ่่� ง
ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของ
บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย 
4.5.9 ไม่่ มีี ลัั ก ษณะอื่่� น ใดที่่� ทำำ � ให้้ ไม่่ ส ามารถ
ให้้ ค วามเห็็ น อย่่ า งเป็็ น อิิสระเกี่่� ยวกัั บ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
5. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการ
5.1 กำำ �กัั บ ดููแลบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย 
วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจน
มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย 
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษา
ผลประโยชน์์ของบริิษััท
5.2 กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ เป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย 
แผนงานและงบประมาณบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับ
ดูู แ ล ก า ร บ ริ ิ ห า ร แ ล ะ ก า ร จัั ด ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร ให้้เป็็นไป
ตามนโยบายที่่�ได้้รับั มอบหมายและตามข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  เว้้นแต่่
ในเรื่่� อ งดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� คณะกรรมการต้้ อ งได้้ รัั บ
อนุุมัติิั จากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นก่่อนการดำำ�เนิินการ
เช่่ น การเพิ่่� ม ทุุ น การลดทุุ น การออกหุ้้�นกู้้ � 
การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษัทั ทั้้�งหมด หรืือ
บางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อ
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หรืื อ รัั บ โอนกิิจการของบริิ ษัั ท อื่่� น มาเป็็ น ของ
บริิ ษัั ท การแก้้ ไขหนัั ง สืื อ บริิ ค ณห์์ ส นธิิ  หรืื อ
ข้้อบัังคัับ รวมถึึงการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และการซื้้� อ และขายสิินทรัั พ ย์์ ที่่� สำำ �คัั ญ ตาม
กฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
หรืือตามที่่�หน่่วยงานราชการอื่่�นๆ กำำ�หนด
5.3 จััดให้้มีีระบบบััญชีี การรายงานทางการเงิินและ
การสอบบัั ญ ชีี ที่่� เ ชื่่� อ ถืื อ ได้้ รวมทั้้� ง ดููแลให้้ มีี
กระบวนการในการประเมิินความเหมาะสมของ
การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล การบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง การรายงานทางการเงิินและ
การติิดตามผล
5.4 ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
5.5 กำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีการปฏิิบััติิ งานอย่่างมีี
จริิยธรรม
5.6 รายงานความรัับผิิดชอบของตนในการจััดทำำ�
รายงานทางการเงิินโดยแสดงควบคู่่�กัับรายงาน
ของผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี ไ ว้้ ใ นรายงานประจำำ �ปี ี แ ละ
ครอบคลุุ ม ในเรื่่� อ งสำำ �คัั ญ ๆ ตามนโยบาย
เรื่่�องข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการบริิษััท
จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
5.7 คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้�งกรรมการและ/หรืือ
ผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งตามที่่�เห็็นสมควรให้้เป็็น
คณะกรรมการบริิหาร โดยให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
บริิหารจััดการบริิษัทั ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท  
5.8 คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�พิิจารณาอนุุมััติิ
นโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการบริิ ษัั ท เป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษรและกำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการเป็็ น
ประจำำ �ทุุ ก ปีี เ พื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐาน
หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
6. คณะอนุุกรรมการ
บริิษััทได้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการเพื่่�อช่่วยใน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท ดัังนี้้�
		 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้ วย
กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน และอย่่างน้้อย 1 คน
ต้้องมีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน โดยกรรมการ
ตรวจสอบต้้ อ งมีี คุุ ณ สมบัั ติิ เป็็ น อิิสระตามนิิยาม
กรรมการอิิสระของบริิ ษัั ท และมีี ว าระการดำำ � รง
ตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยมีีอำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังนี้้�
6.1.1 สอบทานให้้บริิษััท มีีการรายงานทาง
การเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ โดย

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6
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การประสานงานกัั บ ผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี แ ละ
ผู้้ � บ ริิ ห ารที่่� รัั บ ผิิดชอบจัั ด ทำำ � รายงาน
ทางการเงิิ น ทั้้� ง รายไตรมาสและรายปีี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะ
ให้้ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานหรืือตรวจสอบ
รายการใดๆ ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีี
ของบริิษััทได้้
สอบทานให้้บริิษััท มีีระบบการควบคุุม
ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้้ ค วามเห็็ น ชอบใน
การพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย  เลิิกจ้้าง
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือ
หน่่วย งานอื่่�น ใดที่่�รัับ ผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
การตรวจสอบภายใน
สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ข้้ อ กำำ � หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทยหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคล
ซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี ข องบริิ ษัั ท และเสนอ
ค่่ า ตอบแทนของบุุ ค คลดัั ง กล่่ า ว  โดย
คำำ�นึึงถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอ
ของทรัั พ ยากร และปริิ ม าณงาน
ตรวจสอบของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีนั้้�น
รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่� ได้้
รัับมอบหมายให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีี
ของบริิ ษัั ท รวมทั้้� ง เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม กัั บ
ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
พิิ จ ารณารายการที่่� เ กี่่� ยว โยงกัั น หรืื อ
รายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
ข้้ อ กำำ � หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าว
สมเหตุุ ส มผลและเป็็ น ประโยขน์์ สูู งสุุ ด
ต่่อบริิษััท
จัั ด ทำำ � รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิิ ด เผยไว้้ ใ นรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว
ต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููล
อย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
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• ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ ความถููกต้้ อ ง
ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงาน
ทางการเงิิน
• ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของ
ระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
• ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ การปฏิิบัั ติิ ตาม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัั ก ทรัั พ ย์์  ข้ ้ อ กำำ � หนดของตลาด
หลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท
• ความเห็็นเกี่่�ยวกับั ความเหมาะสมของ
ผู้้�สอบบััญชีี
• ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ รายการที่่� อ าจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• จำำ � นวนการประชุุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
• ความเห็็ น หรืื อ ข้้ อ สัั ง เกตโดยรวมที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ รัั บ
จากการปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ต ามกฎบัั ต ร
(Charter)
• รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นและ
ผู้้ � ล งทุุ น ทั่่� ว ไปควรทราบ ภายใต้้
ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท
6.1.7 ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ
ของบริิษัทั มอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2 คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ ประกอบด้้ วย กรรมการ
อย่่างน้้อย  3 คน และกรรมการส่่วนใหญ่่ต้้องเป็็น
กรรมการอิิสระโดยมีี ก รรมการอิิสระเป็็ น ประธาน
และมีี ว าระการดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง คราวละ 3 ปีี โดยมีี
อำำ�นาจหน้้าที่่� ดัังนี้้�
6.2.1 พิิ จ ารณาหลัั ก เกณฑ์์ กระบวนการ
โครงสร้้ า ง องค์์ ป ระกอบ รวมทั้้� ง
คุุ ณ สมบัั ติิข องคณะกรรมการ และ
คณะอนุุกรรมการ
6.2.2 สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ิ ห า ร
ป ร ะ ธ า น เ จ้ ้ า ห น้ ้ า ที่่� บ ริ ิ ห า ร
กรรมการผู้้�จััดการ เลขานุุการบริิษััท

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9
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เลขานุุ ก ารคณะกรรมการบริิ ษัั ท  
และเลขาอนุุ ก รรมการ เมื่่� อ ตำำ � แหน่่ ง
ว่่ า งลงหรืื อ เมื่่� อ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง ใหม่่ เ พื่่� อ
นำำ � เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
แ ล ะ / ห รื ื อ ที่่� ป ร ะ ชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้� น เ พื่ ่� อ
พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
กำำ � หนดแนวทางและประเมิินผลการ
ปฏิิบัั ติิ งานของคณะกรรมการ คณะ
อนุุกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ
สนัับสนุุนให้้บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายย่่ อ ยเสนอรายชื่่� อ บุุ ค คลเข้้ า รัั บ
การสรรหาและพิิจารณาคััดเลืือกเป็็น
กรรมการบริิษััท
พิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการ และคณะกรรมการ
บริิหาร ซึ่่�งรวมถึึงค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่่ า เบี้้� ย ประชุุ ม โบนัั ส ประจำำ �ปี ี และ
ผลประโยชน์์ อื่่�น ๆ ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ตัั ว เงิิ น และ
มิิใช่่ ตัั ว เงิิ น เพื่่� อ เสนอคณะกรรมการ
บริิษััท และเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
พิิจารณาอนุุมััติิ 
พิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
ซึ่่� ง รวมถึึ ง ค่่ า ตอบแทนรายเดืื อ น
โบนัั ส ประจำำ �ปี ี และผลประโยชน์์ อื่่� น ๆ
ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ พิิ จ ารณา
อนุุมััติิ 
พิิ จ ารณานโยบายค่่ า ตอบแทนของ
พนัักงาน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน
เพื่่� อ เสนอคณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ
พิิจารณาอนุุมััติิ
จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(Good Corporate Governance
Policy) ที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท ภายใต้้
กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
กำำ �กัั บ ดููแล ได้้ แ ก่่ ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวทาง
ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีตี ามมาตรฐาน
สากลเพื่่�อเสนอคณะกรรมการอนุุมััติิ 
พิิจารณาทบทวน และปรัับปรุุงนโยบาย
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีอี ย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่อ� ให้้นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริิษััท สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิ
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ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 
หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ และ
ธุุรกิิจของบริิษััท
6.2.10 กำำ�กัับดููแล และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการ
ผู้้ � บ ริิ ห ารและพนัั ก งาน ในการปฏิิบัั ติิ
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ตามนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้มีีผลใน
ทางปฏิิบััติิและมีีความต่่อเนื่่�อง
6.2.11 เสนอแนะข้้ อ กำำ � หนดและแนวทางใน
การปฏิิบัั ติิ เกี่่� ยวกัั บ จริิ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิของกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน
6.2.12 สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 
ร่่วมปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
6.2.13 วางกรอบแนวทางการกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอรััปชั่่�นของบริิษััทฯ
6.2.14 รายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ และกรณีี
มีีปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์สำำ�คััญซึ่่�งอาจมีี
ผลกระทบต่่อบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อทราบและพิิจารณาโดยเร็็วที่่�สุุด
6.2.15 ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทมอบหมายอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการ
สรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
6.3 กฎบััตรของคณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีการพิิจารณาอนุุมััติิกฎบััตร
ของคณะอนุุกรรมการเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อกำำ�หนด
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ให้้ ค ณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยช่่ วยศึึ ก ษาและกลั่่� น กรองงาน
ให้้ ชัั ด เจน พร้้ อ มทั้้� ง เปิิ ด เผยข้้ อ มููลกฎบัั ต รฉบัั บ เต็็ ม ของ
คณะอนุุกรรมการแต่่ละชุุดบนเว็็ปไซต์์ของบริิษััท
คณะอนุุ ก รรมการบริิ ษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� ร ายงานผลการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรในปีีที่่�ผ่่านมาต่่อคณะกรรมการ
และรายงานต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี
6.4 คณะกรรมการบริิหาร
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร
1) กำำ�หนดนโยบาย ทิิศทาง กลยุุทธ์์ และหลัักในการ
ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมายที่่� ไ ด้้
รัั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษัั ท
และให้้ มีี อำำ � นาจดำำ � เนิินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กฎหมาย 
เงื่่�อนไข กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััท

2) จััดทำำ�โครงสร้้างองค์์กร อำำ�นาจบริิหารองค์์กร
โดยให้้ครอบคลุุมทุุกรายละเอีียดการคััดเลืือก
การว่่าจ้้าง การโยกย้้าย  การฝึึกอบรม และ
การเลิิกจ้้างพนัักงานบริิษััท ยกเว้้นตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จัดั การ
3) พิิ จ ารณาการจัั ด สรรงบประมาณประจำำ �ปี ี ที่่�
กรรมการผู้้�จััดการนำำ�เสนอเพื่่�อกลั่่�นกรองก่่อน
นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
4) ตรวจสอบ ติิดตามการดำำ � เนิินนโยบาย  และ
แนวทางบริิหารงานต่่างๆ ของบริิษััทที่่�กำำ�หนด
เอาไว้้ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5) มีีอำำ�นาจพิิจารณา กลั่่�นกรอง การลงทุุนธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับธุุรกิิจหลัักหรืือธุุรกิิจที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้อ้ ง
กัับธุุรกิิจหลัักก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมััติิ
6) มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิินหรืือการ
ขอสิินเชื่่�อเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน รวมทั้้�ง
การชำำ�ระหรืือใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อธุุรกรรมตามปกติิ
ธุุรกิิจของบริิษัทั เช่่น การใช้้จ่า่ ยเงิินเพื่่อ� การลงทุุน
เพื่่อ� การจััดซื้้อ� ที่่�ดิิน หรืือที่่�ดิินพร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้าง
และใช้้ จ่ ่ า ยเพื่่� อ การดำำ � เนิินงานต่่ า งๆ ภายใน
วงเงิิ น สำำ � หรัั บ แต่่ ล ะรายการไม่่ เ กิินกว่่ า 500
ล้้านบาท โดยให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการเพื่่�อ
ทราบด้้วย  หากเกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนดให้้นำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
7) มีีอำ�ำ นาจพิิจารณาจััดสรรเงิินบำำ�เหน็็จ เงิินรางวััล
หรืื อ ผลตอบแทนต่่ า งๆ ที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จาก
คณะกรรมการบริิษััท
8) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่� ได้้รัับมอบหมาย  ใน
แต่่ละช่่วงเวลาจากคณะกรรมการบริิษััท
7. การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำำ � หนดให้้ มีี ก ารประชุุ ม อย่่ า งน้้ อ ย
ปีีละ 4 ครั้้�ง โดยกำำ�หนดวัันประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าทุุกปีี และแจ้้งให้้
กรรมการทุุกท่่านทราบเพื่่�อจะได้้จััดสรรเวลาเข้้าร่่วมประชุุมได้้
อย่่างพร้้อมเพรีียงกััน
ประธานกรรมการบริิษััท และผู้้�บ ริิหารสููงสุุดขององค์์ก ร
จะเป็็นผู้้�ดููแลให้้ความเห็็นชอบกำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุม ดููแล
ให้้เอกสารการประชุุมมีีสาระข้้อมููล การวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะ
เพีียงพอและเหมาะสม ดููแลให้้กรรมการได้้รัับเอกสารการประชุุม
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลา
เพีียงพอสำำ�หรัับการศึึกษาและพิิจารณา เว้้นแต่่ในกรณีีจำำ�เป็็น
รีีบด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััท จะแจ้้งนััดประชุุม
โดยวิิธีีอื่่�น และกำำ�หนดวัันนััดประชุุมเร็็วกว่่านั้้�นก็็ ได้้
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การพิิจารณาวาระต่่างๆ จะคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�น
และผู้้ �มีีส่ ่ ว นเกี่่� ยวข้้อ งอย่่า งเป็็นธรรม และเปิิด โอกาสให้้มีีการ
แสดงความเห็็ น อย่่ า งเกี่่� ยวข้ ้ อ งนำำ � เสนอข้้ อ มููลประกอบการ
พิิจารณา
ในการประชุุม กรรมการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยนััยสำำ�คััญใน
เรื่่อ� งที่่�พิจิ ารณาไม่่มีสิิี ทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�น  และต้้องออก
จากที่่�ประชุุมระหว่่างการพิิจารณาเรื่่�องนั้้�นๆ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้การลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ต้้องมีีกรรมการอยู่่�ไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด และการลงมติิให้้ ใช้้คะแนนเสีียงข้้างมาก หากมีีกรรมการ
คััดค้้านมติิดัังกล่่าวให้้บัันทึึกคำำ�คััดค้้านนั้้�นไว้้ ในรายงานการ
ประชุุมในกรณีีที่่�คะแนนเสีียงเท่่ากััน ให้้ประธานที่่�ประชุุมออกเสีียง
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
คณะกรรมการได้้ จัั ด ให้้ มีี เ ลขานุุ ก ารทำำ � หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ก าร
สนัั บ สนุุ น การจัั ด เตรีี ย มระเบีี ย บวาระการประชุุ ม  ทำำ � หนัั ง สืื อ
เชิิญประชุุม ดููแลและจััดการประชุุม จดบัันทึึกและจััดทำำ�อิิสระใน
แต่่ละวาระมีีการแบ่่งเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอเพื่่�อการอภิิปรายและ
แสดงความเห็็นอย่่างรอบคอบโดยทั่่�วกัันและมีีประธานกรรมการ
เป็็นผู้้�ดููแลให้้ ใช้้เวลาในการประชุุมอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งให้้ฝ่่าย
บริิหารที่่�รายงานการประชุุม จััดเก็็บเอกสารเกี่่�ยวกัับการประชุุม
และให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิของคณะกรรมการให้้เป็็นไป
ตามกฎหมาย ข้้ อ บัั ง คัั บ ระเบีี ย บต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง และมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งประสานงานกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
8. การประชุุมของคณะกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการที่่� ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารมีีการประชุุมกัันเองตามความเหมาะสม โดยการประชุุม
ดัั ง กล่่ า วจะไม่่ มีี ก รรมการที่่� เ ป็็ น ผู้้ � บ ริิ ห าร หรืื อ ฝ่่ า ยบริิ ห าร
เข้้าร่่วมในการประชุุม เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้อภิิปรายปััญหาต่่างๆ
ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของบริิษััท หรืืออื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในความสนใจ
9. เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท เพื่่� อ
ทำำ � หน้้ า ที่่� ใ นการดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ และช่่ วย ให้้
กรรมการและบริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายกฎเกณฑ์์และระเบีียบ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ตลอดจนดููแลการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย 
ข้้อบัังคัับของบริิษััท และข้้อพึึงปฏิิบััติิต่่างๆ รวมทั้้�งดููแลการจััดทำำ�
และเก็็ บ รัั กษาเอกสารประกอบการประชุุม และการติิดตามให้้
มีีการปฏิิบััติิตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
10. การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่� อ เป็็ น การปฏิิบัั ติิ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุุน  ที่่� ทจ.2/2552 เรื่่�อง  “การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
ของกรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห าร และบุุ ค คลที่่� มีี ค วามเกี่่� ยวข้ ้ อ ง”
บริิษััทได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย 
ดัังนี้้�

1.    ในประกาศนี้้� “ผู้้ �มีี ห น้้ า ที่่� แ จ้้ ง รายงานการ
มีีส่่วนได้้เสีีย” ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารซึ่่�ง
ดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง ตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ผู้้ �จัั ด การอาวุุ โ สขึ้้� น ไป รวมถึึ ง
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี และผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน
2.    บริิ ษัั ท กำำ � หนดให้้ ผู้้ �มีี ห น้้ า ที่่� แ จ้้ ง รายงานการ
มีีส่ว่ นได้้เสีีย แจ้้งแบบรายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียต่อ่ เลขานุุการ
บริิษััทภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด ดัังนี้้�
			กรณีีรายงานข้้ อ มูู ล ครั้้� ง แรก : กำำ � หนดให้้
แจ้้งรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียภายใน 30 วััน นัับจากวัันที่่�
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ม ติิรัั บ รองอนุุ มัั ติิ หลัั ก เกณฑ์์ แ ละ
วิิธีีการรายงาน
			กรณีีมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล : กำำ�หนดให้้แจ้้ง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียภายใน 15 วััน นัับจากวัันที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลใดๆ
3.   บริิษััทกำำ�หนดให้้เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�จััดเก็็บ
แบบรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย  ณ ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ และ
นำำ �ส่ ่ ง สำำ � เนาแบบรายงานการมีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ยต่ ่ อ ประธาน
คณะกรรมการบริิษััทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�มีีหน้้าที่่�แจ้้ง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย
11. ความขััดแย้้งด้้านผลประโยชน์์
คณะกรรมการให้้ ค วามสำำ �คัั ญ ในเรื่่�อ งการจัั ด การ
เกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งในด้้านผลประโยชน์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
รอบคอบ เป็็นธรรมและโปร่่งใส รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลใน
เรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างครบถ้้วน และในกรณีีที่่�กรรมการบริิษััทคนใด
มีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ยกัั บ ผลประโยชน์์ ข องเรื่่� อ งที่่� กำำ �ลัั ง พิิ จ ารณา ก็็ จ ะ
ไม่่เข้้าร่่วมประชุุมหรืืองดการออกเสีียง
12. การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
        
บริิษััท มีีน โยบายและวิิธีีการดููแลผู้้�บ ริิหารในการใช้้
ข้้อมููลภายในของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนเพื่่�อ
การแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตน รวมถึึงการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิ ษัั ท นอกจากนี้้� ระเบีี ย บและวิิ ธีี ก ารปฏิิบัั ติิ งานในคู่่�มืื อ
พนัักงาน และคู่่�มืือจรรยาบรรณของบริิษััท มีีการกำำ�หนดห้้าม
พนัักงานของบริิษัทั เปิิดเผยความลัับของบริิษัทั แก่่บุคุ คลภายนอก
หรืือใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ในบริิษััท แสวงหาผลประโยชน์์แก่่ตนเอง
หรืื อ บุุ ค คลอื่่� น โดยมิิชอบ และกำำ � หนดบทลงโทษทางวิิ นัั ย หาก
มีีการฝ่่าฝืืน
13. การติิดต่่อสื่่�อสารกัับฝ่่ายบริิหาร
กรรมการบริิษัทั สามารถติิดต่่อสื่่อ� สารกัับฝ่่ายบริิหาร
และเลขานุุการคณะกรรมการบริิษัทั ได้้โดยตรงตามความเหมาะสม
โดยการติิดต่่อสื่่อ� สารนั้้�นต้้องไม่่เป็็นการก้้าวก่่ายหรืือแทรกแซงจน
มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยปกติิของบริิษััท
14. แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารระดัับสููง
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงความจำำ�เป็็นและความสำำ�คััญ
ของการสืื บ ทอดตำำ � แหน่่ ง ผู้้ � บ ริิ ห ารระดัั บ สููง ดัั ง นั้้� น จึึงกำำ � หนด
หลัั ก เกณฑ์์ ใ นการสืื บ ทอดตำำ � แหน่่ ง เฉพาะตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
ผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ ไว้้ดัังนี้้�  
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1. ก ร ณีี ที่่� ตำำ � แ ห น่ ่ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้้ �จัั ด ก า ร ว่ ่ า ง ล ง
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแล
กิิจการ จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกจากรองกรรมการ
ผู้้ �จัั ด การของบริิ ษัั ท ฯ หรืื อ ในกรณีี ที่่� ไ ม่่ มีี ผู้้ �ที่่� เ หมาะสม
อาจพิิจารณาคััดสรรจากบุุคคลภายนอก ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาได้้
วางแผนและดำำ�เนิินการพััฒนาและเตรีียมความพร้้อมให้้กัับ
รองกรรมการผู้้�จััดการ โดยปััจจุุบัันได้้เลื่่�อนตำำ�แหน่่งเป็็น
กรรมการผู้้�จััดการแล้้ว
2. กรณีี ที่่� ตำำ � แหน่่ ง รองกรรมการผู้้ �จัั ด การว่่ า งลง
คณะกรรมการบริิหารจะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกจาก
ผู้้�บริิหารระดัับสููงรองลงมา หรืือในกรณีีที่่� ไม่่มีีผู้้�ที่่�เหมาะสม
อาจพิิจารณาคััดสรรจากบุุคคลภายนอก
15. 	ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา
พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ เพื่่� อ ทำำ � หน้้ า ที่่�
พิิ จ ารณากำำ � หนดค่่ า ตอบแทนของกรรมการ อนุุ ก รรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทฯ ให้้มีี
หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและโปร่่งใส โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�แข่่งขัันได้้กับั อุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดููแลและรัักษา
กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ กรรมการที่่� ได้้รัับมอบหมาย
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้น� จะได้้รับั ค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสม
โดยค่่าตอบแทนกรรมการเป็็นไปตามมติิที่่� ได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการ
และนโยบายที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท กำำ � หนด ซึ่่� ง เชื่่� อ มโยงกัั บ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหาร
แต่่ละท่่าน
16. การประเมิินผลงานประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการเป็็นผู้้ป� ระเมิินผลงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัดั การ โดยจะพิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ทุุกสิ้้�นปีีจากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท การดำำ�เนิินงานตาม
นโยบายที่่�ได้้รับั จากคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบกัับสภาวะการณ์์
เศรษฐกิิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจะนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้ ไปใช้้ ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
17. 	ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการเป็็นผู้้�กำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
(ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ) ทั้้�งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยจะพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม ทั้้�งใน
รููปแบบของเงิินและสวััสดิิการต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันได้้ ใน
ธุุรกิิจเดีียวกััน
18. 	ค่่าตอบแทนของกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้
อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขัันได้้กัับ
อุุ ต สาหกรรมและสููงเพีี ย งพอที่่� จ ะดููแลและรัั ก ษากรรมการที่่� มีี

คุุ ณ สมบัั ติิที่่� ต้ ้ อ งการ โดยได้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจากที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างชััดเจนในรายงานประจำำ�ปีี
กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายให้้ เ ป็็ น กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการชุุดย่่อยอื่่�นๆ จะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มตามปริิมาณงาน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สำำ�หรัับค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและ
นโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และผลการดำำ�เนิินงานของผู้้บ� ริิหารแต่่ละท่่าน
19. การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่การอบรมและพััฒนา
ความรู้้�กรรมการ
กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บ การแต่่ ง ตั้้� ง ใหม่่ แ ต่่ ล ะท่่ า นจะได้้
รัับทราบข้้อมููลภาพรวมการดำำ�เนิินงานของบริิษััท กฎระเบีียบ
และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับธุุรกิิจของบริิษัทั ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และจำำ�เป็็นต่่อการ
ปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องกรรมการอย่่ า งเพีี ย งพอก่่ อ นปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่�
และกรรมการจะได้้รัับการอบรมและพััฒนาความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อช่่วยให้้กรรมการสามารถทำำ�หน้้าที่่�และกำำ�กัับดููแลกิิจการของ
บริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
20. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
กำำ � หนดให้้ มีี ก ารประเมิินผลการปฏิิบัั ติิ งานตนเอง
ของคณะกรรมการทุุกชุุด (Self-Assessment) เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิิบัั ติิ งานในหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ในการประเมิินผลคณะกรรมการควรเปรีียบเทีียบ
ว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่� ได้้อนุุมััติิไว้้
และ/หรืื อ ตามแนวปฏิิบัั ติิที่่� ดีี (Good Practice) หรืื อ ไม่่ เพื่่� อ
ปรัั บ ปรุุ ง การปฏิิบัั ติิ งานของคณะกรรมการให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้

หมวด 2 สิิ ทธิิ แ ละความเท่่ า เทีียมกัั น ของผู้้ �ถืื อ หุ้้�นและ
บทบาทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
1. 	สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการเคารพในสิิทธิิและตระหนัักถึึงหน้้าที่่�
ในการดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายมีีสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกััน ดัังนี้้�
1.1. สิิทธิิในการได้้รัับใบหุ้้�น และสิิทธิิการโอนหุ้้�น
1.2. สิิทธิิในการรัับทราบข้้อมููล ผลการดำำ�เนิินงาน
นโยบายการบริิหารงานของบริิษัทั อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
และทัันเวลา
1.3. สิิทธิิในการรัั บ ส่่ ว นแบ่่ ง กำำ � ไรร่่ ว มกัั น อย่่ า ง
เท่่าเทีียม
1.4. สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น แสดงความเห็็น
ให้้ข้้อเสนอแนะ และร่่วมพิิจารณาตััดสิินใจใน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญต่่างๆ
1.5. สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการ และ
ให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ
นอกจากนี้้� ผู้�ถื้ อื หุ้้�นทุุกรายยัังได้้รับั สิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียม
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในข้้อบัังคัับบริิษััทและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี
ภายใน 4 เดืื อ นนัั บ แต่่ วัั น สิ้้� น สุุ ด รอบปีี บัั ญ ชีี ข องบริิ ษัั ท โดย
คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการเข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งในเรื่่�องของ
การได้้รัับข้้อสนเทศ สิิทธิิในการซัักถามและการใช้้สิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น
ในการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ และสิิทธิิในการได้้รัับข้้อสนเทศ
อย่่ า งครบถ้้ ว น เพีี ย งพอและทัั น เวลา เพื่่� อ การตัั ด สิินใจ
คณะกรรมการสนัับสนุุนและอำำ�นวยความสะดวกในการออกเสีียง
ลงคะแนน รวมทั้้� ง การออกเสีี ย งลงคะแนนโดยการมอบฉัั น ทะ
โดยในการประชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นทุุ ก ครั้้� ง คณะกรรมการจะแต่่ ง ตั้้� ง
กรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่�ไม่่สะดวกเข้้าร่่วมประชุุม และแจ้้งไว้้ ในหนัังสืือนััดประชุุม
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ถืื อ หุ้้�นเสนอวาระการประชุุ ม
รวมถึึงเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสมเพื่่อ� รัับการคััดเลืือก
เป็็นกรรมการบริิษััทและส่่งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม โดยกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีปี ฏิิบััติิ
ไว้้อย่่างชััดเจนบนเว็็ปไซต์์ของบริิษััท และแจ้้งข่่าวผ่่านระบบของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ด้้วย
คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้แสดงความคิิดเห็็น
และเปิิดโอกาสให้้ซัักถาม โดยกรรมการมีีหน้้าที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อ
ตอบคำำ�ถามผู้้�ถืือหุ้้�นโดยพร้้อมเพรีียงกััน  
คณะกรรมการจััดให้้มีีการการบัันทึึกประเด็็นซัักถามและ
ข้้ อ คิิดเห็็ น ที่่� สำำ �คัั ญ ไว้้ ใ นรายงานการประชุุ ม และจัั ด ให้้ มีี ก าร
จััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้เสร็็จสมบููรณ์์และแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทเร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้แต่่ไม่่เกิิน 14 วััน
นัับจากวัันประชุุม
2. บทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ พนัักงานและ
ผู้้�บริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อย หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก
ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� ภาครััฐและหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
โดยคณะกรรมการได้้กำำ�กัับดููแลให้้วางระบบการบริิหารจััดการที่่�
สามารถเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
และกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เหล่่านี้้� ได้้รัับการดููแลอย่่างดีี
คณะกรรมการจััดให้้มีกี ารจััดทำำ�คู่่�มือื จรรยาบรรณของ
บริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามภารกิิจของบริิษััท ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และเที่่�ยงธรรม
ทั้้�งการปฏิิบััติิต่่อบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม สาธารณชน
และสัังคม ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดต่่างๆ บริิษัทั จะเปิิดเผยไว้้ ในแบบรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท

หมวด 3 การเปิิดเผยสารสนเทศและความโปร่่งใส
คณะกรรมการมีีนโยบายที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศ
ทั้้�งทางการเงิินและไม่่ใช่่ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิจและผลประกอบการของบริิ ษัั ท ที่่� ต รงต่่ อ ความเป็็ น จริิ ง
ครบถ้้ ว น เพีี ย งพอ สม่ำำ� � เสมอ ทัั น เวลา และแสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิินที่่�แท้้จริิง
ของบริิษััท รวมทั้้�งอนาคตของธุุรกิิจของบริิษััทฯ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้การเปิิดเผยข้้อมููลของ
บริิษััทฯ เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใสอย่่างเคร่่งครััด
คณะกรรมการจััดให้้มีหี น่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor
Relations) เพื่่�อเป็็นตััวแทนบริิษััทในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ให้้ ค วามสะดวกแก่่ นัั ก ลงทุุ น และนัั ก วิิ เ คราะห์์ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ ทั่่� ว ไป
อย่่างเท่่าเทีียมกััน และด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งการเผยแพร่่
ข้้ อ มููลในเว็็ บ ไซต์์ บ ริิ ษัั ท ที่่� www.ncgroup.co.th ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ

หมวด 4 การควบคุุมและบริิหารความเสี่่�ยง
1. การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบควบคุุมภายใน
ทั้้�งในระดัับบริิหารและระดัับปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจึึงได้้
กำำ�หนดภาระ หน้้าที่่� อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและ
ผู้้�บริิหาร ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน มีีการควบคุุมดููแล
การใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทให้้เกิิดประโยชน์์ และมีีการแบ่่งแยก
หน้้าที่่�ผู้ป�้ ฏิิบััติิงาน ผู้้ค� วบคุุมและประเมิินผลออกจากกัันเพื่่อ� ให้้เกิิด
การถ่่วงดุุลและตรวจสอบระหว่่างกัันอย่่างเหมาะสม
บริิษััทมีีฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบและประเมิินผล มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Manual) เพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิ
งานหลัักและกิิจกรรมทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของบริิษัทั การปฏิิบััติิการ
การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
การตรวจสอบพิิ เ ศษได้้ ดำำ� เนิินการตามแนวทางที่่� กำำ � หนดและ
มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท ฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ
มีี ค วามเป็็ น อิิสระ สามารถทำำ � หน้้ า ที่่� ต รวจสอบและถ่่ ว งดุุ ล ได้้
อย่่างเต็็มที่่�โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในถููกกำำ�หนดให้้รายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้้รัับการ
ประเมิินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้้วย
คณะกรรมการให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ความเสี่่� ย งเป็็ น อย่่ า งมาก และได้้ มีี ก ารกำำ � หนดและประเมิิน
ความเสี่่� ย งของกิิจการ มีี ก ารกำำ � หนดมาตรการป้้ อ งกัั น และ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััททั้้�งปััจจััยภายในและ
ภายนอกให้้มีีความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและยอมรัับได้้
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2. การบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 1/2552
ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2552 มีีมติิอนุุมััติิการกำำ�หนด
นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
- คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงมีีหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบ
กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม ซึ่่�งต้้องครอบคลุุม
ถึึงความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และจััดทำำ�ตารางการประเมิินความเสี่่�ยง
กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความเสี่่�ยงตามกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทถืือปฏิิบััติิ 
- แผนงานบริิหารความเสี่่�ยงจะต้้องสอดคล้้องกัับ
นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด โดยสามารถประเมิินติิดตาม
และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
- ทบทวนความเพีี ย งพอของแผนงานบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง โดยรวมถึึงประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
- การปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงนี้้�
ต้้องปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด และต่่อเนื่่�องภายใต้้การควบคุุมดููแลของ
คณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายบริิหารของบริิษััท

3. นโยบายการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตป ระพฤติิ มิิ ช อบ
(Corruption)
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้าน
การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption) เพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการ
มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นไปตามมาตรฐานของบริิษัทั ที่่�จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย  และให้้ ค วามสำำ �คัั ญ ในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption) ทุุกรููปแบบตลอดจน
สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึก
ในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต ประพฤติิมิิชอบ (Corruption) และ
ตระหนัักถึึงพิิษภััยของการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption)
สร้้างค่่านิิยมที่่�ถููกต้้อง และเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 
โดยบริิษััทได้้ปลููกฝัังและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้บุุคลากรทุุกระดัับ
ของบริิษััท ต้้องมีีความตระหนััก ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์จากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของ
ตนเอง หรืือเอื้้อ� ผลประโยชน์์ ใดๆ ให้้กับั คนอื่่�น รวมถึึงให้้ ได้้รับั ทราบ
ถึึงผลกระทบความเดืือดร้้อนและความเสีียหายที่่�จะได้้รัับจาก
การกระทำำ�การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption)

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการรัั บ ทราบถึึ ง บทบาทหน้้ า ที่่� แ ละความ
รัับผิิดชอบว่่า ต้้องใช้้ความรู้้�  ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่� จ ะเป็็ น ประโยชน์์ ต่ ่ อ การดำำ � เนิินธุุ ร กิิจอย่่ า งมีี จ ริิ ย ธรรมใน
การดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ ต้้ อ งปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย 
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท
และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ โดยบริิษััทจััดทำำ�ข้้อพึึงปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงาน เพื่่อ� ให้้
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามภารกิิจ
ของบริิษััท ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และเที่่�ยงธรรม ทั้้�งการ
ปฏิิบััติิต่่อบริิษััท และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม สาธารณชนและสัังคม
รวมทั้้� ง การกำำ � หนดระบบติิดตามการปฏิิบัั ติิ ตามแนวทาง
ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ กำำ � หนดข้้ อ บัั ง คัั บ เกี่่� ยวกัั บ การ
ทำำ � งานเพื่่� อ ให้้ พ นัักงานทั่่�วไปยึึด ถืือ เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ซึ่่�งในข้้อบัังคัับดัังกล่่าวมีีการ
กำำ�หนดบทลงโทษ หากมีีการฝ่่าฝืืนข้้อบัังคัับ

หลัักการในการทำำ�ธุุรกิิจ
	วิิสััยทััศน์์
เป็็ น บริิ ษัั ท อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ชั้้� น นำำ � ที่่� มีี สิิ นค้้ า และบริิ ก าร
คุุณภาพ มาตรฐานสากล โดยมีีการจััดการและเทคโนโลยีีทันั สมััย 
พร้้อมขยายธุุรกิิจโดยร่่วมทุุนในประเทศและต่่างประเทศ
	พัันธกิิจ
 แผนการลงทุุนและขยายธุุรกิิจที่่�ดีี
 พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
 มุ่่�งเน้้นการตอบสนองความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า
และให้้ผลตอบแทนสููงสุุดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
 สร้้างบุุคลากรและทีีม
 ประยุุกต์์และบริิหารงานด้้วยระบบและการจััดการที่่�ดีี
สร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งานและธุุรกิิจ
	ค่่านิิยม
 ขยััน ทุ่่�มเท
 ซื่่�อสััตย์์ จริิงจััง
 พััฒนาตนเอง
 ทำำ�งานเป็็นทีีม
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ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิ ษัั ท มีี น โยบายในการดููแลกรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารและ
พนัั ก งานของบริิ ษัั ท เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การใช้้ โ อกาสจากการเป็็ น
กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษััท แสวงหาประโยชน์์
ส่่วนตน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�  
1. กรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารและพนัั ก งานต้้ อ งไม่่ รัั บ เงิิ น หรืื อ
ประโยชน์์ตอบแทนใดๆ เป็็นการส่่วนตััวจากลููกค้้า หรืือ
ผู้้�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััท หรืือจากบุุคคลใดอัันเนื่่�องจากการ
ทำำ�งานในนามบริิษััท
2. กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน จะไม่่กู้้�ยืืมเงิินหรืือเรี่่�ยไร
เงิิ น จากลููกค้้า หรืือ ผู้้�ทำำ�ธุุรกิิจกัับบริิษััท เว้้นแต่่เป็็น การ
กู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารหรืือสถาบัันการเงิินในฐานะของลููกค้้า
ของธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิินดัังกล่่าว
3. กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน จะไม่่รัับของขวััญที่่�มีีมููลค่่า
เกิินกว่่าปกติิประเพณีีนิิยมที่่�บุุคคลทั่่�วไปพึึงปฏิิบััติิต่่อกััน
4. การทำำ �ธุุ ร กิิจส่่ ว นตัั ว ใดๆ ของกรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารและ
พนัั ก งาน ต้้ อ งไม่่ ก ระทบต่่ อ การปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� แ ละเวลา
ทำำ � งานของบริิ ษัั ท และห้้ า มมิิให้้ ก รรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารและ
พนัั ก งานประกอบธุุ ร กิิจหรืื อ มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในธุุ ร กิิจที่่� เ ป็็ น
การแข่่ ง ขัั น กัั บ ธุุ ร กิิจของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ไม่่ ว่ ่ า กรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานดัังกล่่าวจะได้้รัับผลประโยชน์์ทางตรง
หรืือทางอ้้อมก็็ตาม
5. กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ต้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลภายใน
เพื่่�อประโยชน์์ของตนในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
หรืือให้้ข้อ้ มููลภายในแก่่บุคุ คลอื่่�นเพื่่อ� ประโยชน์์ ในการซื้้อ� ขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท
6. กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ควรหลีีกเลี่่�ยงหรืืองด
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน
ก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินให้้แก่่สาธารณชน และภายหลััง
จากที่่� ได้้มีีการเปิิดเผยสารสนเทศให้้ประชาชนทราบแล้้ว 
48 ชั่่�วโมง

ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทมีีนโยบายมุ่่�งเน้้นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีคุุณธรรม มีีจริิยธรรมและโปร่่งใส เพื่่�อให้้ธุุรกิิจมีีการ
เจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่าและผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่
ผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ในระยะยาว โดยคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิความเท่่าเทีียมกััน
ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�  
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจ
ดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ  เป็็นธรรม
และเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
2. ดููแลและรัักษาสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
3. เปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศทั้้�งทางการเงิินและไม่่ใช่่ทาง
การเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลประกอบการ
ของบริิ ษัั ท ที่่� ต รงต่่ อ ความเป็็ น จริิ ง ครบถ้้ ว น เพีี ย งพอ
สม่ำำ��เสมอ ทัันเวลา และแสดงให้้เห็็นถึึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงิินที่่�แท้้จริิงของบริิษััท

รวมทั้้� ง อนาคตของธุุ ร กิิจของบริิ ษัั ท แก่่ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นอย่่ า ง
เท่่าเทีียมกััน
4. ดููแลไม่่ ใ ห้้ ก รรมการ ผู้้ � บ ริิ ห ารและพนัั ก งาน แสวงหา
ผลประโยชน์์ ให้้ตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยให้้ข้้อมููลใดๆ ของ
บริิษััทซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ
5. ดููแลไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน เปิิดเผยข้้อมููล
ที่่� เ ป็็ น ความลัั บ ของบริิ ษัั ท ต่่ อ บุุ ค คลภายนอก และหรืื อ
ดำำ�เนิินการใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์กัับบริิษััท

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
บริิษััทตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าสููงสุุด
และเป็็นปััจจััยสำำ�คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จึึงมีี
นโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่่งตั้้�ง การโยกย้้ายตลอดจนสนัับสนุุนการ
พัั ฒ นาบุุ ค ลากรอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพใน
การปฏิิบััติิงาน และส่่งเสริิมความเจริิญก้้าวหน้้าในสายงาน โดยมีี
แนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�  
1. ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพและให้้ความเคารพต่่อ
การเป็็นปััจเจกชน
2. ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน
3. การว่่าจ้้าง แต่่งตั้้�งและโยกย้้ายพนัักงาน รวมถึึงการให้้รางวััล
และการลงโทษพนัั ก งานจะพิิ จ ารณาบนพื้้� น ฐานของ
คุุณธรรมและการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่บริิษััท
4. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ
และเสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน โดยให้้ โอกาส
อย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ
5. ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััย
ต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
6. เสริิมสร้้างวััฒนธรรมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี
7. รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงานอย่่างมีีเหตุุมีผี ล
8. ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ว่่าด้้วยแรงงาน
อย่่างเคร่่งครััด
9. หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่� ไม่่เป็็นธรรมซึ่่�งอาจมีีผลกระทบ
ต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน หรืือคุุกคาม
และสร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน

นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลเรื่่�องค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
ของพนัักงาน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงาน จึึงมีีนโยบายในการ
ดููแลค่่ า ตอบแทนสวัั ส ดิิการต่่ า งๆ ที่่� ช่ ่ วย เหลืื อ และยกระดัั บ
คุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานไปจนถึึงครอบครััวพนัักงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ตลอดจนสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
1. บริิษััท ฯได้้กำำ�หนดให้้มีีการจ่่ายผลตอบแทนที่่�เป็็น ธรรม
เหมาะสมกัั บ หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิดชอบสอดคล้้ อ งกัั บ
ผลประกอบการของบริิษััท
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2. บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้มีกี ารพิิจารณาทบทวนค่่าตอบแทนและ
สวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�แข่่งขัันได้้ ในอุุตสาหกรรม

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ร่่วมงาน
บริิษััทมีีนโยบายในการพััฒนาเสริิมสร้้างวััฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี และส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม โดยมีี
แนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ร่่วมงานดัังต่่อไปนี้้�
1. เคารพในสิิทธิิส่่ ว นบุุ ค คลของผู้้ �บัั ง คัั บ บัั ญ ชาและ
เพื่่�อนร่่วมงาน หลีีกเลี่่�ยงการนำำ�ข้้อมููลทั้้�งในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบัั ติิ งานและเรื่่� อ งส่่ ว นตัั ว ไปเปิิ ด เผยหรืื อ
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ ในลัักษณะที่่�จะก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
2. ไม่่ปกป้้องผู้้�ร่่วมงานในทางที่่�ผิิด
3. พึึงช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันและส่่งเสริิมให้้เกิิดความสามััคคีี
ในบรรดาเพื่่�อนร่่วมงาน
4. พึึงละเว้้นการนำำ�ผลงานของผู้้�อื่่�นมาเป็็นของตน
5. พึึ ง ปฏิิบัั ติิต่ ่ อ ผู้้ �ร่ ่ ว มงานด้้ วย ความสุุ ภ าพ มีี น้ำำ� � ใจ และ
มนุุษยสััมพัันธ์์อัันดีี
6. พึึงรัับฟัังความคิิดเห็็นหรืือข้้อเสนอแนะจากบุุคคลอื่่�น

2. เป็็นผู้้�มีีวิินััย  ประพฤติิปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััทฯ
ค่่ า นิิยมบริิ ษัั ท รวมทั้้� ง ไม่่ ก ระทำำ � การใดที่่� ก่ ่ อ ให้้ เ กิิด
ความเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียง ภาพลัักษณ์์ของบริิษััทฯ
3. ใช้้และรัักษาทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ประหยััด และดููแลมิิให้้ สููญหาย ไม่่นำ�ำ ไปใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์ส่ว่ นตน
4. ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�หรืือปกปิิดการกระทำำ�ใดๆ ที่่�อาจ
ขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ กัั บ บริิ ษัั ท ฯ หรืื อ อาจทำำ � ให้้ ไม่่
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้ด้้วยความยุุติิธรรม หรืือเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในการปกปิิดการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ผิิดกฎหมาย
5. ไม่่ใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ของตน หรืือยอมให้้ผู้้�อื่่�นใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�
ของตน ไม่่ว่า่ โดยทางตรงหรืือทางอ้้อม แสวงหาผลประโยชน์์
แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจและความ
มั่่� น ใจสููงสุุ ด ให้้ กัั บ ลููกค้้ า ที่่� จ ะได้้ รัั บ ผลิิตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ดีี มีี
คุุณภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งรัักษาความสััมพัันธ์์
อัันดีีในระยะยาว โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ส่่ ง มอบสิินค้้ า และให้้ บ ริิ ก ารที่่� มีี คุุ ณ ภาพ ตรงตามหรืื อ
สููงกว่่าความคาดหมายของลููกค้้าในราคาที่่�เป็็นธรรม
นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อตนเอง
2. ให้้ข้้อมููลข่่าวสารของสิินค้้าและบริิการอย่่างถููกต้้องและ
พนัั ก งานทุุ ก คนถืื อ เป็็ น ปัั จ จัั ยสำำ �คัั ญ สู่่�ความสำำ � เร็็ จ ของ ครบถ้้วน โดยไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิงที่่�เป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเข้้าใจผิิด
องค์์ ก ร จึึงจำำ � เป็็ น จะต้้ อ งเป็็ น ผู้้ �ที่่� ใ ฝ่่ รู้้ �  และพัั ฒ นาความรู้้ �  เกี่่�ยวกัับคุุณภาพ หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้า
ความสามารถของตนเองอยู่่�เสมอ ประพฤติิ  ปฏิิบััติิตนอยู่่�ใน 3. ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงและเงื่่อ� นไขต่่างๆ กัับลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
ระเบีียบวิินััย และศีีลธรรมอัันดีี โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�  
4. กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขได้้ ต้้องรีีบแจ้้งล่่วงหน้้า
1. ใฝ่่ศึึกษาหาความรู้้�  ประสบการณ์์ และพััฒนาตนเองให้้ เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ ไข
เป็็ น ผู้้ �มีี ค วามรู้้ � ค วามสามารถ เพื่่� อ ให้้ ก ารปฏิิบัั ติิ งานมีี
5. ติิดต่่อกัับลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีประสิิทธิิภาพ และจััดให้้มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น
ระบบและกระบวนการให้้ลููกค้้าสามารถร้้องเรีียนเกี่่�ยวกับั คุุณภาพ
2.  ยึึดมั่่�นในศีีลธรรมคุุณธรรม ไม่่แสวงหาตำำ�แหน่่ง ความดีี ของสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งการตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ความชอบ หรืือประโยชน์์อื่่น� ใดโดยมิิชอบจากผู้้�บังั คัับบััญชา ลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
หรืือบุุคคลอื่่�นใด
6. กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของ
3. ละเว้้น จากอบายมุุขและสิ่่�งเสพติิดทั้้�งปวง ไม่่ประพฤติิตน ลููกค้้าโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าหรืือจากผู้้�มีีอำำ�นาจของ
ในทางที่่�อาจทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียเกีียรติิ และชื่่�อเสีียงทั้้�งต่่อตนเอง บริิษััทก่่อน เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก
และบริิษััทฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับของกฎหมาย
4. ไม่่ ป ระกอบอาชีี พ หรืื อ วิิ ช าชีี พ หรืื อ กระทำำ � การใดอัั น จะ
กระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือชื่่�อเสีียง ทั้้�งต่่อตนเองและ นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�
บริิษััท
นโยบายการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
บริิ ษัั ท มีี น โยบายที่่� จ ะปฏิิบัั ติิต่ ่ อ คู่่�ค้้ า อย่่ า งเป็็ น ธรรมและ
นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อบริิษััท
เสมอภาค
โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า และตั้้�งอยู่่�
บริิษััทฯ มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาให้้บริิษััทสามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับ บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย 
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�ดีีภายในองค์์กร โดยมีีแนวทางการ และหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
ปฏิิบััติิต่่อบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ด้ ้ วย ความซื่่� อ สัั ต ย์์  สุุ จ ริิ ต  ขยัั น หมั่่� น เพีี ย ร 1. ไม่่เรีียกร้้อง หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ ใดๆ ที่่�ไม่่ชอบธรรม
กัับคู่่�ค้้า
พัั ฒ นา และปรัั บ ปรุุ ง การปฏิิบัั ติิ งานให้้ มีี ป ระสิิทธิิภาพ
2. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
อยู่่�เสมอ โดยถืือประโยชน์์ของบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ
3. กรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่อ� นไขได้้ ต้อ้ งรีีบแจ้้งล่่วงหน้้า
เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ ไข
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นโยบายการปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
บริิษััทยึึดมั่่�นในสััญญาและถืือปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อตกลง
ที่่� มีี ต่ ่ อ เจ้้ า หนี้้� ในการชำำ � ระคืื น เงิิ น ต้้ น ดอกเบี้้� ย  และการดููแล
หลัักประกัันให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีตามที่่�ตกลงไว้้

นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิ ษัั ท มีี น โยบายในการแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า อย่่ า งเสรีี แ ละ
เป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้คู่่�ค้้าต้้องขายสิินค้้าให้้บริิษััท
เท่่านั้้�น บริิษััทไม่่มีีนโยบายในการใช้้วิิธีีการใดๆ ให้้ ได้้มาซึ่่�งข้้อมููล
ของคู่่�แข่่งขัันอย่่างผิิดกฎหมายและขััดต่่อจริิยธรรม โดยบริิษััทมีี
แนวทางการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังต่่อไปนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วย
วิิธีีที่่�ไม่่สุุจริิต หรืือไม่่เหมาะสม
3. ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหาใน
ทางร้้าย
4. ให้้การสนัับสนุุนหรืือร่่วมมืือกัับคู่่�แข่่งทางการค้้าที่่�เป็็นไป
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�บริิโภค

นโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและส่่วนรวม
บริิษัทั ฯ มุ่่�งที่่�จะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ตามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ควบคู่่�กัับการให้้ความ
ช่่ วย เหลืื อ แก่่ สัั ง คม ชุุ ม ชนและดููแลสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม โดยมีี แ นวทาง
ปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. การให้้ ค วามช่่ วย เหลืื อ แก่่ สัั ง คม และสนัั บ สนุุ น กิิจกรรม
สาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน
2. การสนัับสนุุนกิิจกรรมท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับรััฐและชุุมชน
3. ยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี โดยปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน
4. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนและสัังคม  
5. สนัับสนุุนกิิจกรรมอาสาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาชุุมชน

นโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การไม่่ ล ะเมิิ ดลิิ ข สิิ ทธิ์์�
ทรััพย์์สิินทางปััญญา และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร
บริิ ษัั ท ได้้ ต ระหนัั ก และคำำ �นึึ ง ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ของการไม่่
ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� การใช้้ทรััพย์์สิินทางปััญญา การใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่� อ สาร โดยยึึ ด หลัั ก กฎหมายคุุ ณ ธรรม
จริิยธรรมเป็็นหลััก โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. พนัักงานต้้องปฏิิบััติิงานโดยใช้้ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีี
ลิิขสิิทธิ์์� ถูู กต้้ อ ง ห้้ า มทำำ � การติิดตั้้� ง และใช้้ ง านโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ที่่มี� ลิิขสิิ
ี ทธิ์์�ไม่่ถููกต้้องในสำำ�นักั งานโดยเด็็ดขาด
2. พนัักงานต้้องเก็็บรัักษารหััสผ่่านของตนไว้้เป็็นความลัับ
เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น ไม่่ ใ ห้้ บุุ ค คลอื่่� น เข้้ า ถึึ ง รหัั ส ผ่่ า นของตน และ
ต้้องไม่่ทำำ�การใช้้อิินเตอร์์เน็็ตเข้้าไปในเว็็ปไซต์์ ที่่�อาจจะเป็็น
อัันตรายต่่อระบบคอมพิิวเตอร์์ของบริิษััทได้้

3. บริิษััทจะเข้้าตรวจสอบและควบคุุมการใช้้ระบบสารสนเทศ
ของพนัักงาน เพื่่อ� ป้้องกัันความปลอดภััยในระบบสารสนเทศ
ของบริิษััท

นโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อม
   บริิษััทฯ มีีนโยบายในการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ต่่ า งๆ ในด้้ า นความปลอดภัั ย  อาชีี ว อนามัั ย  และมาตรฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิด
กัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ในด้้านความปลอดภััย 
อาชีีวอนามััย และมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2. ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
3. ส่่งเสริิม ให้้ความรู้้�  และฝึึกอบรมพนัักงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิดค่่ า นิิยมในการใช้้ ท รัั พ ยากรอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
4. ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนาสิินค้้าที่่�ช่่วย
ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น

นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของพนัักงาน จึึงมีีการ
ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการสรรหา ว่่าจ้้าง โดยยึึดหลัักจริิยธรรม
ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว  หรืือเพศ
แต่่จะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็น
สำำ�คััญ รวมทั้้�งไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานเกณฑ์์หรืือแรงงาน
บัังคัับ และมีีการให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
เคร่่ ง ครัั ด ไม่่ ส นัั บ สนุุ น การกระทำำ �ที่่� เ กี่่� ยวกัั บ การละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน
2. บริิษัทั จะส่่งเสริิม ให้้ความรู้้� ความเข้้าใจในหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
แก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้สามารถประยุุกต์์ ใช้้การปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม

นโยบายและแนวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัั บ การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึก
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ อีีกทั้้�ง ปลููกฝััง
การปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ต ลอดจนการประกอบธุุ ร กิิจด้้ วย ความ
ซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต มีีคุุณธรรม และจริิยธรรม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและมีีนโยบายการดำำ�เนิิน
งานบนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และไม่่สนัับสนุุน
การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
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2. บริิ ษัั ท ฯ ได้้ กำำ � หนดแนวทางในการส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งาน
มีี ค่ ่ า นิิยมในการปฏิิบัั ติิ งานด้้ วย ความซื่่� อ สัั ต ย์์ สุุ จ ริิ ต
อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. บริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ตั้้� ง ฝ่่ า ยตรวจสอบและพัั ฒ นาระบบเป็็ น
หน่่วยงานในการตรวจสอบการกระทำำ�ที่่�อาจจะก่่อให้้เกิิด
การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น พร้้ อ มทั้้� ง แนวทางในการป้้ อ งกัั น
และบทลงโทษที่่�เหมาะสม
4. บริิษััทฯ ได้้ประกาศเจตนารมณ์์แนวร่่วมปฏิิบััติิ  (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิต ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�
6/2557 เมื่่�อวัันที่่� 25 ธัันวาคม 2557
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย กำำ�กัับดููแล
และติิดตามการดำำ�เนิินงานเพื่่�อ ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท บรรลุุ
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ต ามนโยบายการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ป ชั่่� น
อีี ก ทั้้� ง  มีี ห น้้ า ที่่� ท บทวนนโยบาย  เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
การเปลี่่� ย นแปลงของธุุ ร กิิจ ระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีี บ ทบาทหน้้ า ที่่� แ ละความ
รัับผิิดชอบในการสอบทานและกำำ�กัับดููแลระบบการควบคุุม
ภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และกระบวนการอื่่�นที่่�
เกี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ มาตรการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ป ชั่่� น เพื่่� อ ให้้
มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ เป็็นไปอย่่าง
มีี ป ระสิิทธิิภาพ ถููกต้้ อ งตามกฎหมาย  สอดคล้้ อ งตาม
ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ  เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3. ฝ่่ า ยบริิ ห ารมีี ห น้้ า ที่่� นำำ � นโยบายนี้้� ไ ปปฏิิบัั ติิ สื่่� อ สาร
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ตลอดจนผู้้ � เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง
ทุุ ก ฝ่่ า ยมีี ค วามรู้้ �  ความเข้้ า ใจ และปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ไ ด้้ โ ดย
ปราศจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

การติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท มีี ห น้้ า ที่่� พิ ิ จ ารณาอนุุ มัั ติิคู่่�มืื อ
จรรยาบรรณเป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร และกำำ � หนดให้้ มีี ก าร
พิิจารณาทบทวนคู่่�มืือจรรยาบรรณบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกสองปีี
เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ กฎหมาย  กฎระเบีี ย บที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง และ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งสำำ�เนาคู่่�มืือจรรยาบรรณ
บริิ ษัั ท ให้้ พ นัั ก งานในฝ่่ า ยงานต่่ า งๆ รัั บ ทราบทุุ ก ครั้้� ง ที่่� มีี ก าร
ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไข  โดยกำำ � หนดให้้ เ ป็็ น หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิดชอบ
ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้องรัับทราบ
ทำำ�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิตามนโยบายและข้้อปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนด
ในคู่่�มืือจรรยาบรรณนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
ผู้้บ� ริิหารและผู้้�บังั คัับบััญชา จะต้้องดููแลรัับผิิดชอบและถืือเป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญที่่�จะดำำ�เนิินการให้้พนัักงานภายใต้้สายบัังคัับบััญชา
ของตนทราบ เข้้าใจ และปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจรรยาบรรณของบริิษััท
อย่่างจริิงจััง หากมีีคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยให้้ปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชา
ตามลำำ�ดัับขั้้�น ในกรณีีที่่�มีีข้้อขััดแย้้ง การตีีความ ให้้ถืือคำำ�ชี้้�ขาด
ของประธานกรรมการบริิหารเป็็นที่่�สุุด

ในกรณีีที่่มี� กี ารพบเห็็นการปฏิิบััติิที่่อ� าจขััดต่่อจรรยาบรรณ
ให้้ ร ายงานผู้้ �บัั ง คัั บ บัั ญ ชา หรืื อ ฝ่่ า ยบริิ ห ารงานบุุ ค คล หรืื อ
ฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้้วแต่่กรณีี
กรรมการ ผู้้ � บ ริิ ห าร และพนัั ก งานผู้้ � ใดกระทำำ �ผิิ ด
จรรยาบรรณที่่� กำำ � หนดไว้้ จ ะได้้ รัั บ โทษทางวิิ นัั ย  และหากเป็็ น
การกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ระเบีียบและข้้อบัังคัับของรััฐ บริิษััทจะ
ส่่งเรื่่�องให้้เจ้้าหน้้าของรััฐดำำ�เนิินการต่่อไป

การลงนามและให้้คำำ�รัับรองว่่าได้้รัับรู้้�เนื้้�อหาจรรยาบรรณ
บริิษััท
พนัักงานใหม่่ทุุกคนจะต้้องลงนามในแบบฟอร์์มเพื่่�อยืืนยััน
ว่่าได้้อ่่านจรรยาบรรณบริิษััทแล้้ว  และยอมรัับที่่�จะปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำำ�หนดของจรรยาบรรณฉบัับนี้้� ทั้้�งนี้้� พนัักงานไม่่สามารถใช้้
ข้้ออ้้างว่่าไม่่ได้้อ่่านหรืือไม่่ได้้ลงนามรัับรู้้� ในแบบฟอร์์มมาเป็็น
เหตุุผลที่่�จะไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริิษััทได้้

การแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
1. หากพนัักงานพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�สงสััยว่่าฝ่่าฝืืน หรืือไม่่
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้้อสงสััยหรืือ
รายงานต่่อผู้้�รัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
• ระดัับผู้้�บัังคัับบััญชา
• ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
• คณะกรรมการบริิษััท หรืือ เลขานุุการบริิษััท
2. บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นหน่่วยงาน
รัับข้้อร้้องเรีียนจากบุุคคลภายนอกในกรณีีที่่พ
� บพฤติิกรรม
หรืื อ เหตุุ ก ารณ์์ ใดๆ ที่่� อ าจเป็็ น การไม่่ ป ฏิิบัั ติิ ตาม
จรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้้งเรื่่�องโดยตรงที่่�
ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม. 26
ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
โทรศััพท์์ 02 993 5080 – 7 ต่่อ 230
อีีเมลล์์ : HRNC@NCGROUP.CO.TH  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
ในปีี 2564 นี้้�ตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้ ให้้ ไว้้
คืือการดููแลและพััฒนาคุุณภาพพนัักงานในทุุกด้้านทั้้�ง สุุขภาพจิิต
และสุุ ข ภาพกาย  เนื่่� อ งจากการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
และผลการตรวจสุุ ข ภาพของพนัั ก งานประจำำ �ปี ี 2563 ทำำ � ให้้
ผู้้�บริิหารเล็็งเห็็นถึึงความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องให้้พนัักงานทุุกท่่านได้้
รัักษาดููแลสุุขภาพให้้มีีความแข็็งแรง พร้้อมรัับมืือกัับโรคระบาด
และเหตุุ ก ารณ์์ ต่ ่ า งๆ ในอนาคต รวมถึึ ง มีี ก ารดููแลตนเองและ
ครอบครััวให้้มีีสุุขภาพที่่�ดีีและแข็็งแรงอยู่่�เสมอ

วัันบรรษััทภิิบาล (CG & CSR Day)
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการบริิหารงานภายใต้้
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และคู่่�มืือจรรยาบรรณบริิษััทมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดให้้วัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ ของทุุกปีี ซึ่่�งเป็็น
วัันคล้้ายวัันก่่อตั้้�งบริิษััทเป็็นวัันบรรษััทภิิบาล (CG & CSR Day)
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริิิ�ษััั�ท เอ็็็�น.ซีีี� .เฮ้้้�าส์์์�ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิิ�ษััั�ทในเครืืื�อ ประจำำ�ปีี 2564

ประธานบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนา

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารโครงการ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ

• ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง

• สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

• แผนกประสานงานราชการ

บริษัทในเครือ
และธุรกิจอื่นๆ

สายงานสนับสนุน

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
• ฝ่ายการตลาดและ
สื่อสารองค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

• ฝ่ายบริหารงานขาย

• ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และแผนงาน

• Project & Property
Management
• Wellness

• ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์

• ฝ่ายบัญชี

• ฝ่ายการตลาด

• ฝ่ายจัดการ
ระบบคุณภาพ

• ฝ่ายการเงิน

• ฝ่าย Digital Marketing

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์
• ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
• แผนกกราฟฟิกดีไซน์

• บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำ�กัด
• Sport Complex &
Wellness Centres
• Prefabrication

• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นม์
อรุณ เฮ้าส์ 39

• ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
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คณะกรรมการบริิษััทได้้ ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมเสมอมา โดย
คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผลกระทบต่่อสัังคม  
ชุุมชนและสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วย โดยจากการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2564   เมื่่�อ
วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิพิิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ฉบัับปรัับปรุุง
ครั้้�งที่่� 7 ภายใต้้การนำำ�เสนอของคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เพื่่�อให้้นโยบายดัังกล่่าว มีีความเป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับ
ธุุ ร กิิจและการดำำ � เนิินงานของบริิ ษัั ท รวมถึึ ง ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
หลัักเกณฑ์์ ASEAN CG Scorecard แต่่ยัังคงยึึดหลัักปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ 5 หมวด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม
3. บทบาทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

1. 	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ของสิิทธิิของผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
และมีีนโยบายในการปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด รวมทั้้�งมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ ใช้้สิิทธิิ
ของตนอย่่างเต็็มที่่� โดยได้้มีีการระบุุไว้้อย่่างชััดเจนในนโยบายการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท  
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิ ษัั ท จัั ด ประชุุ ม สามัั ญ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น ประจำำ �ปี ี 2564 ใน
วัันที่่� 23 เมษายน 2564 โดยมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุม 7 ท่่าน
(กรรมการทั้้�งหมดมีี 7 ท่่าน) มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง
และโดยการมอบฉัั น ทะ 30 ราย นัั บ จำำ � นวนหุ้้�นได้้ ทั้้� ง สิ้้� น
931,600,597 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 74.8103 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท (หุ้้�นสามััญที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว
ของบริิ ษัั ท ณ วัั น ที่่� 23 เมษายน 2564 มีี จำำ � นวนทั้้� ง สิ้้� น
1,245,283,691 หุ้้�น) ครบเป็็นองค์์ประชุุมตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั
บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามนโยบายว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยกำำ�หนดให้้คณะกรรมการบริิษััท พึึงเคารพสิิทธิิและปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�ม ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งมิิได้้จำำ�กััดเฉพาะ
สิิทธิิตามกฎหมายเท่่านั้้�น บริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ตลอดจนมีี ก ารอำำ � นวยความสะดวกและส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
ทุุกคนเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ โดยมีีการกำำ�กัับดููแล
ปฏิิบััติิตามนโยบายเพื่่�อดำำ�เนิินการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและแนวทางการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� ในการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ จะคำำ�นึึงถึึงความสะดวกของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�จะเข้้าร่่วม
ประชุุม โดยจะไม่่จััดประชุุมในวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์ วัันหยุุดทำำ�การ
ของธนาคารพาณิิชย์์ และจะกำำ � หนดช่่ ว งเวลาจัั ด ประชุุ ม ที่่�
เหมาะสม คืือ ระหว่่าง 8.30 ถึึง 16.00 นาฬิิกา รวมทั้้�งจะจััดประชุุม
ที่่�ในเขตกรุุงเทพมหานคร เขตปริิมณฑล หรืือท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�ง

ของสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ โดยจะอำำ�นวยความสะดวกใน
ด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ จััดเจ้้าหน้้าที่่�คอยต้้อนรัับให้้ความสะดวกอย่่าง
เพีียงพอ จััดเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบเอกสาร จััดให้้มีีอาหารกล่่อง
สำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้ามาร่่วมประชุุม (ทั้้�งนี้้� ตลอดการจััดประชุุม
อยู่่�ภายใต้้แนวทางปฏิิบััติิตนและมาตรการเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
และการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่า 2019)
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทต้้องจััดให้้มีี
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีภายใน 4 เดืือน
นัั บ แต่่ วัั น สิ้้� น สุุ ด ของรอบปีี บัั ญ ชีี ข องบริิ ษัั ท ฯ โดยบริิ ษัั ท ฯ จะ
จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสารประกอบการพิิจารณา
ในวาระต่่ า งๆ ที่่� มีี ร ายละเอีี ย ดเพีี ย งพอต่่ อ การตัั ด สิินใจ
พร้้อมทั้้�งหนัังสืือมอบฉัันทะ และรายงานประจำำ�ปีี ถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม 21 วััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาในการ
พิิจารณาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าประชุุม รวมทั้้�ง
ได้้ประกาศลงในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันติิดต่่อกัันไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน
และก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ทำำ�การ
เผยแพร่่ ห นัั ง สืื อ เชิิญประชุุ ม พร้้ อ มทั้้� ง เอกสารประกอบการ
พิิจารณา และหนัังสืือมอบฉัันทะ ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.ncgroup.co.th ก่่อนวััน
ประชุุม 30 วััน  
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน เป็็นผู้้�รัับมอบ
ฉัันทะแทนผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะมอบฉัันทะให้้
ผู้้�อื่่น� มาประชุุมแทน สามารถเลืือกมอบฉัันทะให้้บุคุ คลใดบุุคคลหนึ่่�ง
หรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทเข้้าประชุุมแทนได้้
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ แ จ้้ ง ในเอกสารประกอบการประชุุ ม ที่่� จัั ด ส่่ ง
พร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุม เพื่่อ� ให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�นทราบถึึงกระบวนการแต่่ละ
ขั้้น� ตอนในการเข้้าร่่วมประชุุม การตรวจสอบเอกสารหรืือหลัักฐาน
เพื่่�อแสดงสิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม กฎและข้้อบัังคัับของบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุม รวมถึึงแผนที่่�สถานที่่�ในการจััดประชุุม
และในวัันประชุุมบริิษััทได้้จััดเจ้้าหน้้าที่่�ลงทะเบีียน เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้ แ ก่่ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น และผู้้ � ม อบฉัั น ทะที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
และเปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่่วงหน้้า
2 ชั่่ว� โมงก่่อนการประชุุม และต่่อเนื่่�องจนกว่่าการประชุุมจะแล้้วเสร็็จ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ประธานในที่่�ประชุุมได้้
ชี้้แ� จงวิิธีกี ารลงคะแนนเสีียง วิิธีกี ารนัับคะแนนและวิิธีใี ช้้บัตั รลงคะแนน
ก่่อนการประชุุม โดยในวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการ บริิษััทฯ ได้้
จัั ด ให้้ มีี ก ารลงคะแนนเสีี ย งเลืื อ กตั้้� ง กรรมการเป็็ น รายบุุ ค คล
ประธานในที่่�ประชุุมได้้นำำ�เสนอเรื่่�องที่่�สำำ�คััญให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
และลงคะแนนเสีียงเรีียงตามลำำ�ดัับวาระการประชุุม โดยไม่่มีีการ
เพิ่่�มเติิมวาระการประชุุมนอกเหนืือไปจากที่่�แจ้้งไว้้ ในหนัังสืือเชิิญ
ประชุุม และไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญในที่่�ประชุุมอย่่าง
กะทัั น หัั น ประธานในที่่� ป ระชุุ ม ได้้ เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นมีี สิิ ทธิิ
เท่่าเทีียมกัันในการซัักถาม โดยให้้เวลาอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
บริิษััทฯ ให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้ามาร่่วมประชุุมในภายหลัังที่่� ได้้เริ่่�ม
การประชุุมแล้้วมีีสิิทธิิในการออกเสีียงลงคะแนนสำำ�หรัับวาระที่่�
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้มีีการลงมติิ  และนัับเป็็น
องค์์ ป ระชุุ ม ตั้้� ง แต่่ ว าระที่่� ไ ด้้ เ ข้้ า ประชุุ ม และออกเสีี ย งเป็็ น ต้้ น ไป
เว้้นแต่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะมีีความเห็็นเป็็นอย่่างอื่่�น
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บริิ ษัั ท ฯ จัั ด ให้้ มีี ก ารจดบัั น ทึึ ก รายงานการประชุุ ม และ
บัันทึึกการออกเสีียงในแต่่ละวาระ พร้้อมทั้้�งประเด็็นข้้อคิิดเห็็น
ที่่�สำำ�คััญไว้้อย่่างครบถ้้วน และจััดส่่งให้้แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ภายใน 14 วัั น  นัั บ แต่่ วัั น ประชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น ตลอดจนมีี ก าร
เผยแพร่่ ร ายงานการประชุุ ม ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ที่่�
www.ncgroup.co.th ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ คะแนนจากการ
ประเมิินการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจััดทำำ�โดย
สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย (คะแนน AGM Checklist ประจำำ�ปีี
2564) รวมคะแนนเท่่ากัับร้้อยละ 100 ซึ่่�งจััดอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเลิิศ
การแต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี ให้้ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทฯ ตามข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�สอบบััญชีี
ต้้องไม่่เป็็นกรรมการ พนัักงาน ลููกจ้้าง หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
ใดๆ ในบริิ ษัั ท ฯ และในปีี นี้้� บ ริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ให้้ มีี นัั ก กฎหมายและ
ได้้เชิิญผู้้�สอบบััญชีีอิิสระจากบริิษััท สอบบััญชีี ธรรมนิิติิ จำำ�กััด
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น และตอบข้้อซัักถามของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และเพื่่�อความโปร่่งใสในการรวบรวมคะแนนเสีียง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯได้้ดำำ�เนิินการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย
สามารถเสนอเพิ่่� ม วาระการประชุุ ม และเสนอชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท
โดยเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่จดหมายถึึง
ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย
เสนอวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััทในการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 โดยบริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่หลัักเกณฑ์์และ
วิิ ธีี ป ฏิิบัั ติิ ไว้้ บ นเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ รวมทั้้� ง ได้้ แ จ้้ ง ผลการ
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าวต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้� ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอแต่่อย่่างใด

2. การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ มีีนโยบายอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม เป็็นธรรม และเป็็นไป
ตามข้้ อ กำำ � หนด กฎหมาย  บริิ ษัั ท ฯ มีี น โยบายในการปกป้้ อ ง
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถือื หุ้้�น และมีีนโยบายอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังรายละเอีียดซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้ ใน
ข้้อ 1 สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�น
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทฯ มีีมาตรการป้้องกัันกรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่อ� หาผลประโยชน์์ ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่น�
ในทางมิิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่่น การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
โดยใช้้ข้้อมููลภายใน (Insider Trading) การนำำ�ข้้อมููลภายในไป
เปิิดเผยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและผู้้�บริิหารซึ่่�งก่่อ
ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม ดัังรายละเอีียดซึ่่�งได้้
เปิิดเผยไว้้ ในหััวข้้อการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน บริิษััทฯ
กำำ�หนดให้้กรรมการ เปิิดเผยข้้อมููลต่่อบริิษััทเกี่่�ยวกัับส่่วนได้้เสีีย
ของตนและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถพิิจารณา
เรื่่อ� งที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์กับั ธุุรกรรมของบริิษัทั ฯ
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี ก ารกำำ � หนดนโยบายและวิิ ธีี ก ารไป
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน

ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิ ษัั ท ฯ ถืื อ เป็็ น นโยบายสำำ �คัั ญ ที่่� จ ะไม่่ ใ ห้้ ก รรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใช้้ โอกาสจากการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือพนัักงานของบริิษััท แสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตน จึึงกำำ�หนด
เป็็นข้้อปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท
ในการหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัับตนเองที่่�อาจก่่อให้้
เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ และในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องทำำ�รายการเช่่นนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดให้้ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และจะต้้องมีีการเสนอให้้แก่่ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิ ษัั ท พิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ รายการระหว่่ า งกัั น และต้้ อ งมีี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อพิิจารณาดููแลให้้
รายการระหว่่างกัันเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม สมเหตุุสมผล และมีี
นโยบายการกำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััทเป็็นหลััก
โดยที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานที่่�มีีส่่วนได้้เสีียใน
รายการนั้้�นจะต้้องไม่่มีีส่่วนในการพิิจารณาอนุุมััติิโดยบริิษััทฯ
ได้้ทำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในรายงาน
ประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่่างครบถ้้วน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ห้้ามมิิให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ประกอบ
ธุุ ร กิิจหรืื อ มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในธุุ ร กิิจที่่� เ ป็็ น การแข่่ ง ขัั น กัั บ ธุุ ร กิิจของ
กลุ่่�มบริิษััท ไม่่ว่่ากรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานดัังกล่่าวจะ
ได้้รัับผลประโยชน์์ทางตรงหรืือทางอ้้อม โดยได้้ระบุุไว้้ ในคู่่�มืือ
จรรยาบรรณของบริิ ษัั ท อย่่ า งชัั ด เจน ตลอดจนการกำำ � หนด
โครงสร้้างแบบกลุ่่�มธุุรกิิจที่่� ไม่่เอื้้�อต่่อการทำำ�รายการระหว่่างกััน
ในลัักษณะที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์

3. บทบาทผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษัทั ฯได้้ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม
ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ พนัักงานและผู้้�บริิหารของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� ภาครััฐและหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนความรัั บ ผิิดชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม โดยระบุุ
ไว้้ อ ย่่ า งชัั ด เจนในนโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี แ ละคู่่�มืื อ
จรรยาบรรณของบริิษััท เพื่่�อสำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
จัั ด ให้้ มีี ช่ ่ อ งทางเพื่่� อ ให้้ ผู้้ �มีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ย และผู้้ �มีี ส่ ่ ว นเกี่่� ยวข้ ้ อ ง
ได้้มีีโอกาสแสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
และร้้องเรีียนในกรณีีที่่� ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการกระทำำ�
ของบริิษััท หรืือพบเห็็นการทำำ�ผิิดกฎหมาย หรืือจรรยาบรรณ
โดยผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ที่่� www.ncgroup.co.th  
และสามารถสื่่�อสารกัับคณะกรรมการบริิษััทได้้ โดยตรงผ่่านทาง
email address: bod@ncgroup.co.th และเลขานุุการบริิษััท
โดยตรงผ่่ า นทาง email address: ir@ncgroup.co.th
ในการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย ดัังนี้้�
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ผู้้�ถือื หุ้้�น : บริิษัทั ฯ มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต มีีคุณ
ุ ธรรม มีีจริิยธรรมและโปร่่งใส เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจมีีการเจริิญ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่าและผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่ผู้�ถื้ อื หุ้้�น
ของบริิษััทในระยะยาว  โดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกััน
ของผู้้�ถือื หุ้้�น ดัังรายละเอีียดซึ่่ง� ได้้เปิิดเผยไว้้ ในข้้อ 1 สิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น
และข้้อ 2 ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
พนัักงาน / ผู้้�บริิหาร : บริิษััทฯ ตระหนัักว่่าพนัักงานและ
ผู้้บ� ริิหารเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่า่ สููงสุุดและเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั สู่่�ความ
สำำ�เร็็จของบริิษััทฯ บริิษััทฯ จึึงมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
อย่่ า งเป็็ น ธรรมทั้้� ง ในด้้ า นโอกาส ผลตอบแทน การแต่่ ง ตั้้� ง
การโยกย้้าย ตลอดจนสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่อ� เสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน และส่่งเสริิมความเจริิญ
ก้้าวหน้้าในสายงาน
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการรัักษาสุุขภาพความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อ มในการทำำ�งาน โดยมีีนโยบายในการจััดตั้้�ง
คณะกรรมการความปลอดภััย  เพื่่�อดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับความ
ปลอดภัั ย และอนามัั ยที่่� ดีี แ ละจัั ด ตั้้� ง คณะกรรมการสวัั ส ดิิการ
เพื่่� อ ดููแลเรื่่� อ งสวัั ส ดิิการให้้ แ ก่่ พ นัั ก งาน รวมทั้้� ง จัั ด ให้้ มีี ก าร
ตรวจสุุขภาพพนัักงานเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี จัดั ให้้มีสี ถานที่่�ออกกำำ�ลังั กาย
การประกัันชีีวิิตของพนัักงาน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงาน จึึงมีีนโยบายในการ
ดููแลค่่าตอบแทนสวััสดิิการต่่างๆที่่�ช่่วยเหลืือและยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิติ ของพนัักงานไปจนถึึงครอบครััวพนัักงานให้้ดียิ่ี ง�่ ขึ้้น� ตลอดจน
สร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
1) บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้มีกี ารจ่่ายผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบสอดคล้้องกัับ
ผลประกอบการของบริิษััท
2) บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการพิิจารณาทบทวนค่่าตอบ
แทนและสวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้อยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขัันได้้ ในอุุตสาหกรรม
ในส่่วนของการบริิหารผลตอบแทนและการสร้้างโอกาส
ความก้้าวหน้้าในวิิชาชีีพนั้้�น บริิษััทฯ ใช้้ KPIs และ Competency
เป็็นตััวชี้้�วััดการปฏิิบััติิงานของพนัักงานแต่่ละบุุคคล (Individual
KPIs) เพื่่�อใช้้ ในการประเมิินผลงาน และกำำ�หนดผลตอบแทนให้้
กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานตามผลงาน โดยจะมีีการประเมิินผลทั้้�ง
รายบุุคคลและระดัับฝ่่าย ปีีละ 2 ครั้้�ง เพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการ
พิิจารณาการปรัับขึ้้�นเงิินเดืือนและตำำ�แหน่่ง
ลููกค้้า : บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจ
และความมั่่�นใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้าที่่�จะได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่�ดีีมีีคุุณภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม ตลอดจนการรัักษาความ
สััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาว โดยบริิษััทมีีระบบการควบคุุมคุุณภาพ
บ้้านด้้วยระบบสากล   ISO บริิษััทมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า
ด้้วยความสุุภาพ มีีประสิิทธิิภาพ และยึึดมั่่�นในการรัักษาและปฏิิบััติิ
ตามสััญญาที่่�ทำำ�ไว้้กัับลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบ
และกระบวนการให้้ลููกค้้าสามารถร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของ
สิินค้้าและบริิการ (CFR : Customer Feedback Records) และ
มีีนโยบายในการรัักษาความลัับของลููกค้้า นอกจากนี้้� บริิษััทฯ

มีีการจััดทำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็นของลููกค้้าเกี่่�ยวกัับการ
บริิการและการก่่อสร้้างทุุกครั้้�งที่่�มีีการส่่งมอบบ้้านให้้แก่่ลููกค้้า
และจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่�อนำำ�ผลที่่� ได้้มาใช้้ ในการพััฒนาปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการของ
บริิษััท ฯ เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับ ความพึึงพอใจสููงสุุดในสิินค้้าและ
บริิการของบริิษััทฯ
คู่่�ค้้า : บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม
และเสมอภาค โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า และตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย 
และหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
รวมทั้้�งการรัักษาและปฏิิบััติิตามสััญญาที่่�ทำำ�ไว้้กัับ คู่่�ค้้าอย่่าง
เคร่่งครััด
เจ้้าหนี้้� / สถาบัันการเงิิน : บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในสััญญาและ
ถืือปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมเงิินตามข้้อตกลงที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�และ
สถาบัันการเงิินอย่่างเคร่่งครััด
	คู่่�แข่่งทางการค้้า : บริิษััทฯ มีีนโยบายในการแข่่งขัันทาง
การค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้คู่่�ค้้าต้้อง
ขายสิินค้้าให้้บ ริิษััท ฯ เท่่านั้้�น บริิษััท ฯ ไม่่มีีน โยบายในการใช้้
วิิธีีการใดๆ ให้้ ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลของคู่่�แข่่งอย่่างผิิดกฎหมายและ
ขัั ด ต่่ อ จริิ ย ธรรม สนัั บ สนุุ น ให้้ ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจภายใต้้ ก รอบ
การแข่่งขัันที่่�ดีี ไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
การค้้ า และไม่่ ทำำ � ลายชื่่� อ เสีี ย งของคู่่�แข่่ ง ด้้ วย การกล่่ า วหาใน
ทางร้้าย ทั้้�งนี้้� ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทใดๆ ในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งทางการค้้า
ผู้้�สอบบััญชีีอิิสระ : บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
ผู้้�สอบบััญชีีอิิสระที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้เป็็นกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหารและให้้มีีรายงานทางการเงิินต่่างๆ
ถููกต้้อง ครบถ้้วน จึึงมีีนโยบายให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�สอบบััญชีี
อย่่างเต็็มที่่�โดยการเสนอข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วน ตลอดจนให้้
ความสะดวกแก่่ผู้้�สอบบััญชีีอิิสระในการตรวจสอบ
สัังคม ส่่วนรวม และสิ่่�งแวดล้้อม : บริิษััทฯ มีีนโยบายใน
การดำำ � เนิินธุุ ร กิิจโดยตระหนัั ก ถึึ ง การให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ การ
ดููแลสิ่่ � ง แวดล้้ อ ม การช่่ วย เหลืื อ สัั ง คม และสนัั บ สนุุ น กิิจกรรม
สาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน ตลอดจนการสนัับสนุุนกิิจกรรม
ท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเองและ
ร่่วมมืือกัับรััฐและชุุมชน ดัังรายละเอีียดซึ่่�งเปิิดเผยไว้้ ในหััวข้้อ
กิิจกรรมเพื่่� อ สัั ง คม การปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบถ้้วน รวมถึึงรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการใช้้
ทรัั พ ยากรต่่ า งๆ อย่่ า งรู้้ �คุุ ณ ค่่ า และมีี ป ระสิิทธิิภาพ โดย
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิเห็็นชอบมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการ
พิิจารณาถึึงแนวทางในการส่่งเสริิมให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมแก่่
พนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายและการปฏิิบััติิต่่อ
ตนเอง นโยบายและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาและผู้้�ร่่วมงาน
นโยบาย  และการปฏิิบัั ติิต่ ่ อ บริิ ษัั ท ในอัั น ที่่� จ ะไม่่ มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มใน
การกระทำำ � หรืื อ ปกปิิ ด การกระทำำ � ใดที่่� ขัั ด แย้้ ง ต่่ อ ผลประโยชน์์
ของบริิ ษัั ท การทุุ จ ริิ ต หรืื อ สิินบนเพื่่� อ ประโยชน์์ ส่ ่ ว นตน
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เนื่่�องจากบริิษััทได้้เล็็งเห็็นว่่า พนัักงานทุุกคนถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
สู่่�ความสำำ�เร็็จขององค์์กร จึึงจำำ�เป็็นจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ใฝ่่รู้้�และพััฒนา
ความรู้้�ความสามารถของตนเองอยู่่�เสมอ ประพฤติิ  ปฏิิบััติิตน
อยู่่�ในระเบีียบวิินััย  และศีีลธรรมอัันดีี มีีส่่วนร่่วมในการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมที่่�ดีีภายในองค์์กร ควบคู่่�กัับพััฒนาให้้บริิษััทสามารถ
เจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทเปิิดเผยข้้อมููล
และสารสนเทศทั้้�งทางการเงิินและไม่่ใช่่ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลประกอบการของบริิษััทอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน และโปร่่งใส ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ตามข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
เคร่่ ง ครัั ด รวมทั้้� ง ดููแลให้้ บ ริิ ษัั ท เปิิ ด เผยข้้ อ มููลโครงสร้้ า งการ
ทำำ � หน้้ า ที่่� และค่่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
คณะอนุุกรรมการ รายงานการปฏิิบััติิงานของคณะอนุุกรรมการ
และค่่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจััดทำำ�รายงานนโยบาย
การกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ และผลการปฏิิบัั ติิ ตามนโยบายอย่่ า ง
ครบถ้้วน
อีี ก ทั้้� ง ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี ม ติิกำำ � หนด
นโยบายให้้ ก รรมการบริิ ษัั ท และผู้้ � บ ริิ ห ารระดัั บ สููงแจ้้ ง ต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั หรืือนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ หรืือเลขานุุการบริิษัทั
เกี่่� ยวกัั บ การซื้้� อ ขายหุ้้�นของตนเองอย่่ า งน้้ อ ย  1 วัั น ล่่ ว งหน้้ า
ก่่อนทำำ�การซื้้�อขาย และต้้องรายงานการซื้้�อ-ขายหุ้้�น / ถืือครอง
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททราบทุุก
ไตรมาส

	คุุณภาพของรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้รายงานทางการเงิิน
ของบริิษััทที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนในสาระ
ที่่�สำำ�คััญ โปร่่งใส รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�
รัับรองโดยทั่่�วไป โดยใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการ
บริิหารความเสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล
และได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ ทำำ � หน้้ า ที่่� ดูู แล
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและระบบ
การควบคุุ ม ภายใน คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ทำำ � รายงาน
ความรัั บ ผิิดชอบของคณะกรรมการต่่ อ รายงานทางการเงิิ น
และคณะกรรมการตรวจสอบได้้มีกี ารรายงานการตรวจสอบตาม
รายละเอีียดปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1 One Report)
แล้้ว
ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
บริิษััทฯ จััดให้้มีีฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations)
เพื่่� อ เป็็ น ตัั ว แทนบริิ ษัั ท ในการติิดต่่ อ  สื่่� อ สารกัั บ ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
ผู้้�ลงทุุนสถาบััน นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์และประชาชน
ทั่่� ว ไป โดยการเผยแพร่่ ข้ ้ อ มููลผ่่ า นหลายช่่ อ งทาง เช่่ น
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมพบปะนัักลงทุุน (Opportunity Day) การ
เผยแพร่่ ข้ ้ อ มููลผ่่ า นทางสื่่�อ มวลชน อีี เ มล์์ โทรศัั พ ท์์ โทรสาร
วารสาร IR Newsletter รวมทั้้�งการเผยแพร่่ข้้อมููลบนเว็็บไซต์์
บริิ ษัั ท ฯ ที่่� www.ncgroup.co.th ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ลงทุุนสามารถติิดต่่อขอข้้อมููลบริิษััทโดย
ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ที่่� www.ncgroup.co.th หรืื อ ที่่�
E-MAIL Address : ir@ncgroup.co.th หรืื อ ที่่� โ ทร.
02-993-5080-7 ต่่อ 403 และ 401

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการ

บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีจำี �ำ นวนกรรมการที่่�เหมาะสมกัับขนาดของ
กิิจการบริิ
ษััทฯ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติิครบถ้้วนตามกฎหมาย
ว่่าด้้วย  บริิษััทมหาชนและกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งไม่่มีี บริิษััทมีีจำำ�นวน 7 ท่่าน ประกอบด้้วยกรรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
ลัั ก ษณะที่่� แ สดงออกถึึ ง การขาดความเหมาะสมที่่� จ ะได้้ รัั บ จำำ � นวน 2 ท่่ า น และกรรมการที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น ผู้้ � บ ริิ ห าร 5 ท่่ า น
ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่� ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นกรรมการอิิสระทั้้�งหมด (กรรมการอิิสระจำำ�นวน
5 ท่่าน) ดัังนั้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจึึงสามารถมั่่�นใจได้้ว่่ากรรมการ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้� สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ความสามารถ ประสบการณ์์ ใ นการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ และความ และมีีการถ่่วงดุุลที่่�เหมาะสม
ประธานกรรมการบริิษััทไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับประธาน
หลากหลายในคุุณสมบััติิของกรรมการ อาทิิ  ความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้ า นและทัั ก ษะวิิ ช าชีี พ เพื่่� อ ทำำ � หน้้ า ที่่� พิ ิ จ ารณาให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร และ/หรืื อ กรรมการผู้้ �จัั ด การ และประธาน
ความเห็็นชอบในการกำำ�หนดนโยบาย วิิสัยทั
ั ศั น์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย  กรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น กรรมการอิิสระ โดยบริิ ษัั ท กำำ � หนดให้้ มีี
ภารกิิจ แผนธุุ ร กิิจ และนโยบายบริิ ห ารความเสี่่�ยง ตลอดจน การแบ่่งแยกบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิงาน
กำำ�กัับดููแลฝ่่ายจััดการเพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปตามนโยบาย ของคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายบริิหารออกจากกัันอย่่างชััดเจน
กรรมการอิิสระของบริิษััท หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ครบถ้้วน และมีีความเป็็นอิิสระตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อ แห่่งประเทศไทย เรื่่�องคุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของ
เพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่บริิษััทและความมั่่�นคงสููงสุุด คณะกรรมการตรวจสอบ ดัังรายละเอีียดซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้ ในหััวข้้อ
คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระของ
บริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ดัังรายละเอีียดซึ่่�งได้้เปิิดเผยไว้้ ในหััวข้้อคุุณสมบััติิ
ของคณะกรรมการ
สำำ � หรัั บ นโยบายและวิิ ธีี ก ารไปดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการ
ในบริิ ษัั ท อื่่� น ของกรรมการ ได้้ เ ปิิ ด เผยไว้้ ใ นหัั วข้ ้ อ คุุ ณ สมบัั ติิ
กรรมการ ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ไม่่ มีี ก ารกำำ � หนดจำำ � นวนวาระที่่�
กรรมการสามารถดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง ติิดต่่ อ กัั น ได้้ น านที่่� สุุ ด
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระ กรรมการสรรหา
จะพิิ จ ารณาความเหมาะสมในการกลัับเข้้า ดำำ�รงตำำ�แหน่่งของ
กรรมการ โดยพิิจารณาจากผลงานและประโยชน์์ที่่�บริิษััทได้้รัับ
จากการทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการที่่�ผ่่านมา

คณะอนุุกรรมการ

ประธานกรรมการมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ดุุลยพิินิิจ
ที่่�รอบคอบและจััดสรรเวลาไว้้อย่่างเพีียงพอในการประชุุม เพื่่�อที่่�
จะให้้ฝ่่ายจััดการเสนอเรื่่�องและสามารถอภิิปรายปััญหาสำำ�คััญ
ได้้ อ ย่่ า งรอบคอบโดยทั่่� วกัั น  ทั้้� ง นี้้� คณะกรรมการได้้ จัั ด ให้้ มีี
เลขานุุ ก ารทำำ � หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การจัั ด เตรีี ย มระเบีี ย บ
วาระการประชุุม ทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุม ดููแลและจััดการประชุุม
จดบัั น ทึึ ก และจัั ด ทำำ � รายงานการประชุุ ม และจัั ด เก็็ บ รายงาน
การประชุุ ม ที่่� ผ่ ่ า นการรัั บ รองจากคณะกรรมการพร้้ อ มให้้
คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบได้้
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั มีีการประชุุมตามวาระปกติิ
จำำ�นวน 4 ครั้้ง� และการประชุุมพิิเศษจำำ�นวน 4 ครั้้ง� โดยรายละเอีียด
การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทแต่่ละท่่านได้้เปิิดเผย
ไว้้ ในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง กรรมการผู้้ �มีี ค วามรู้้ �
ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสมเป็็นคณะอนุุกรรมการ เพื่่�อช่่วยศึึกษา
กลั่่�นกรองงานในเรื่่�องต่่างๆ จำำ�นวน 3 คณะ ได้้แก่่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริิหาร
3. คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ
ทั้้�งนี้้� องค์์ประกอบสมาชิิก ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของแต่่ละคณะปรากฏในหััวข้้อโครงสร้้างกรรมการบริิษััท บริิษััทฯ
ได้้กำำ�หนดให้้คณะอนุุกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รายงานผลการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรในปีีที่่�ผ่่านมาต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และรายงานต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี และถึึงแม้้ว่่าบริิษััทฯ
ยัังไม่่ได้้จัดั ตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ แต่่ได้้มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานที่่�ดููแล
รัับผิิดชอบเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างชััดเจน

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
กรรมการใหม่่ที่่�จะต้้องมีีความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััทฯ จึึงจััด
ให้้มีีการแนะนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินงานในภาพรวมของบริิษััทฯ
โครงสร้้างการบริิหารงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย  เพื่่�อให้้
มีีความเข้้าใจในระบบการดำำ�เนิินงานและการบริิหารงานของบริิษัทั ฯ
ในภาพรวม นอกจากนี้้�ยัังให้้ข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็น
ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ เช่่น โครงสร้้างการทำำ�งาน
ภายในบริิษััท ข้้อบัังคัับบริิษััท วััตถุุประสงค์์บริิษััท จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
งบการเงิิ น หมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ น และกฎบัั ต รของ
คณะกรรมการทุุกชุุด รวมถึึงการจััดให้้มีีการพบปะกัับผู้้�บริิหาร
ในทุุกหน่่วยงาน มีีการจััดสััญจรเยี่่�ยมชมโครงการของบริิษััทฯ
พร้้อมทั้้�งรัับทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทและ
แนวทางบริิหารที่่�จะดำำ�เนิินไปในอนาคตอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564
บริิษััทฯ ไม่่มีีกรรมการท่่านใหม่่

การประชุุมคณะกรรมการ

การติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ ไปปฏิิบััติิ

ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท มีีการประชุุม 8 ครั้้�ง
โดยการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 8/2564 เมื่่�อวัันที่่�
18 ธัันวาคม 2564 มีีวาระในการทบทวน วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจของ
บริิษััทฯ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารเชิิงนโยบาย  รวมทั้้�ง
วาระแจ้้งการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะอนุุกรรมการ
ล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการ ประจำำ�ปีี 2565 ซึ่่�ง   
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดให้้กรรมการมีีหน้้าที่่�ต้้องเข้้าประชุุม
คณะกรรมการทุุกครั้้�งเว้้นแต่่กรณีีที่่�มีีเหตุุจำำ�เป็็น โดยประธาน
กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการจะเป็็นผู้้�ดููแลให้้ความเห็็นชอบ
กำำ � หนดระเบีี ย บวาระการประชุุ ม และเปิิ ด โอกาสให้้ ก รรมการ
สามารถเสนอเรื่่�องเข้้าสู่่�วาระการประชุุมคณะกรรมการได้้ โดย
ในการประชุุ ม มีี ก ารกำำ � หนดระเบีี ย บวาระชัั ด เจน มีี เ อกสาร
ประกอบการประชุุ ม ที่่� ค รบถ้้ ว นเพีี ย งพอและจัั ด ส่่ ง ให้้ กัั บ
คณะกรรมการล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 7 วััน เพื่่�อให้้กรรมการ
ได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม โดย
กรรมการสามารถขอข้้อมููลประกอบการพิิจารณาเพิ่่�มเติิมได้้
จากเลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการได้้ติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ ไปปฏิิบััติิ 
โดยมีีการประชุุม 2 ครั้้�งต่่อปีี กำำ�หนดไว้้เป็็นวาระ เรื่่�อง พิิจารณา
รัั บ ทราบรายงานผลการปฏิิบัั ติิ งานสำำ � หรัั บ ครึ่่� ง ปีี แ รกและ
ครึ่่� ง ปีี ห ลัั ง และอนุุ มัั ติิ แผนการปฏิิบัั ติิ งานสำำ � หรัั บ ปีี ถัั ด ไป ซึ่่� ง
ฝ่่ายงานต่่างๆ จะต้้องรายงานผลการปฏิิบััติิงานและขออนุุมััติิ
แผนการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิหาร และนำำ�เข้้า
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาต่่อไป

กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย
เพื่่� อ ให้้ ก ารปฏิิบัั ติิ งานของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยมีีระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน บริิษััทฯ จึึงทำำ�
กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ
และมีีการทบทวนปรัับปรุุงอยู่่�เสมอ

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท เข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็น
ประโยชน์์กัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งหลัักสููตรที่่�จััดโดยหน่่วยงานที่่�
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ดููแลการฝึึ ก อบรมพนัั ก งานของบริิ ษัั ท และหลัั ก สููตรที่่� จัั ด โดย
หน่่ วย งานภายนอก เช่่ น สมาคมส่่ ง เสริิ ม สถาบัั น กรรมการ
บริิ ษัั ท ไทย  (IOD) สมาคมบริิ ษัั ท จดทะเบีี ย น และสถาบัั น อื่่� น ๆ
ในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง เพื่่อ� นำำ�ความรู้้แ� ละประสบการณ์์มาพััฒนา
การทำำ�งานต่่อไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าคณะกรรมการ
สามารถติิดตามดููแลการดำำ � เนิินงานของบริิ ษัั ท ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ มีี โ อกาสได้้ เ ข้้ า ร่่ ว มอบรม พัั ฒ นาความรู้้ �
อย่่ า งสม่ำำ� � เสมอและเพื่่� อ เป็็ น การอำำ � นวยความสะดวกในการ

เข้้ า ร่่ ว มอบรมของคณะกรรมการ จึึงได้้ ม อบหมายให้้ ฝ่ ่ า ย
ทรััพยากรมนุุษย์์และเลขานุุการบริิษััทจััดทำำ�ทะเบีียนประวััติิการ
เข้้าร่่วมอบรมของคณะกรรมการและนำำ�เสนอหลัักสููตรอบรม
ที่่�เหมาะสมต่่อคณะกรรมการแต่่ละท่่านพิิจารณา เพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้คณะกรรมการมีีโอกาสเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรหรืือเข้้าร่่วม
กิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้� ในการปฏิิบััติิงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง  ดัังรายละเอีียดที่่�เปิิดเผยในหััวข้้อประวััติิของกรรมการ
และผู้้�บริิหาร และนโยบายการพััฒนาพนัักงาน

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 มีีคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้ารัับการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้� ในหน้้าที่่� ดัังนี้้�
ล�ำดับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

หลัักสููตรอบรมปีี 2564
ภายใน

ภายนอก

กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
1

นายสมเชาว์์

ตันฑเทอดธรรม

- Peak Performance Coach

- Family Wealth Management and
Insurance Solution for High Net Worth
- Wellness & Healthcare Business
Opportunity for Executives (WHB)
รุ่่�นที่่� 1

2

นายสมนึึก

ตันฑเทอดธรรม

- Peak Performance Coach

-

Director’s Briefing 12
Director’s Briefing 13
Leadership behind closed door
สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 ภาคเหนืือ
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 EEC

ผู้้�บริิหารระดัับสููง
3

นายรัังสรรค์์

นัันทกาวงศ์์

- Peak Performance Coach

-

4

นายวราพงศ์์

นิิลศิิริิ

- Peak Performance Coach

- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 ภาคเหนืือ
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 EEC
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ล�ำดับ

ชื่่�อ - นามสกุุล

หลัักสููตรอบรมปีี 2564
ภายใน

ภายนอก

5 นายธำำ�รง

ปลููกจิิตรสม

- Peak Performance Coach

- Thai Real Estate Academy :
TREA Academy   
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี
2565 ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 ภาคเหนืือ
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 EEC

6 นายบุุญชััย

โรจน์์พานิิช

- Peak Performance Coach

-

7 นางน้ำำ��เพชร

ตัันตะวิิริิยะ

- Peak Performance Coach

-

8 นางสาวสุุมณีี

บุุญสรณะ

- Peak Performance Coach

- การจััดบััญชีีสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้าง
เจาะลึึกปััญหาและแนวทางแก้้ ไข

9 นางอััฉรา

กิ่่�งไทร

- Peak Performance Coach

-

10 นายสนิิท

ลีีจัันทึึก

- Peak Performance Coach

-

11 นางนงลัักษณ์์

ตัันฑเทอดธรรม

- Peak Performance Coach

-

12 นายเจษฎา

ลัักขีีพิินิิศกุุล

- Peak Performance Coach

- โครงการบ้้านเดี่่�ยว ทาวน์์เฮาส์์
และห้้องชุุดสุุดขายดีี
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี
2565 ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 ภาคเหนืือ
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 EEC

13 นายประภััทร

วััชโลณุุรัักษ์์

- Peak Performance Coach

- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี
2565 ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 ภาคเหนืือ
- สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััย
ครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565
ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19 EEC
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ล�ำดับ
14 นายวลััชณััฏฐ์์

หลัักสููตรอบรมปีี 2564

ชื่่�อ - นามสกุุล
รุุจิิดาศิิริิสกุุล

ภายใน
- Peak Performance Coach

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ มีี ม ติิแต่่ ง ตั้้� ง ให้้ นางสาว
พรทิิพย์์ ภ า ชีี ว เรืื อ งโรจน์์  ดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท
ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 2/2560 เมื่่�อวัันที่่� 15
พฤษภาคม 2560 โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2560
เป็็นต้้นมา เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ
และช่่วยให้้กรรมการและบริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ตลอดจนดููแลการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
และการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎ
หมาย ข้้ อ บัั ง คัั บ ของบริิ ษัั ท และข้้ อ พึึ ง ปฏิิบัั ติิต่ ่ า งๆ รวมทั้้� ง
ดููแลการจัั ด ทำำ � และเก็็ บ รัั ก ษาเอกสารประกอบการประชุุ ม
และการติิดตามให้้ มีี ก ารปฏิิบัั ติิ ตามมติิที่่� ป ระชุุ ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น และ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดบทบาท
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััทไว้้ ในคู่่�มืือนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการด้้วย  เนื่่�องจากเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญและ
ความจำำ�เป็็นในบทบาทของเลขานุุการบริิษััทต่่อการพััฒนาระบบ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท โดยสามารถติิดต่่อเลขานุุการ
บริิษััทได้้ที่่� E-mail Address : porntippa.c@ncgroup.co.th,
ir@ncgroup.co.th หรืือที่่�โทรศััพท์์ 02-993-5080-7 ต่่อ 403
คุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััท
1.   มีีความรู้้�และความเข้้าใจด้้านกฎระเบีียบของบริิษััทฯ
และของหน่่ วย งานกำำ �กัั บ ดููแลที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ กฎหมายว่่ า ด้้ วย
บริิ ษัั ท มหาชน จำำ �กัั ด และกฎหมายว่่ า ด้้ วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท
2.   มีีความรู้้�และความเข้้าใจในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี และข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท
1.   จััดทำำ� และเก็็บรัักษา
- ทะเบีียนกรรมการ
- หนัั ง สืื อ นัั ด ประชุุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุุมคณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััทฯ
                    - หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น และรายงานการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น
2.   เก็็ บ รัั ก ษารายงานการมีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ยที่่� ร ายงานโดย

ภายนอก
- ESG Integration in Sustainable
Investing
- The modern CFO : Driving Digital
Transformation of the Finance and
Accounting
- CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564

กรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
3.   ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
ประกาศกำำ�หนด

นโยบายและแนวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัั บ การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึก
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ อีีกทั้้�ง ปลููกฝััง
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตลอดจนการประกอบธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและมีีนโยบายการ
ดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และไม่่สนัับสนุุน
การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
2. บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางในการส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
มีีค่า่ นิิยมในการปฏิิบััติิงานด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบเป็็น
หน่่วยงานในการตรวจสอบการกระทำำ�ที่่อ� าจจะก่่อให้้เกิิดการทุุจริิต
คอร์์รัปั ชั่่น� พร้้อมทั้้�งแนวทางในการป้้องกััน และบทลงโทษที่่�เหมาะสม

บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย กำำ�กัับ
ดููแล และติิดตามการดำำ � เนิินงานเพื่่� อ ให้้ มั่่�น ใจว่่ า บริิ ษัั ท บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ตามนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น  อีีก ทั้้�ง
มีีหน้้าที่่�ทบทวนนโยบาย  เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของธุุรกิิจ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีี บ ทบาทหน้้ า ที่่� แ ละ
ความรัั บ ผิิดชอบในการสอบทานและกำำ �กัั บ ดููแลระบบการ
ควบคุุมภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และกระบวนการอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานต่่างๆ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ถููกต้้องตามกฎหมาย สอดคล้้องตามระเบีียบวิิธีปี ฏิิบััติิ เป็็นไปตาม
หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
3. ฝ่่ายบริิหารมีีหน้้าที่่�นำำ�นโยบายนี้้� ไปปฏิิบััติิ สื่่�อสาร
และส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับ ตลอดจนผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายมีี
ความรู้้�ความเข้้าใจ และปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้ โดยปราศจากการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น
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การแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
1. หากพนัั ก งานพบเห็็ น การกระทำำ �ที่่� ส งสัั ยว่ ่ า ฝ่่ า ฝืื น
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้้อสงสััยหรืือ
รายงานต่่อผู้้�รัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
- ระดัับผู้้�บัังคัับบััญชา
- ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
- คณะกรรมการบริิษััท หรืือ เลขานุุการบริิษััท
2. บริิ ษัั ท ฯ กำำ � หนดให้้ ฝ่ ่ า ยทรัั พ ยากรมนุุ ษย์ ์ เ ป็็ น
หน่่ วย งานรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นจากบุุ ค คลภายนอก ในกรณีี ที่่� พ บ
พฤติิกรรมหรืื อ เหตุุ ก ารณ์์ ใ ดๆ ที่่� อ าจเป็็ น การไม่่ ป ฏิิบัั ติิ ตาม
จรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้้งเรื่่�องโดยตรงที่่�
- ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 1/765 หมู่่� 17 ซอยอััมพร
ถนนพหลโยธิิน กม. 26 ตำำ�บลคููคต        
อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
โทรศััพท์์ 02 993 5080 – 7 ต่่อ 230
อีีเมลล์์ : hrnc@ncgroup.co.th  

ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ เป็็ น การปลููกฝัั ง วัั ฒ นธรรมองค์์ ก รด้้ า นการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บริิษััทฯได้้กำำ�หนดให้้จััดอบรมหลัักสููตรการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณของบริิษััทในการอบรม
พนัักงานใหม่่ มีีการกำำ�หนดให้้พนัักงานใหม่่ลงนามให้้คำำ�รัับรอง
รัับทราบการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริิษััท รวมทั้้�งเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับ
การกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี ผ่ ่ า นช่่ อ งทางต่่ า งๆ เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า ง
ความรู้้�ความเข้้าใจอย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริิษััท                      
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ                              
4. คณะกรรมการบริิหาร
โดยมีีรายชื่่�อและขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�

คณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท
มีีจำำ�นวน 7 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.

รศ.ไตรรััตน์์

จารุุทััศน์์

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ

2.

ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

กรรมการ กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

3.

นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการ กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ  

4.

นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการ กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ  

5.

นายวิิกรม

ศรีีประทัักษ์์

กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.

นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ  
และประธานกรรมการบริิหาร

7.

นายสมนึึก

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ และกรรมการบริิหาร

โดยมีี นางสาวพรทิิพย์์ภา ชีีวเรืืองโรจน์์ เป็็นเลขานุุการบริิษััท และเลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
(1) บริิหารจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบ
ด้้วยกฎหมาย ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต และระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท
(2) กำำ�หนดเป้้าหมาย  แนวทาง นโยบาย  แผนงานและงบประมาณบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับดููแลการบริิหารและการจััดการของ
คณะกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่� ได้้รัับมอบหมาย และตามข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เว้้นแต่่ในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการต้้องได้้รับั อนุุมัติิั จากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นก่่อนการดำำ�เนิินการ เช่่น การเพิ่่�มทุุน
การลดทุุน การออกหุ้้�นกู้้�  การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษััททั้้�งหมด หรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อ
หรืือรัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท การแก้้ ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อบัังคัับ รวมถึึงการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อและขายสิินทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือตามที่่�หน่่วยงาน
ราชการอื่่�น ๆ กำำ�หนด
(3) จััดให้้มีีระบบบััญชีี การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีีที่่�เชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีกระบวนการในการประเมิินความ
เหมาะสมของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ตลอดจนการจััดให้้มีีการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยง และการติิดตามผล
(4) ดููแลไม่่ให้้เกิิดปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท
(5) กำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีจริิยธรรม
(6) รายงานความรัับผิิดชอบของตนในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน โดยแสดงควบคู่่�กัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีไว้้ ใน
รายงานประจำำ�ปีีและครอบคลุุมในเรื่่�องสำำ�คััญๆ ตามนโยบายเรื่่�องข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียนของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(7) คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้�งกรรมการและ/หรืือผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งตามที่่�เห็็นสมควร ให้้เป็็นคณะกรรมการบริิหาร โดยให้้มีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�บริิหารจััดการบริิษััทตามที่่� ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงมอบหมายและกระจายอำำ�นาจ
ดำำ�เนิินการให้้ตามความเหมาะสมเพื่่�อการบริิหารงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดให้้กรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร มีีการประชุุมกัันเองตามความเหมาะสม โดยไม่่มีี
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารหรืือฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมในการประชุุมเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้คณะกรรมการได้้อภิิปรายปััญหาต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินงานและการบริิหารงานของบริิษัทั ฯ รวมถึึงเรื่่อ� งอื่่�นๆ ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั โดยการประชุุมโดยไม่่มีผู้ี บ�้ ริิหารได้้จัดั ขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ช่่วงระยะเวลา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

วาระที่่�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1. รศ.ไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์

ประธานกรรมการ

27/04/2562 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 2

2. ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

กรรมการ

15/05/2550 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 6

3. นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการ

27/04/2562 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 1

4. นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการ

27/04/2562 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 1

5. นายวิิกรม

ศรีีประทัักษ์์

กรรมการ

18/07/2563 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 1

6. นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ

27/11/2546 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 7

7. นายสมนึึก

กรรมการ

27/11/2546 - ปััจจุุบััน

วาระที่่� 8

ตัันฑเทอดธรรม
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 บริิษัทั มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งสิ้้น� 4 ครั้้ง� โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.

ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการตรวจสอบ

4.

นายวิิกรม

ศรีีประทัักษ์์

กรรมการตรวจสอบ

      โดยมีี นางสาวกมลวรรณ สวััสดิ์์�ชััย เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่่�อกรรมการตรวจสอบผู้้�ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ ในการสอบทานงบการเงิินของบริิษััท ทั้้�งนี้้�สามารถดููรายละเอีียด
ประวััติิของกรรมการได้้จากหััวข้้อรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการและผู้้�บริิหาร
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหาร
ที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�รายงานทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำำ�ปีี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้้ผู้้�สอบบััญชีี
สอบทานหรืือตรวจสอบรายการใดๆ ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทได้้
(2) สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ มีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบใน
การพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการ
ตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้้บริิษััท ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
(4) พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว โดยคำำ�นึึงถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นัักงาน
สอบบััญชีีนั้้�น รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่� ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมทั้้�งเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� ให้้มีีสิิทธิิในการเลิิกจ้้าง
ผู้้�สอบบััญชีีภายนอก หากตรวจพบว่่าทำำ�หน้้าที่่�บกพร่่อง โดยพิิสููจน์์ ได้้ว่่าอาจจะนำำ�มาซึ่่�งความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ ได้้         
(5) พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
(6) จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน
2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ ตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร (Charter)
8) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขต หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่� ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
9)   ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััท มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดย 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

ประธานกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

2. นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

3. นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

4. นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

      โดยมีี นางสาวพรทิิพย์์ภา  ชีีวเรืืองโรจน์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(1) พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ กระบวนการ โครงสร้้าง องค์์ประกอบ รวมทั้้�งคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการ
(2) สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การ  เลขานุุการบริิษัทั เลขานุุการคณะกรรมการบริิษัทั   
และเลขาอนุุกรรมการ เมื่่�อตำำ�แหน่่งว่่างลงหรืือเมื่่�อมีีการแต่่งตั้้�งใหม่่ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
(3) กำำ�หนดแนวทางและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และ
กรรมการผู้้�จััดการ
(4) สนัับสนุุนให้้บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอรายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหาและพิิจารณาคััดเลืือกเป็็นกรรมการ
บริิษััท
(5) พิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ และคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งรวมถึึงค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่่าเบี้้�ยประชุุม โบนััสประจำำ�ปีี และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััท และเสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ 
(6) พิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งรวมถึึงค่่าตอบแทนรายเดืือน โบนััสประจำำ�ปีี
และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ 
(7) พิิจารณานโยบายค่่าตอบแทนของพนัักงาน ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิ
(8) จััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance Policy) ที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท ภายใต้้กรอบของ
กฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบและข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ได้้แก่่ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
สำำ �นัั ก งานคณะกรรมการกำำ �กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ หน่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง ตลอดจนแนวทางใน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากลเพื่่�อเสนอคณะกรรมการอนุุมััติิ 
(9) พิิจารณาทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีของบริิษััท สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ
และธุุรกิิจของบริิษััท
(10) กำำ�กัับดููแล และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามนโยบาย
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้มีีผลในทางปฏิิบััติิและมีีความต่่อเนื่่�อง
(11) เสนอแนะข้้อกำำ�หนดและแนวทางในการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิของ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
(12) สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ร่่วมปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
(13) วางกรอบแนวทางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอรััปชั่่�นของบริิษััท
(14) รายงานผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ และกรณีีมีีปััจจััยหรืือเหตุุการณ์์สำำ�คััญซึ่่�งอาจ
มีีผลกระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ต้้องรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบและพิิจารณาโดยเร็็วที่่�สุุด
(15) ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ
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คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการบริิหาร

2. นายสมนึึก

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการบริิหาร

3. นายรัังสรรค์์

นัันทกาวงศ์์

กรรมการบริิหาร

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) กำำ�หนดนโยบาย ทิิศทาง กลยุุทธ์์ และหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท และให้้มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้กฎหมาย  เงื่่�อนไข  กฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับของบริิษััท
(2) จััดทำำ�โครงสร้้างองค์์กร อำำ�นาจบริิหารองค์์กร โดยให้้ครอบคลุุมทุุกรายละเอีียดการคััดเลืือก การว่่าจ้้าง การโยกย้้าย 
การฝึึกอบรม และการเลิิกจ้้างพนัักงานบริิษััท ยกเว้้นตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
(3) พิิจารณาการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีที่่�กรรมการผู้้�จััดการนำำ�เสนอ เพื่่�อกลั่่�นกรองก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิ
(4) ตรวจสอบ ติิดตามการดำำ�เนิินนโยบาย และแนวทางบริิหารงานต่่างๆ ของบริิษัทั ที่่�กำ�ำ หนดเอาไว้้ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(5) มีีอำำ�นาจพิิจารณา กลั่่�นกรอง การลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักหรืือธุุรกิิจที่่� ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจหลัักก่่อน
นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
(6)   มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิการกู้้�ยืืมเงิินหรืือการขอสิินเชื่่�อเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิิน รวมทั้้�งการชำำ�ระหรืือใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อ
ธุุรกรรมตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น การใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุน เพื่่�อการจััดซื้้�อที่่�ดิิน หรืือที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และ
ใช้้จ่่ายเพื่่�อการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ภายในวงเงิินสำำ�หรัับแต่่ละรายการไม่่เกิินกว่่า 500 ล้้านบาท โดยให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการ
เพื่่�อทราบด้้วย หากเกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนดให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
(7)    มีีอำำ�นาจพิิจารณาจััดสรรเงิินบำำ�เหน็็จ เงิินรางวััล หรืือผลตอบแทนต่่างๆ ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
(8) ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่� ได้้รัับมอบหมายในแต่่ละช่่วงเวลาจากคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารอาจมอบอำำ�นาจช่่วงให้้พนัักงานระดัับบริิหารของบริิษััท มีีอำำ�นาจอนุุมััติิทางการเงิินเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�ง
หรืือหลายเรื่่�องตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควร
อนึ่่�ง การอนุุมััติิรายการใดๆ ข้้างต้้น และการมอบอำำ�นาจช่่วง จะต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการ
บริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจช่่วงสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์อื่่น� ใด (ตามข้้อบัังคัับบริิษัทั และตามที่่�สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำ�ำ หนด) ทำำ�กับั บริิษัทั ฯ
หรืือบริิษัทั ย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมัติิั รายการที่่�เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีกี ารกำำ�หนดขอบเขตชััดเจนซึ่่ง� ระบุุไว้้ ในนโยบายการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันในอนาคต ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับรายการที่่�กรรมการบริิหาร หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย ให้้กรรมการบริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกคะแนนเสีียงในเรื่่�องนั้้�น
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
คณะผู้้�บริิหาร
คณะผู้้�บริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 17 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นายสมนึึก       

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการผู้้�จััดการ

3. นายรัังสรรค์์    

นัันทกาวงศ์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ

4. นายวราพงศ์์

นิิลศิิริิ

รองกรรมการผู้้�จััดการ

5. นายธำำ�รง

ปลููกจิิตรสม

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ

6. นางน้ำำ��เพชร

ตัันตะวิิริิยะ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์

7. นางสาวสุุมณีี

บุุญสรณะ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี

8. นายบุุญชััย 

โรจน์์พานิิช

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารงานขาย

9. นางอััจฉรา

กิ่่�งไทร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโอนกรรมสิิทธิ์์�

ลีีจัันทึึก

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง

10.    นายสนิิท

11.    นางสาวนงลัักษณ์์ ตัันฑเทอดธรรม

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้้�อ

12. นายเจษฎา

ลัักขีีพิินิิศกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาด

13. คุุณประภััทร

วััชโลณุุรัักษ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและแผนงาน

14. นายวลััชณััฏฐ์์

รุุจิิดาศิิริิสกุุล*

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน (รัักษาการณ์์แทนตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด
ด้้านการบััญชีีและการเงิินของบริิษััท (CFO))

15. นายธารา

เถื่่�อนกลาง

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง

16. นางสาวกมลวรรณ สวััสดิ์์�ชััย

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

17. นางสาวสุุรีีย์์พร

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี

แสงทองประดิิษฐ์์

หมายเหตุุ : * บริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง นายวลััชณััฏฐ์์ รุุจิิดาศิิริิสกุุล รัักษาการแทนตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการบััญชีีและการเงิินของบริิษััท (CFO)
ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 29 เมษายน 2563 เป็็นต้้นไป
       ** นิิยามผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดไว้้ครอบคลุุมมากกว่่าเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด

ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ
(1) มีีอำ�ำ นาจควบคุุมการบริิหารงานของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษัทั หรืือคณะกรรมการบริิหารกำำ�หนดไว้้
และรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหาร หรืือคณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ
(2) พิิจารณาการจััดสรรงบประมาณประจำำ�ปีีที่่�ฝ่่ายบริิหารจััดทำำ�เพื่่�อนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาอนุุมััติิ  รวมทั้้�ง
ควบคุุมการใช้้จ่่ายงบประมาณประจำำ�ปีีของแต่่ละหน่่วยงาน
(3) พิิจารณาประเมิินการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากปััจจััยต่่างๆ ไม่่ว่่าจากภายในหรืือ
ภายนอกบริิษััท
(4) มีีอำำ�นาจสั่่�งการ ออกระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายหรืือผลประโยชน์์ของบริิษััท
(5) มีีอำ�ำ นาจพิิจารณาอนุุมัติิั การจััดซื้้อ� และใช้้จ่า่ ยเงิินในเรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวกับั การดำำ�เนิินงานตามปกติิของบริิษัทั   ซึ่่ง� รวมถึึงการอนุุมัติิั
การจััดซื้้�อสิินค้้าวััสดุุก่่อสร้้างและบริิการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อประโยชน์์ และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและ
บริิหาร และรายจ่่ายลงทุุน ให้้เป็็นตามงบประมาณที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือคณะกรรมการบริิหาร
ภายในวงเงิินสำำ�หรัับแต่่ละรายการไม่่เกิิน 50 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจอนุุมััติิดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงการจััดซื้้�อที่่�ดิิน
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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(6) พิิจารณาการนำำ�สิิทธิิและทรััพย์์สิินของบริิษัทั ไปก่่อภาระผููกพัันใดกัับบุุคคล บริิษัทั  ห้้างร้้าน หรืือสถาบัันการเงิิน เพื่่อ� นำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิหารอนุุมััติิ
(7) พิิจารณาผลกำำ�ไรและขาดทุุนของบริิษัทั การเสนอจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลหรืือเงิินปัันผลประจำำ�ปีี เพื่่อ� เสนอคณะกรรมการ
บริิษััทอนุุมััติิ
(8) ดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามการให้้อำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้นโยบาย
ของคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการดัังกล่่าวข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้กรรมการผู้้�จััดการสามารถอนุุมััติิรายการ
ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย  หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใด (ตามข้้อบัังคัับบริิษััทและตามที่่�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด) ทำำ�กัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�
เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจที่่�มีีการกำำ�หนดขอบเขตชััดเจนซึ่่�งระบุุไว้้ ในนโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
	ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร ปีี 2564
2564
รายการ
กรรมการบริหารและผู้บริหาร
(ในฐานะผู้บริหาร)

จำำ�นวน
(ท่่าน)

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)

17

66.02

รายละเอีียดค่่าตอบแทน
- เงิินเดืือน
- โบนััส
- กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

หมายเหตุุ : * ผู้้�บริิหาร  หมายถึึง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ  ผู้้�อำำ�นวยการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี และผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน

•	ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
                    - ไม่่มีี -

การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สรรหาบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ คณะกรรมการบริิษััท คณะอนุุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริิษััท
ประธานคณะกรรมการบริิหาร กรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ เลขานุุการบริิษััท เลขานุุการ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท และเลขาการอนุุ ก รรมการของบริิ ษัั ท เมื่่� อ ตำำ � แหน่่ ง ว่่ า งลงหรืื อ เมื่่� อ มีี ก ารแต่่ ง ตั้้� ง ใหม่่ เพื่่� อ นำำ � เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง เพื่่�อให้้มีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและโปร่่งใส โดยพิิจารณาสรรหา
จากบุุคคลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ  และมีีความเชี่่�ยวชาญจากหลากหลายอาชีีพ มีีภาวะผู้้�นำำ�  วิิสััยทััศน์์ เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม รวมทั้้�งมีี
ความสามารถในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ มีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศในการทำำ�งานให้้แก่่บริิษััทและสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััทฯ จะกำำ�หนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการบริิษััทใหม่่ (ตามที่่�กล่่าวมาแล้้วในหััวข้้อการประชุุมคณะกรรมการ) เพื่่�อให้้
กรรมการบริิษััทใหม่่ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง มีีโอกาสในการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััท นโยบายต่่างๆ ของบริิษััทฯ รวมถึึง
บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท โดยจััดให้้มีีการพบปะกัับประธานกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษััท อีีกทั้้�งมีีการให้้ข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ อาทิิ 
ข้้อบัังคัับบริิษััท วััตถุุประสงค์์บริิษััท จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ คู่่�มืือกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โครงสร้้างการทำำ�งานภายในบริิษัทั กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับงบการเงิิน หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึง การรัับทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกับั
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารอื่่�น มาจากการคััดเลืือกโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะสรรหา และคััดเลืือก
บุุคคลที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทได้้ โดยได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ ในการแต่่งตั้้�งและ ถอดถอนกรรมการดัังนี้้�
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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หลัักเกณฑ์์ ในการแต่่งตั้้�งและถอดถอนกรรมการ
องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน โดยกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดนั้้�น ต้้องมีีถิ่น�่ ที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร โดยคณะกรรมการจะเป็็นผู้้�พิจิ ารณาคััดเลืือกตามเกณฑ์์คุณ
ุ สมบััติิตามมาตรา 68
แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้� ยัังพิิจารณาถึึงประสบการณ์์ความรู้้�ความสามารถที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ จากนั้้�นจึึงนำำ�รายชื่่�อเสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
(2) คณะกรรมการให้้ประกอบด้้วย  กรรมการที่่�เป็็นอิิสระอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งคณะ
(3) ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นจำำ�นวนหนึ่่�งในสามถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะ
แบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
ในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียนบริิษััทนั้้�น ให้้จัับฉลากกัันว่่าผู้้� ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไป ให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง โดยกรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งแล้้วอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่ได้้
(4) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการโดยใช้้เสีียงข้้างมากตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ ดัังต่่อไปนี้้�
(4.1) ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�ง มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
(4.2) ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตาม 4.1 เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียว  หรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ ได้้
แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้� ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(4.3) บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้� ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมา มีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวน
กรรมการที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
(5) ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการมีีมติิด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้อ้ ยกว่่าสามในสี่่� เลืือกบุุคคลซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติิและไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายมหาชนเข้้าเป็็นกรรมการแทนตำำ�แหน่่ง
กรรมการที่่�ว่่างในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน โดยบุุคคล
ซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่่�ง จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่่�งตนแทน
(6) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจลงมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
สามในสี่่�ของจำำ�นวนผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ ไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถือื โดย
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
	คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
(1) กรรมการต้้ อ งเป็็ น บุุ ค คลที่่� มีี ค วามรู้้ � ค วามสามารถ มีี วิ ิ สัั ยทัั ศ น์์  มีี ค วามซื่่� อ สัั ต ย์์ สุุ จ ริิ ต  มีี คุุ ณ ธรรมและจริิ ย ธรรม
มีีประวััติิการทำำ�งานโปร่่งใส และมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้�ความสามารถและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่บริิษััทได้้
(2) มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััดและกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) กรรมการสามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััท
(4) กรรมการต้้องไม่่ประกอบกิิจการ หรืือเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิดใน
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการในบริิษััทเอกชนหรืือบริิษััทมหาชนอื่่�น ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจประเภทเดีียวกัับบริิษััท
หรืือเป็็นคู่่�แข่่งขัันของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
(5) กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระตามแนวทางเดีียวกัันกัับคุุณสมบััติิของกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�องคุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้้อง
สามารถดููแลผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายได้้เท่่าเทีียมกััน และไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นอกจากนั้้�นยัังต้้อง
สามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทโดยให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
	นิิยามกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการที่่�ไม่่มีีธุุรกิิจหรืืองานใดอัันเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจโดยอิิสระของตน
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กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีสิิี ทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย 
(2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่� ได้้เงิินเดืือนประจำำ�  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
อิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�ง
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ
(3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส
พี่่�น้้อง และบุุตรรวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้
เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย 
(4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี
ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
โดยความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ
การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทาง
การเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน
ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทฯ หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละสามของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของ
ผู้้�ขออนุุญาตหรืือตั้้�งแต่่ยี่่�สิิบล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตาม
วิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ ในการ
ทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีี
ก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
(5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระ
(6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมาย หรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ค่่ า บริิ ก ารเกิินกว่่ า สองล้้ า นบาทต่่ อ ปีี จ ากบริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ท ใหญ่่ บริิ ษัั ท ย่่ อ ย  บริิ ษัั ท ร่่ ว ม ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้� ให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง เป็็นกรรมการอิิสระ
(7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�น เพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีนัี ยกั
ั บั กิิจการของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�น
เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�นซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็น
การแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย 
(9)     ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััทให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการอนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
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องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร โดยเลืือกตั้้�งจากกรรมการบริิษััทจำำ�นวนหนึ่่�งและผู้้�บริิหารระดัับสููงอีีก
จำำ�นวนหนึ่่�ง เพื่่�อให้้สามารถกำำ�กัับดููแล และลงในรายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ได้้เป็็นอย่่างดีี อีีกทั้้�ง สอดคล้้องกัับแนวทาง
และนโยบายการบริิหารที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วนตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด อย่่างน้้อย 3 คน และมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี ทั้้�งนี้้�
ณ ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมด 4 ท่่าน
องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยแต่่งตั้้�งกรรมการ
อย่่างน้้อย 3 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระสองในสาม โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกลไกในการกำำ�กัับดููแลที่่�ทำำ�ให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการและรัับผิิดชอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วมและดููแลรัักษาผลประโยชน์์ของเงิินลงทุุนบริิษััท บริิษััทฯ มีีการส่่งบุุคคลเพื่่�อเป็็นตััวแทนบริิษััทไปเป็็นกรรมการใน
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยเป็็นไปตามระเบีียบปฏิิบััติิของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ตััวแทนของบริิษััทที่่� ไปเป็็นกรรมการ
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมดัังกล่่าว จะมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทน กรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้บ� ริิหารหารระดัับสููงในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กับั ประเภทอุุตสาหกรรม ประสบการณ์์
ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และคณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�อนุุมััติิค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จ่่ายค่่าตอบแทนประกอบด้้วย  เงิินเดืือนและโบนััส ให้้กัับผู้้�บริิหารจำำ�นวน 17 ราย  รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น
66.02 ล้้านบาท
(2) 	ค่่าตอบแทนอื่่�น
ค่่าตอบแทนอื่่�นของผู้้�บริิหาร
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่ผู้้�บริิหาร โดยบริิษััทได้้สมทบในอััตราส่่วนร้้อยละ 2-5 ของเงิินเดืือน โดยในปีี 2564
บริิษััทได้้จ่่ายเงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 17 ราย รวมทั้้�งสิ้้�น 2.59 ล้้านบาท
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีพนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น 202 คน แบ่่งตามสายงานหลััก ดัังนี้้� (ทั้้�งนี้้� ในระยะเวลา
3 ปีีที่่�ผ่่านมา (ปีี 2562 - 2564) ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ)
สายงาน

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

ฝ่่ายงานส่่วนกลาง

86

ฝ่่ายโครงการ

77

บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

20

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลีีฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

19
202

รวมพนัักงาน

บริิษััทฯ มีีพนัักงานทั้้�งหมด 163 คน โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่พนัักงานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 152.48 ล้้านบาท
ซึ่่� ง ผลตอบแทน ได้้ แ ก่่ เงิิ น เดืื อ น ค่่ า ล่่ ว งเวลา เงิิ น ช่่ วย เหลืื อ ค่่ า ครองชีี พ เงิิ น โบนัั ส เงิิ น ช่่ วย เหลืื อ พิิ เ ศษ  เงิิ น ประกัั น สัั ง คม
และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�บริิษััทย่่อยได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงานในลัักษณะเดีียวกัันกัับบริิษััทรวม
11.45 ล้้านบาท

จำำ�นวนพนัักงานและผลตอบแทน
ปีี 2564

บริิษััท เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด
(มหาชน)

บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร๊๊อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

พนัักงานสำำ�นัักงานใหญ่่ (คน)

86

2

3

พนัักงานโครงการ (คน)

77

18

16

163

20

19

152.48

4.14

7.30

รวม (คน)
ค่่าตอบแทนพนัักงาน (ล้้านบาท)

เหตุุผล/นโยบาย กรณีีมีีการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หรืือมีีข้้อพิิพาททางด้้านแรงงาน (3 ปีี ที่่�ผ่่านมา)
บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่มีีข้้อพิิพาททางแรงงานที่่�สำำ�คััญในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา  (ปีี 2562 - 2564)

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ชื่่�อบริิษััท/บริิษััทย่่อย

มีี/ไม่่มีี PVD

จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วม PVD สััดส่่วนพนัักงานเข้้าร่่วม PVD/
(คน)
พนัักงานทั้้�งหมด (%)

บริิษััท เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

มีี

103

63.19

บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร๊๊อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

มีี

0

0

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

มีี

7

36.84
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บริิษััทฯ เลืือก บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทิิสโก้้ จำำ�กััด เป็็นผู้้�จััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โดยให้้พนัักงานสามารถ
เลืือกจััดการเงิินลงทุุนด้้วยตััวเอง เป็็นการเก็็บออมระยะยาวเพื่่�อเป็็นหลัักประกัันยามเกษีียณให้้กัับพนัักงาน อีีกทั้้�งยัังสามารถนำำ�มา
ลดหย่่อนภาษีีได้้อีีกด้้วย  พนัักงานสามารถเลืือกนโยบายการลุุงทุุน/ทางเลืือกการลงทุุน ดัังนี้้�
ทางเลืือกการลงทุุน

สััดส่่วนเงิินนำำ�ส่่งในแต่่ละนโยบาย

ST 100

เงิินทั้้�งหมด 100% ของสมาชิิกจะอยู่่�ในนโยบาย ตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น

SF 100

เงิินทั้้�งหมด 100% ของสมาชิิกจะอยู่่�ในนโยบาย ตราสารหนี้้�มั่่�นคง

F 100

เงิินทั้้�งหมด 100% ของสมาชิิกจะอยู่่�ในนโยบาย ตราสารหนี้้�

MG 100

เงิินทั้้�งหมด 100% ของสมาชิิกจะอยู่่�ในนโยบาย ตราสารหนี้้�+ทอง

F90 : E10

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้� 90% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 10%

MG90 : E10

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้�ผสม (ตราสารหนี้้�+ทอง) 90% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 10%

F80 : E20

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้� 80% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 20%

MG80 : E20

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้�ผสม (ตราสารหนี้้�+ทอง) 80% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 20%

F70 : E30

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้� 70% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 30%

MG70 : E30

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้�ผสม (ตราสารหนี้้�+ทอง) 70% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 30%

F60 : E40

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้� 60% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 40%

MG60 : E40

เงิินสะสม-เงิินสมทบที่่�นำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนในแต่่ละเดืือน จะนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย 
ตราสารหนี้้�ผสม (ตราสารหนี้้�+ทอง) 60% และนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุนภายใต้้นโยบาย ตราสารทุุน 40%

การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ และการสรรหา การจ้้าง
บริิ ษัั ท ฯ กำำ�หนดนโยบาย  และการวางแผนการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ การสรรหาบุุคลากรและการจ้้าง โดยเริ่่�ม ตั้้�งแต่่
การวางแผนกำำ�ลัังคน จััดสรรกำำ�ลัังคนให้้เหมาะสมกัับกำำ�ลัังการผลิิต/การขยายงานในแต่่ละปีี เพื่่�อให้้การทำำ�งานขององค์์กรเป็็นไปตาม
เป้้าหมาย ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญเป็็นอัันดัับแรกในการสรรหาบุุคลากรเข้้ามาร่่วมงาน โดยวางระบบและขั้้�นตอนการสรรหา
และคััดเลืือกที่่�มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้ ได้้พนัักงานที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีศัักยภาพในการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ และยัังเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรภายในสามารถเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่งงาน โยกย้้ายหน้้าที่่�การงานได้้ หากมีีคุุณสมบััติิ
ตรงกัับตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องการ

ข้้อมููลด้้านอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายด้้านความปลอดภััย  อาชีีวอนามััย  และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการป้้องกัันและ
ควบคุุมไม่่ให้้เกิิดอัันตรายเนื่่�องจากการทำำ�งาน  ซึ่่�งถืือเป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของพนัักงานทุุกคนที่่�จะต้้องให้้ความร่่วมมืือใน
การตรวจตราและเฝ้้าระวัังสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ปลอดภััย โดยมีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

125

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

1. บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักถึึงความปลอดภััยของพนัักงานมาเป็็นอัันดัับแรก
2. บริิษััทฯ จะมีีการจััดการเกี่่�ยวกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยให้้เหมาะสมกัับความเสี่่�ยงขององค์์กร และปรัับปรุุงวิิธีีการ
ดำำ�เนิินงานและสภาพแวดล้้อมเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยในการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. บริิษััทฯ จะให้้การสนัับสนุุนทรััพยากรทั้้�งในเรื่่�องบุุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสมเพื่่�อเสริิมสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกในด้้านความปลอดภััย  อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมควบคุุมให้้ปฏิิบััติิงานตามมาตรฐาน และวิิธีีการที่่�กำำ�หนดโดย
ถืือเป็็นหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของพนัักงานทุุกคน
4. บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััยในสถานประกอบการ และมีีแผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย  และจััดให้้มีี
การฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งส่่งเสริิมสนัับสนุุนกิิจกรรมและการอบรมด้้านความปลอดภััย 
บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่า “สุุขภาพอนามััยที่่�ดีีและความปลอดภััยเป็็นพื้้�นฐานของทุุกกิิจกรรม” ด้้วยแนวคิิดนี้้� จึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของ
กิิจกรรมความปลอดภััยและเป็็นวิิธีีการปลููกฝัังความคิิดที่่�ว่่า “ความปลอดภััยต้้อง มาก่่อน” ซึ่่�งเป็็นหลัักการสำำ�คััญในการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
อยู่่�เสมอในองค์์กร

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ถืือเป็็นนโยบายที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ นัับตั้้�งแต่่การวางแผนดำำ�เนิินการ การนำำ�แผนไปปฏิิบััติิ 
ตลอดจนการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผน ด้้วยเล็็งเห็็นว่่าบุุคลากรเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ของการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดงบประมาณ และแผนดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรเป็็นประจำำ�ทุุกปีีต่่อเนื่่�อง
โดยจััดอบรมสััมมนาทั้้�งภายในและภายนอก ภายใต้้เป้้าหมายหลััก 4 ประการ ได้้แก่่
1. อบรมเสริิมกลยุุทธ์์บริิษััทในด้้านต่่าง ๆ
2. อบรมเพิ่่�มความรู้้� (Knowledge) และทัักษะ (Skill) ในการทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ     
3. อบรมพััฒนาความสามารถ (Competency) เพื่่�อให้้สามารถทำำ�งานได้้สููงกว่่ามาตรฐานที่่�กำำ�หนด  
4. อบรมพััฒนาระบบการจััดการภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น  
นอกจากการอบรมสััมมนาแล้้ว ยัังมีีการเสริิมสร้้างศัักยภาพ (Potential) ของพนัักงานและส่่งเสริิมความเจริิญก้้าวหน้้า
ในสายงาน (Career Path) ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การเรีียนรู้้� ในรููปแบบของการประชุุม ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีการถ่่ายทอดความรู้้� ทัักษะ
และประสบการณ์์ (Knowledge sharing) ผ่่านการประชุุม การเรีียนรู้้� ในรููปแบบของคณะกรรมการภายในบริิษัทั ฯ โดยเป็็นกรรมการต่่างๆ
เป็็นต้้น   
สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่ บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ และฝึึกอบรม (On the job training) เพื่่�อให้้เข้้าใจในระบบงาน ขั้้�นตอน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งงาน รวมถึึงความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยาบรรณของบริิษััท เพื่่�อปลููกจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และการมีีส่่วนร่่วมส่่งเสริิมความเป็็นบรรษััทภิิบาลของ
บริิษััท ตลอดจนปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

การบริิหารจััดการด้้านสิิทธิิของชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
- ไม่่มีี

เครืือข่่ายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน การเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกสถาบััน และสมาคมต่่างๆ ทั้้�งในระดัับสากลและในระดัับประเทศ
- ไม่่มีี

นโยบายการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดธรรมาภิิบาล และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�กัับการพััฒนาความสามารถและ
ศัักยภาพให้้กัับบคุุลากรในทุุกด้้าน เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพ มีีคุุณธรรม จริิยธรรม ยึึดมั่่�นในความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง
ต่่อองค์์กร และต่่อสัังคม การพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นคนดีี มีคี วามรู้้ค� วามสามารถจะช่่วยส่ง่ เสริิมให้้องค์์กรเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�น บริิษัทั ฯ
 จึึงมีีนโยบายพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์ด้์ า้ นต่่างๆ เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
1) นโยบายการวางแผนพััฒนาสายอาชีีพ
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการวางแผนพััฒนาสายอาชีีพของพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความเติิบโตก้้าวหน้้า
ตามสายงาน และนำำ� Competency มาประยุุกต์์ ใช้้ในองค์์กรทั้้�งในส่่วนของความสามารถหลััก (Core Competency) สำำ�หรัับพนัักงานทุุกคน
และความสามารถด้้านการบริิหาร (Managerial Competency) รวมถึึงความรู้้�ความสามารถในสายงาน (Functional Competency)
เช่่น สายงานขาย สายงานการตลาด สายงานก่่อสร้้าง และสายงานสนัับสนุุน มีีการวิิเคราะห์์ วางแผนและเป็็นแนวทางการพััฒนา
ขีีดความสามารถของพนัักงานรายบุุคคลด้้วย
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2) นโยบายการพััฒนาคนเก่่ง
ภายใต้้โครงการ Talent & Career Management โดยการจััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงานรายบุุคคล (Individual Development
Plan) มีีการติิดตามผลการพััฒนาตามแผนเป็็นระยะ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานให้้มีีความพร้้อมรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ
บริิษััทในอนาคต
3) นโยบายการฝึึกอบรมและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
บริิษััทฯ ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าบุุคลากรเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่า เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
และเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ จึึงพััฒนาทัักษะ ความรู้้�ความสามารถของบุุคลากรในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�กัับการนำำ�ระบบ
การบริิหารและพััฒนาทรััพยากรบุุคคลในด้้านต่่างๆ มาประยุุกต์์ ใช้้ เช่่น ระบบการบริิหารผลงาน (Performance Management Systems
: PMS) เพื่่�อให้้ทุุกส่่วนงานมีีผลการปฏิิบััติิงานเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน สอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร โดยพิิจารณาถึึง
1. การกำำ�หนดเป้้าหมาย (Goal Setting)
2. การเตรีียมการ การวางแผนงาน (Plan)
3. การดำำ�เนิินการปฏิิบััติิ ตามบทบาทหน้้าที่่�และแผนงาน
4. การติิดตามผลและการประเมิินผลงาน (Performance Appraisal)
5. การปรัับปรุุงแก้้ ไขการทำำ�งานและการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง
4) การบริิหารสถานการณ์์ โควิิด และนโยบายการบริิหาร Work From Home
บริิษััทฯ ได้้เตรีียมการและวางแผนเพื่่�อให้้การทำำ�ธุุรกิิจสามารถขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้ โดยจััดตั้้�งทีีม Business Continuity Plan
: BCP Covid-19 และจััดทำำ�แผนผู้้�ปฏิิบััติิงานแทนกรณีีมีีพนัักงานระดัับบริิหาร หรืือตำำ�แหน่่งงานสำำ�คััญที่่�อยู่่�ในสถานะ Quarantine
หรืือเป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อ รวมถึึงการกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด ทั้้�งสำำ�นัักงานส่่วนกลาง และโครงการ รวมถึึงจััดให้้มีีการ
ตรวจหาเชื้้อ� โควิิด 19 เป็็นระยะ เพื่่อ� ลดความเสี่่�ยงของพนัักงาน บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดแนวปฏิิบััติิ Work from home โดยพิิจารณาลัักษณะงาน
ภารกิิจ ประเภทงาน และวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่�ต้้องไม่่เกิิดผลกระทบต่่อส่่วนรวม และยัังคงให้้บริิการลููกค้้าได้้ปกติิ มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
การทำำ�งานในรููปแบบใหม่่ช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์และทัักษะใหม่่ๆ เช่่น การประชุุมสื่่�อสารแบบออนไลน์์ ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
มีีการลดขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่� ไม่่จำำ�เป็็น และริิเริ่่�มการทำำ�งานแบบใหม่่ๆ   สำำ�หรัับพนัักงาน Front line ที่่�จำำ�เป็็นต้้องมาปฏิิบััติิงานเนื่่�องจาก
ต้้องขายสิินค้้าและบริิการ รวมถึึงงานก่่อสร้้าง บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการแบ่่งทีีมทำำ�งานและกระจายนั่่�งทำำ�งานตามสำำ�นัักงานย่่อยต่่างๆ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ รวมถึึงการดููแลพนัักงานและสร้้างความมั่่�นใจถึึงความปลอดภััยเมื่่�อมาอยู่่�ในสถานที่่�ทำำ�งานโดยการ
กำำ�หนดมาตรการในการรัักษาความสะอาด มีีการฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ และทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวบริิเวณสััมผััสอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึง
การตรวจคััดกรองพนัักงานและลููกค้้าตลอดจนผู้้�ติิดต่่อ และแจกหน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น
		 การจััดฝึึกอบรมภายในบริิษััทฯ
เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้สามารถทำำ�งานตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์และเป้้าหมายของบริิษััทฯ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด โดยในสถานการณ์์ COVID-19 ได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดอบรมภายในเป็็นการอบรม
แบบ Online Training  ลดความเสี่่�ยงในการรวมกลุ่่�มของพนัักงาน ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ออกแบบและพััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรมภายใน
องค์์กรโดยแบ่่งเป็็นระดัับ ดัังนี้้�
		ระดัับจััดการและบริิหาร : บริิษััทฯ พััฒนาผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารโดยจััดอบรมเสริิมทัักษะการบริิหาร และความเป็็นผู้้�นำำ� 
รวมถึึงการเพิ่่�มองค์์ความรู้้� ใหม่่ๆ เสริิมสร้้างความเชี่่�ยวชาญในการบริิหารจััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และการเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�บริิหารรองรัับธุุรกิิจใหม่่ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต ในปีี 2564 เน้้นการพััฒนาทัักษะการโค้้ชให้้กัับผู้้�บริิหาร โดยจััดโครงการ Peak
Performance Coach  โดยบริิษััท ไลฟ์์ เอนริิชเชอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด  นอกจากนี้้�ยัังมีีหลัักสููตรอื่่�นๆ ได้้แก่่
- Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่่�นที่่� 1
- Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth
- Director’s Briefing 12 และ 13
- Leadership behind closed door
- The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting
- CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564
- หลัักสููตร Thai Real Estate Academy : TREA Academy    
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		ระดัับปฏิิบััติิการ : บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการพััฒนาพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้เกิิดความเชี่่�ยวชาญเป็็นมืืออาชีีพโดย
จััดฝึึกอบรมภายใน ตามแผนฝึึกอบรมประจำำ�ปีี ทั้้�ง Re-skill และ Up-skill เช่่น หลัักสููตร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานพนัักงานใหม่่
อบรม MS Office 365 จำำ�นวน, ความรู้้�ด้้านการตลาด การขาย ออนไลน์์, ความรู้้�/เทคนิิคเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การโอนอย่่างมีีประสิิทธิิผล,
เทคนิิคการ LIVE สดเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิผลการขาย,  ความรู้้�งานก่่อสร้้างเพื่่�อการขาย, พััฒนาการวางแผนกลยุุทธ์์การตลาด เป็็นต้้น
		พนัักงานทุุกคน : บริิษััทฯ วางแผนพััฒนาพนัักงานทุุกคนตั้้�งแต่่รัับเข้้ามาทำำ�งานโดยการอบรมให้้ความรู้้�ขึ้้�นพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
ตำำ�แหน่่งงานที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้เข้้าใจระบบการทำำ�งาน ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท  เป็็นต้้น นอกจากการพััฒนาขั้้�นพื้้�นฐานแล้้ว 
ยัังมีีรููปแบบการพััฒนาอื่่�นๆ ได้้แก่่ การจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน คณะกรรมการพััฒนาระบบงานต่่างๆ เช่่น คณะกรรมการระบบคุุณภาพ,
คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการความปลอดภััยในการทำำ�งาน, คณะกรรมการสวััสดิิการ, คณะกรรมการป้้องกัันและ
ระงัับอััคคีีภััยในสถานประกอบการ เพื่่�อเป็็นเวทีีให้้พนัักงานได้้เรีียนรู้้�งาน Cross Function  
		 การส่่งพนัักงานไปฝึึกอบรมภายนอกบริิษััทฯ
นอกเหนืือจากการจััดฝึึกอบรมภายในแล้้ว  บริิษััทฯ ยัังสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมสััมมนาใน
สถาบัันหรืือองค์์กรที่่�มีชื่่ี อ� เสีียง และส่่งไปดููงาน เพื่่อ� พััฒนาความรู้้� ความสามารถ อีีกทั้้�งเพื่่อ� เป็็นการแลกเปลี่่�ยนแนวความคิิดและมุุมมอง
ใหม่่ๆ กัับองค์์กรอื่่�น โดยในสถานการณ์์ COVID-19 ได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการอบรมภายนอกเป็็น Online Training มากขึ้้�น สำำ�หรัับ
ปีี 2564  ได้้ส่่งพนัักงานไปอบรมภายนอกในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�  
- หลัักสููตร การสร้้างแคมเปญ Facebook Ads ที่่�สามารถเปลี่่�ยนค่่าโฆษณาให้้กลายเป็็นผู้้�สนใจ, ลููกค้้า, และยอดขาย
- หลัักสููตร พรบ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
- หลัักสููตร MS Office 365 IT
- หลัักสููตร Sharpening Strategy With Data
- หลัักสููตร Core PJ Management for IT
- หลัักสููตร UD Academy 2
- หลัักสููตร ESG Integration in Sustainable Investing
- หลัักสููตร สถานการณ์์ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยครึ่่�งปีีหลััง 2564 และแนวโน้้มปีี 2565 ภายใต้้ภาวะวิิกฤติิโควิิด-19
กรุุงเทพและปริิมณฑล
- หลัักสููตร โครงการบ้้านเดี่่�ยว ทาวน์์เฮาส์์และห้้องชุุดสุุดขายดีี
- หลัักสููตร Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens
- หลัักสููตร MS Share point
- หลัักสููตร การจััดบััญชีีสำำ�หรัับธุุรกิิจรัับเหมาก่่อสร้้างเจาะลึึกปััญหาและแนวทางแก้้ ไข
5) การพััฒนาและจััดการความรู้้� ในองค์์กร
เพื่่�อเป็็นการพััฒนาบุุคลากรในระยะยาว ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร บริิษััทฯ จึึงใช้้ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และริิเริ่่�มโครงการ “Knowledge Sharing”
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้�ภายในองค์์กร (Knowledge Management) จััดเวทีีในการถ่่ายโอนความรู้้�สู่่�ทีีมงาน
กรณีีที่่�พนัักงานกลัับจากฝึึกอบรมภายนอก เพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ความรู้้� ไปประยุุกต์์ ใช้้ ให้้เกิิดประโยชน์์ ในงานที่่�รัับผิิดชอบ อีีกทั้้�งยัังช่่วย
พััฒนาศัักยภาพพนัักงานด้้านการเป็็นวิิทยากรและทัักษะการนำำ�เสนอ
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในคุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน จึึงจััดให้้มีีการดููแล
ด้้านสวััสดิิการและความปลอดภััย  อาทิิเช่่น ค่่าอาหาร ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ประกัันชีีวิิตและประกัันสุุขภาพ กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ส่่วนลดในการซื้้�อบ้้านในโครงการของบริิษััท เงิินกู้้�และเงิินช่่วยเหลืือต่่างๆ การอบรมและฝึึกซ้้อมอพยพหนีีไฟ   
นอกจากการพััฒนาพนัักงานภายในองค์์กรแล้้ว  บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญการพััฒนากลุ่่�มเยาวชน ที่่�มีีความประสงค์์
จะฝึึกงานโดยมีีพี่่�เลี้้�ยงในการสอนงานและถ่่ายทอดความรู้้�และประสบการณ์์ต่่อกลุ่่�มนิิสิิต/นัักศึึกษาให้้อย่่างใกล้้ชิิด อัันเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ของประเทศในอนาคต
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ในปีี  2564 บริิษััทฯ จััดอบรมภายในและภายนอก ดัังนี้้�
การจััดฝึึกอบรม

จำำ�นวนหลัักสููตร

จำำ�นวน (คน)

การอบรมภายในองค์์กร

14

404

การอบรมภายนอกองค์์กร

21

34

รวม

35

438

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
บริิษััทและบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััดในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

1,290,000.00

บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

230,000.00
66,000.00

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

165,000.00

รวม

1,751,000.00

	ค่่าบริิการอื่่�นๆ (Non - Audit Fee)
บริิษััทและบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�น ซึ่่�งได้้แก่่ ค่่าพาหนะเดิินทาง ให้้แก่่ สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีี
สัังกััดในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

54,836.00

บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

5,072.00

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

1,235.00

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

1,726.00

รวม

62,869.00
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รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ

ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
โดยสรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการทุุกคณะ ปีี 2564
ในการประชุุ ม ครั้้� ง 1/2565 เมื่่� อ วัั น ที่่� 23 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2565
มีีดัังต่่อไปนี้้�

ปีี 2564 สรุุ ป ผลการประเมิินคณะกรรมการทั้้� ง คณะ
ในภาพรวม 6 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ จััดทำำ�ได้้
ดีีเยี่่�ยม / เหมาะสมที่่�สุุด โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม
การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ เท่่ากัับร้้อยละ 93.45%
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการ
รายบุุ
คคล
การประเมิินผลงานกรรมการ
หลัักเกณฑ์์ แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการ เป็็น
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีกี ารประเมิินผลงานตนเองของคณะกรรมการ
บริิษััททั้้�งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา แบบประเมิินการปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการรายบุุ ค คล
พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ใช้้แบบประเมิินฯ ฉบัับเดีียวกันั กัับแบบประเมิินตนเองของ
รวมถึึงได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลงานตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการทั้้�งคณะ โดยนำำ�แนวทางการประเมิินจากตลาด
บริิษัทั เป็็นรายบุุคคลอีีกด้้วย โดยใช้้หลัักเกณฑ์์แบบประเมิินตนเอง หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  มาปรัับใช้้ ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะ
ของคณะกรรมการที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และโครงสร้้ า งของคณะกรรมการ ซึ่่� ง ผลการประเมิินจะเป็็ น
อีีกทั้้�งเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท ส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการดำำ�เนิินงาน
เกี่่� ยวกัั บ คณะกรรมการให้้ มีี ป ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อช่่วยให้้คณะกรรมการได้้พิิจารณาทบทวนผลงาน ยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป โดยมีีหััวข้้อแบบประเมิิน ดัังนี้้�
ปัั ญ หาและอุุ ป สรรคในปีี ที่่� ผ่ ่ า นมา พร้้ อ มทั้้� ง มีี ก ารจัั ด ทำำ � สรุุ ป
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
ผลการประเมิินเพื่่� อ คณะกรรมการจะได้้ นำำ � ผลการประเมิิน
2. การประชุุมของคณะกรรมการ
และข้้อเสนอแนะมาใช้้ ในการปรัับปรุุงและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
ต่่อไป
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
ขั้้�นตอน เลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการ
หลัักเกณฑ์์ แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการ เป็็น บริิษััททุุกท่่านประเมิินตนเองในทุุกสิ้้�นปีี และเป็็นผู้้�รวบรวมและ
แบบประเมิินการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ โดย รายงานสรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณา
นำำ�แนวทางการประเมิินจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  รัับทราบและหารืือเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
มาปรัับใช้้ ให้้เหมาะสมกัับลัักษณะและโครงสร้้างของคณะกรรมการ
ปีี 2564 สรุุปผลการประเมิินรายบุุคคลของคณะกรรมการ
ซึ่่�งผลการประเมิินจะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาการปฏิิบััติิ ทั้้�งคณะ ในภาพรวม 3 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่
หน้้าที่่�และการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกับั คณะกรรมการให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ จััดทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม / เหมาะสมที่่�สุุด โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในเกณฑ์์
และประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป โดยมีีหััวข้้อแบบประเมิิน ดัังนี้้�
ดีีเยี่่�ยม โดยมีีคะแนนมากกว่่าร้้อยละ 98.70%
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
หลัักเกณฑ์์ แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
เป็็ น แบบประเมิินการปฏิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการทั้้� ง คณะ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการประเมิินผลการปฏิิบัั ติิ งานของ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการตรวจสอบดัังนี้้�
6. การพัั ฒ นาตนเองของกรรมการและการพัั ฒ นา
1. เพื่่�อช่่วยให้้ ได้้มีีการพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหา
ผู้้�บริิหาร
และอุุปสรรคต่่างๆ ในระหว่่างปีีที่่�ผ่่านมา
ขั้้�นตอน เลขานุุการบริิษััทจะจััดส่่งแบบประเมิินให้้กรรมการ
2. เพื่่� อ ให้้ ก ารทำำ � งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััททุุกท่่านประเมิินตนเองในทุุกสิ้้�นปีี และเป็็นผู้้�รวบรวมและ
มีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น เพราะทราบถึึงความรัับผิิดชอบ
รายงานสรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณา
ของตนได้้ชััดเจน
รัับทราบและหารืือเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
3. เพื่่อ� ช่่วยปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบกัับฝ่่ายจััดการ
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โดยมีีการประเมิิน 6 หััวข้้อ สรุุปดัังนี้้�
1. องค์์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การฝึึกอบรมและทรััพยากร
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. กิิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ผู้้ �จัั ด การฝ่่ า ยตรวจสอบภายใน
ผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหาร
6. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต
ขั้้� น ตอน เลขานุุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบจะจัั ด ส่่ ง
แบบประเมิินให้้ ก รรมการตรวจสอบทุุ ก ท่่ า นประเมิินตนเองใน
ทุุ ก สิ้้� น ปีี และเป็็ น ผู้้ � ร วบรวมและรายงานสรุุ ป ผลต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อพิิจารณารัับทราบและหารืือเป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ รัับทราบใน
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อไป
ปีี 2564 สรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งคณะ ในภาพรวม 6 หััวข้้อ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่
จััดทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม / เหมาะสมที่่�สุุด โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในเกณฑ์์
ดีีเยี่่�ยม เท่่ากัับร้้อยละ 98%
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
หลัักเกณฑ์์ แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ เป็็นแบบประเมิินการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ของ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อช่่วยให้้ ได้้มีีการพิิจารณาทบทวนผลงาน ปััญหา
และอุุปสรรคต่่างๆ ในระหว่่างปีีที่่�ผ่่านมา
2. เพื่่อ� ให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ มีีประสิิทธิิผลมากขึ้้น�
เพราะทราบถึึงความรัับผิิดชอบของตนได้้ชััดเจน
3. เพื่่อ� ช่่วยปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการ
สรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
กัับฝ่่ายจััดการ
โดยมีีการประเมิิน 3 หััวข้้อ สรุุปดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการประชุุมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ขั้้� น ตอน เลขานุุ ก ารคณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณา
ค่่ า ตอบแทนและกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการจะจัั ด ส่่ ง แบบประเมิินให้้
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ทุุกท่่านประเมิินตนเองในทุุกสิ้้�นปีี และเป็็นผู้้�รวบรวมและรายงาน
สรุุปผลต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อพิิจารณารัับทราบและหารืือเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษัทั ฯ รัับทราบในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อไป

ปีี 2564 สรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทั้้�งคณะ ในภาพรวม 3 หััวข้้อ
เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่ จััดทำำ�ได้้ดีีเยี่่�ยม / เหมาะสมที่่�สุุด
โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีเยี่่�ยม เท่่ากัับร้้อยละ 96.02%
นโยบายในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นของ
กรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่� อ ให้้ ก รรมการผู้้ �จัั ด การของบริิ ษัั ท สามารถบริิ ห ารงานและ
จััดสรรเวลาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดนโยบาย
ในการไปดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง กรรมการที่่� บ ริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นอื่่� น ของ
กรรมการผู้้�จััดการไว้้ ไม่่เกิิน 3 แห่่ง
แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารระดัับสููง
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึ ง ความจำำ � เป็็ น และความสำำ �คัั ญ ของ
การสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ดัังนั้้�น จึึงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
ในการสืื บ ทอดตำำ � แหน่่ ง เฉพาะตำำ � แหน่่ ง กรรมการผู้้ �จัั ด การ
และรองกรรมการผู้้�จััดการ ไว้้ดัังนี้้�  
1. ก ร ณีี ที่่� ตำำ � แ ห น่ ่ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้้ �จัั ด ก า ร ว่ ่ า ง ล ง
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคััดเลืือกจากรองกรรมการผู้้�จััดการของ
บริิษััทฯ หรืือในกรณีีที่่�ไม่่มีีผู้้�ที่่�เหมาะสมอาจพิิจารณาคััดสรรจาก
บุุคคลภายนอก ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาได้้วางแผนและดำำ�เนิินการพััฒนาและ
เตรีียมความพร้้อมให้้กัับรองกรรมการผู้้�จััดการ โดยปััจจุุบัันได้้
เลื่่�อนตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการแล้้ว
2. กรณีี ที่่� ตำำ � แหน่่ ง รองกรรมการผู้้ �จัั ด การว่่ า งลง
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน 3 ท่่าน คณะกรรมการบริิหารจะทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณาคััดเลืือกจากผู้้�บริิหารระดัับสููงรองลงมา หรืือในกรณีีที่่�
ไม่่มีีผู้้�ที่่�เหมาะสมอาจพิิจารณาคััดสรรจากบุุคคลภายนอก
	ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของ
กรรมการ อนุุกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการของบริิษััท ให้้มีี
หลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนและโปร่่งใส โดยกำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�แข่่งขัันได้้กัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดููแลและ
รัั ก ษากรรมการที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิที่่� ต้ ้ อ งการ กรรมการที่่� ไ ด้้ รัั บ
มอบหมายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้น� จะได้้รับั ค่่าตอบแทนเพิ่่�ม
ที่่�เหมาะสม โดยค่่าตอบแทนกรรมการเป็็นไปตามมติิที่่� ได้้รัับการ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สำำ�หรัับค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไป
ตามหลัั ก การและนโยบายที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท กำำ � หนด ซึ่่� ง
เชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผลการดำำ�เนิินงาน
ของผู้้ � บ ริิ ห ารแต่่ ล ะท่่ า น ทั้้� ง นี้้� ค่ ่ า ตอบแทนของกรรมการและ
ผู้้ � บ ริิ ห ารสำำ � หรัั บ ปีี 2564 ได้้ เ ปิิ ด เผยไว้้ ใ นหัั วข้ ้ อ ค่่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้้�บริิหาร
การประเมิินผลงานประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ประเมิินผลงาน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ โดยพิิจารณา
จากผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท การดำำ�เนิินงานตามนโยบาย
ทีีได้้รับั จากคณะกรรมการบริิษัทั ประกอบกัับสภาวะการณ์์เศรษฐกิิจ
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โดยรวม โดยคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนจะนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้
ไปใช้้ ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
นโยบายค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาว
นโยบายค่่ า ตอบแทนของประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารและ
กรรมการผู้้ �จัั ด การ ทั้้� ง ระยะสั้้� น และระยะยาวรวมถึึ ง ผลการ
ปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
เป็็นผู้้�ประเมิิน โดยจะจััดทำำ�การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานทุุกสิ้้�นปีี
ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิินของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ ถืือเป็็นข้้อมููลอัันเป็็นความลัับเฉพาะบุุคคลไม่่สามารถ
เปิิดเผยได้้ โดยมีีเกณฑ์์สรุุปการประเมิินเพื่่�อจ่่ายค่่าตอบแทนทั้้�ง
ระยะสั้้�นและระยะยาว สรุุปได้้ดัังนี้้�
ระยะสั้้�น
จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนในรููปแบบของเงิิ น เดืื อ น และโบนัั ส
โดยพิิ จ ารณาจากผลการปฏิิบัั ติิ งานและผลการดำำ � เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ในแต่่ละปีี  สำำ�หรัับค่่าตอบแทนที่่� ไม่่ใช่่ตััวเงิิน ได้้แก่่
สวััสดิิการประจำำ�ตำำ�แหน่่ง
ระยะยาว
บริิษััทฯ จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ทุุกเดืือน
ระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับ
บริิหารและระดัับปฏิิบััติิงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจึึงได้้กำำ�หนด
ภาระ หน้้าที่่� อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหาร
ไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจน มีีการควบคุุมดููแลการใช้้
ทรััพย์์สิินของบริิษััทให้้เกิิดประโยชน์์ และมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน ผู้้�ควบคุุมและประเมิินผลออกจากกัันเพื่่�อให้้เกิิด
การถ่่ ว งดุุ ล และตรวจสอบระหว่่ า งกัั น อย่่ า งเหมาะสม โดย
คณะกรรมการบริิษััทจะมีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในเพื่่�อทำำ�การพััฒนาปรัับปรุุงเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
บริิษัทั มีีฝ่า่ ยตรวจสอบและพััฒนาระบบ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
และประเมิินผล มีี ก ารจัั ด ทำำ �คู่่�มืื อ ตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Manual) เพื่่�อตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานหลัักและ
กิิจกรรมทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของบริิษัทั การปฏิิบััติิการ การบริิหาร
เทคโนโลยีีสารสนเทศ การปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�
เกี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ บริิ ษัั ท การตรวจสอบพิิ เ ศษได้้ ดำำ � เนิินการตาม
แนวทางที่่� กำำ � หนดและมีี ป ระสิิทธิิภาพฝ่่ า ยตรวจสอบภายในมีี
ความเป็็นอิิสระ สามารถทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและถ่่วงดุุลได้้อย่่าง
เต็็มที่่� โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในถููกกำำ�หนดให้้รายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้้รัับการ
ประเมิินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้้วย

นอกจากนี้้�ในปีี 2564 บริิษััทได้้ว่่าจ้้าง บริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์
แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด (KAS) เป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านการ
ตรวจสอบภายใน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทมีีการบริิหารจััดการ
ระบบงานด้้านต่่างๆ ที่่�ถููกต้้อง สอดคล้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิ
สากล มีีการรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการบริิหาร
และฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเป็็นแนวทางในการพััฒนาปรัับปรุุง
การปฏิิบััติิงานต่่อไป
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงเป็็นอย่่างมาก บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายบริิหาร
ความเสี่่�ยง คณะทำำ�งานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อประเมิิน
ความเสี่่� ย งของกิิจการ กำำ � หนดมาตรการป้้ อ งกัั น และจัั ด การ
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทตามที่่�ระบุุในหััวข้้อปััจจััยความเสี่่�ยง โดยคณะกรรมการมีี
การพิิจารณาติิดตามมาตรการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทเป็็น
ประจำำ�ทุุกไตรมาส
จริิยธรรมธุุรกิิจ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท รัั บ ทราบถึึ ง บทบาทหน้้ า ที่่� แ ละ
ความรัับผิิดชอบว่่า ต้้องใช้้ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นสำำ�คัญ
ั โดยในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2549
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2549 ที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมััติิข้้อพึึงปฏิิบััติิ
เกี่่�ยวกับั จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
ภารกิิจของบริิ ษัั ท ด้้ วย ความซื่่� อ สัั ต ย์์ สุุ จ ริิ ต และเที่่� ย งธรรม
ทั้้�งการปฏิิบััติิต่อ่ บริิษัทั และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม ตลอดจนสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการกำำ�หนดระบบติิดตามการปฏิิบััติิตาม
แนวทางดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดให้้คณะกรรมการบริิษัทั มีีหน้้าที่่�ดำ�ำ เนิินการ
การปรัับปรุุงคู่่�มืือจรรยาบรรณบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุก 2 ปีี เพื่่�อให้้
มีีความสมบููรณ์์และเป็็นไปตามหลัักสากลปฏิิบััติิยิ่่�งขึ้้�น โดยเมื่่�อ
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมัติิคู่่�มื
ั อื จรรยาบรรณ
ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 9 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอรััปชั่่น� ของบริิษัทั ยิ่่ง� ขึ้้น�  นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� คู่่�มืือจรรยาบรรณบริิษััทดัังกล่่าว บริิษััทได้้จััดทำำ�เป็็นคู่่�มืือ
แจกให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนพร้้อมลงชื่่�อ
รัับทราบ และมีีแผนงานที่่�จะจััดให้้มีกิิี จกรรมให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกับั เรื่่อ� ง
จรรยาบรรณของบริิ ษัั ท อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ท ได้้
กำำ�หนดให้้จรรยาบรรณของบริิษััทเป็็นหลัักสููตรหนึ่่�งในการอบรม
พนัักงานใหม่่ของบริิษััทฯ ด้้วย
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การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการในปีี 2564
การเข้้าร่่วมประชุุม / การประชุุมทั้้�งหมด
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
บริิษััท
ตรวจสอบ พิิจารณาค่่าตอบตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

1. รศ.ไตรรััตน์์   จารุุทััศน์์

ประธานกรรมการ

8/8

-

-

2. ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

กรรมการ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/8

4/4

2/2

3. นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/8

4/4

2/2

4. นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/8

4/4

2/2

5. นายวิิกรม

ศรีีประทัักษ์์ *

กรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ

8/8

2/2

-

6. นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ, กรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

8/8

-

2/2

7. นายสมนึึก

กรรมการ

8/8

-

-

ตัันฑเทอดธรรม

หมายเหตุุ : * ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งนายวิิกรม  ศรีีประทัักษ์์ กรรมการอิิสระ
เข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบของบริิษััท  ทั้้�งนี้้� โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2564 เป็็นต้้นไป
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ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
1.	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
• ค่่าตอบแทนกรรมการปีี 2564
เบี้้�ยประชุุม
ชื่่�อ - นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ
รายปีี
สรรหาพิิจารณา
ค่่าตอบตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(ล้้านบาท) (ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
(ล้้านบาท)
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริิษััท ตรวจสอบ

รวม

(ล้้านบาท)

1. รศ.ไตรรััตน์์   จารุุทััศน์์

ประธานกรรมการ

0.400

-

-

0.440

0.840

2. ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

กรรมการ

0.160

0.120

0.060

0.200

0.540

3. นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการ

0.160

0.080

0.040

0.200

0.480

4. นายวรการ เทพเฉลิิม

กรรมการ

0.160

0.080

0.040

0.200

0.480

5. นายวิิกรม

กรรมการ

0.160

0.040

-

0.127

0.327

6. นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม กรรมการ

0.160

-

0.040

-

0.200

7. นายสมนึึก

0.160

-

-

-

0.160

1.360

0.320

0.180

1.167

3.027

ศรีีประทัักษ์์ *

ตัันฑเทอดธรรม กรรมการ
รวม

หมายเหตุุ :* ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งนายวิิกรม ศรีีประทัักษ์์ กรรมการอิิสระ
เข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบของบริิษััท  ทั้้�งนี้้� โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2564 เป็็นต้้นไป
                 ** ปีี 2564 มีีการประชุุม BOD = 8 ครั้้�ง, AC = 4 ครั้้�ง, NRC = 2 ครั้้�ง

รายละเอีียดค่่าตอบแทนกรรมการตามที่่� ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน
2564 มีีดัังนี้้�
1. ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
- ประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
- กรรมการ
20,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
2. ค่่าตอบแทนรายปีีคณะกรรมการบริิษััท
- ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่่อคน ต่่อปีี
- กรรมการ
-ไม่่มีี3. ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
4. ค่่าตอบแทนรายปีีคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่่อคน ต่่อปีี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่่อคน ต่่อปีี
5. ค่่าเบี้้�ยประชุุมคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
- ประธานกรรมการฯ
30,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
- กรรมการฯ              
20,000 บาท ต่่อครั้้�งการประชุุม
6. ค่่าตอบแทนกรรมการจากการเป็็นกรรมการบริิษััทย่่อย ปีี 2564  
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การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของผู้้ส� อบบััญชีีอิิสระ
บริิษััทฯ จะส่่งกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทเข้้าร่่วม
บริิหารงานในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทใน ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้เป็็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของฝ่่าย
บริิษััทย่่อยนั้้�น เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญ และควบคุุมการ บริิหารและให้้มีีรายงานทางการเงิินต่่างๆ ถููกต้้อง ครบถ้้วน จึึง
ดำำ � เนิินธุุ ร กิิจของบริิ ษัั ท ย่่ อ ยในทิิศทางที่่� เ หมาะสม และสร้้ า ง มีีนโยบายให้้ความร่่วมมืือกัับผู้้�สอบบััญชีีอย่่างเต็็มที่่�โดยเสนอ
ข้้ อ มููลที่่� ถูู กต้้ อ งและครบถ้้ ว น ตลอดจนให้้ ค วามสะดวกแก่่
ผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่บริิษััทฯ
การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ ใน ผู้้�สอบบััญชีีอิิสระในการตรวจสอบ
• นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
แนวปฏิิบััติิด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และการสื่่�อสาร
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ต ระหนัั ก และคำำ �นึึ ง ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ของ
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
การไม่่ ล ะเมิิดลิิขสิิทธิ์์� การใช้้ ท รัั พ ย์์ สิิ นทางปัั ญ ญา การใช้้
เทคโนโลยีี ส ารสนเทศและการสื่่� อ สาร โดยยึึ ด หลัั ก กฎหมาย 
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการดููแล กรรมการ ผู้้�บริิหาร คุุณธรรม จริิยธรรมเป็็นหลััก
และพนัักงานของบริิษััท เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ โอกาสจากการเป็็น 2. การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษััทแสวงหาประโยชน์์
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น�
ส่่วนตน
ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึก
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในทุุกรููปแบบ อีีกทั้้�ง ปลููกฝััง
• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริิษััทฯ มีีนโยบายมุ่่�งเน้้นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตลอดจนการประกอบธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีคุุณธรรม มีีจริิยธรรมและโปร่่งใส เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ สุุจริิต มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่าง
มีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและผลตอบแทน ยั่่�งยืืน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
- บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ และมีี น โยบายการ
สููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทในระยะยาวโดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิความ
ดำำ
�
เนิินงานบนพื้้�
นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และไม่่สนัับสนุุน
เท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น
การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
• การปฏิบัติต่อตนเอง
- บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางในการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี
พนัักงานทุุกคนถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญสู่่�ความสำำ�เร็็จ
ค่่
า
นิิยมในการปฏิิบัั
ติิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต อย่่างต่่อเนื่่�อง
ขององค์์ ก ร จึึงจำำ � เป็็ น จะต้้ อ งเป็็ น ผู้้ �ที่่� ใ ฝ่่ รู้้ �  และพัั ฒ นาความรู้้ � 
- บริิษััทได้้จััดตั้้�งฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบเป็็น
ความสามารถของตนเองอยู่่�เสมอ ประพฤติิ  ปฏิิบััติิตน อยู่่�ใน
หน่่วยงานในการตรวจสอบการกระทำำ�ที่่อ� าจจะก่่อให้้เกิิดการทุุจริิต
ระเบีียบวิินััยและศีีลธรรมอัันดีี
คอร์์รัปั ชั่่น� พร้้อมทั้้�งแนวทางในการป้้องกััน และบทลงโทษที่่�เหมาะสม
• การปฏิบัติต่อบริษัท
บริิษััทฯ มุ่่�งหวัังที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมใน 3. การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของพนัักงาน จึึงมีีการ
การพััฒนาให้้บริิษัทั สามารถเจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�กัับ
ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการสรรหา ว่่าจ้้าง โดยยึึดหลัักจริิยธรรม
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมที่่�ดีีภายในองค์์กร
ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิทั้้�งในเรื่่�อง เชื้้�อชาติิ ศาสนา สีีผิิว  หรืือเพศ
• การปฏิบัติต่อคู่ค้า
แต่่จะพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบเป็็น
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม
สำำ�คััญ รวมทั้้�งไม่่มีีการใช้้แรงงานเด็็ก แรงงานเกณฑ์์หรืือแรงงาน
และเสมอภาค โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า และตั้้�งอยู่่�
บัังคัับ และมีีการให้้สิิทธิิประโยชน์์ต่่างๆ แก่่พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง
บนพื้้�นฐานของการได้้รัับผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อทั้้�งสองฝ่่าย 
โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
และหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
- บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
• การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
อย่่างเคร่่งครััด ไม่่สนัับ สนุุน การกระทำำ�ที่่�เกี่่�ยวกัับ การละเมิิด
บริิษััทฯ ยึึดมั่่�นในสััญญาและถืือปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข สิิทธิิมนุุษยชน
ข้้อตกลงที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้� ในการชำำ�ระคืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้�ย  และการ
- บริิ ษัั ท จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค วามรู้้ �  ความเข้้ า ใจในหลัั ก
ดููแลหลัักประกัันให้้อยู่่�ในสภาพที่่�ดีีตามที่่�ตกลงไว้้
สิิทธิิมนุุ ษยช นแก่่ พ นัั ก งาน เพื่่� อ ให้้ ส ามารถประยุุ ก ต์์ ใช้้ ก าร
• การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม
บริิ ษััทฯ มีีนโยบายในการแข่่ง ขัันทางการค้้าอย่่าง
เสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำำ�หนดให้้คู่่�ค้้าต้้องขายสิินค้้าให้้
บริิษััทเท่่านั้้�น บริิษััทไม่่มีีนโยบายในการใช้้วิิธีีการใดๆ ให้้ ได้้มาซึ่่�ง
ข้้อมููลของคู่่�แข่่งขัันอย่่างผิิดกฎหมายและขััดต่่อจริิยธรรม

การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
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4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
การปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
บริิษััทฯ ตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรอัันมีีค่่าสููงสุุด
และเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั สู่่�ความสำำ�เร็็จของบริิษัทั บริิษัทั จึึงมีีนโยบายที่่�
จะปฏิิบััติิต่อ่ พนัักงานอย่่างเป็็นธรรมทั้้�งในด้้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่่งตั้้�ง การโยกย้้ายตลอดจนสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากร
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน และ
ส่่งเสริิมความเจริิญก้้าวหน้้าในสายงาน โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�  
- ปฏิิบััติิต่อ่ พนัักงานด้้วยความสุุภาพและให้้ความเคารพ
ต่่อการเป็็นปััจเจกชน
- ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน
- การว่่าจ้้าง แต่่งตั้้�งและโยกย้้ายพนัักงาน รวมถึึงการ
ให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงาน จะพิิจารณาบนพื้้�นฐานของ
คุุณธรรมและการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
แก่่บริิษััท
- ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานได้้ รัั บ การพัั ฒ นาความรู้้ � 
ความสามารถ และเสริิมสร้้างศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานโดยให้้
โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงและสม่ำำ��เสมอ
-   ดููแลรัั ก ษาสภาพแวดล้้ อ มการทำำ � งานให้้ มีี ค วาม
ปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
- เสริิมสร้้างวััฒนธรรมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี
- รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงานอย่่าง
มีีเหตุุมีีผล
- ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ว่่าด้้วยแรงงาน
อย่่างเคร่่งครััด
- หลีี ก เลี่่� ย งการกระทำำ � ใดๆ ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ธรรมซึ่่� ง อาจมีี
ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน หรืือ
คุุกคามและสร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
การดููแลเรื่่�องค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ พนัั ก งาน จึึงมีี น โยบายใน
การดููแลค่่าตอบแทนสวััสดิิการต่่างๆ ที่่�ช่่วยเหลืือและยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของพนัักงานไปจนถึึงครอบครััวพนัักงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ตลอดจนสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิงาน ดัังนี้้�
- บริิ ษัั ท ฯ ได้้ กำำ � หนดให้้ มีี ก ารจ่่ า ยผลตอบแทน
ที่่�เป็็นธรรม เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบสอดคล้้องกัับ
ผลประกอบการของบริิษััท
- บริิ ษัั ท ฯ ได้้ กำำ � หนดให้้ มีี ก ารพิิ จ ารณาทบทวน
ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้อยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขัันได้้ ในอุุตสาหกรรม
5. การปฏิิบััติิต่่อลููกค้้า
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจและความ
มั่่� น ใจสููงสุุ ด ให้้ กัั บ ลููกค้้ า ที่่� จ ะได้้ รัั บ ผลิิตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� ดีี
มีีคุุณภาพ ในระดัับราคาที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งรัักษาความสััมพัันธ์์
อัันดีีในระยะยาว โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�

- ส่่งมอบสิินค้้าและให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพ ตรงตามหรืือ
สููงกว่่าความคาดหมายของลููกค้้าในราคาที่่�เป็็นธรรม
- ให้้ข้้อมููลข่่าวสารของสิินค้้าและบริิการอย่่างถููกต้้อง
และครบถ้้วน โดยไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิงที่่�เป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเข้้าใจผิิด
เกี่่�ยวกัับคุุณภาพ หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้า
- ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขต่่างๆ กัับลููกค้้าอย่่าง
เป็็นธรรม
- กรณีีที่่� ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขได้้ ต้้องรีีบแจ้้ง
ล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ ไข
- ติิดต่่อกัับลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีประสิิทธิิภาพ และ
จััดให้้มีีระบบและกระบวนการให้้ลููกค้้าสามารถร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ รวมทั้้�งการตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
- กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููล
ของลููกค้้าโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าหรืือจากผู้้�มีีอำำ�นาจ
ของบริิษััทก่่อน เว้้นแต่่เป็็นข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอก
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับของกฎหมาย
6. การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีนโยบายในการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ต่่ า งๆ ในด้้ า นความปลอดภัั ย  อาชีี ว อนามัั ย  และมาตรฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิด
กัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
- ปฏิิบัั ติิ ตามกฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ ต่่ า งๆ ในด้้ า น
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และมาตรฐานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
- ดููแลรัั ก ษาสภาพแวดล้้ อ มให้้ มีี ค วามปลอดภัั ยต่ ่ อ
ชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
- ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค วามรู้้ �  และฝึึ ก อบรมพนัั ก งานด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม และส่่งเสริิมให้้เกิิดค่่านิิยมในการใช้้ทรััพยากรอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
- ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนาสิินค้้าที่่�
คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
บริิษััทฯ มุ่่�งที่่�จะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องและพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ตามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ควบคู่่�กัับการให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่สัังคม ชุุมชน และดููแลสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีนโยบาย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยตระหนัักถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับสัังคม
และชุุม ชน บริิษััท เชื่่�อว่่าสัังคมที่่�ดีีย่่อมมีีพื้้�น ฐานมาจากความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างคนที่่�อยู่่�ในชุุมชน
- บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมต่่างๆ
เพื่่�อเสริิมสร้้างสััมพัันธ์์ที่่�ดีีของคนในชุุมชน  ตลอดจนมีีนโยบาย
ในการให้้ความช่่วยเหลืือสัังคม เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีโอกาสเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทได้้ ให้้การสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมในชุุมชนของโครงการ
และบริิ เ วณใกล้้ เ คีี ย งเนื่่� อ งในวัั น สำำ �คัั ญ และวัั น ประเพณีี ต่ ่ า งๆ
ตลอดจนสนัับสนุุนการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อการกุุศลและช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััย                 
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- กิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะของเด็็กและเยาวชน บริิษััทมีี
เจตนารมณ์์ที่่�ต้้องการเห็็นเยาวชนไทยเติิบโตควบคู่่�ไปกัับสัังคม
ที่่�ดีี ตลอดจนช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้เยาวชนไทย กล้้าคิิด
กล้้าแสดงออก และได้้รัับโอกาสในการแสดงพลัังทางความคิิด  
และไอเดีียใหม่่ๆ สู่่�สาธารณชนภายนอก บริิษััทได้้ ให้้การสนัับสนุุน
การจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�เด็็กและเยาวชน
- การศึึกษา บริิษััทถืือเป็็นนโยบายปฏิิบััติิ ที่่�ยึึดถืือมา
อย่่างต่่อเนื่่�องในการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�มีีส่่วนช่่วยในการให้้การ
สนัับสนุุนด้้านความรู้้�  หรืือด้้านอุุปกรณ์์สิ่่�งของ สื่่�อการเรีียน
การสอนและอุุปกรณ์์กีีฬาให้้แก่่ชุุมชนและสัังคม
8. นวััตกรรมและการเผยแพร่่
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี มีีบทบาทความสำำ�คััญอย่่างมาก
ในสัังคมปััจจุุบััน เนื่่�องจากความต้้องการ ความสะดวกสบาย 
และการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น บริิษััทฯ มีีความเข้้าใจและ
รู้้� ใจว่่าลููกบ้้านหรืือลููกค้้าต้้องการอะไร จึึงใส่่ใจทุุกรายละเอีียดของ
ผลิิตภัั ณ ฑ์์ แ ละการบริิการ โดยมุ่่�งมั่่�นในการก่่อ สร้้างบ้้านที่่�มีี
คุุณภาพ และพััฒนาในทุุกกระบวนการทำำ�งาน เพื่่�อสร้้างการ
พัั ฒ นาในสิินค้้ า และบริิ ก าร โดยยึึ ด ความต้้ อ งการของลููกค้้ า
เป็็นหลััก มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกสบาย และ
ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพการอยู่่�อาศััยและการบริิการ เพื่่�อให้้ลููกค้้า
ได้้รัับสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด  
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาระบบ
คุุณภาพโดยการนำำ�ระบบ ISO มาใช้้เป็็นรายแรก และ ปััจจุุบัันได้้
พัั ฒ นาระบบคุุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
เพื่่�อพััฒนาสิินค้้า และบริิการ ให้้มีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยบริิษััทฯ
ได้้ ร่ ่ ว มกัั บ คู่่�ค้้ า ได้้ แ ก่่ SCG เพื่่� อ ศึึ ก ษาและนำำ � นวัั ต กรรมที่่�

ออกแบบให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ ในการพััฒนาสิินค้้า
และบริิการ ได้้แก่่ Smart Home, Eco Home, และ Care Home
มาใช้้ประกอบการพััฒนาออกแบบที่่�อยู่่�อาศััย  เพราะบริิษััทฯ
เล็็ ง เห็็ น ถึึ ง ความสำำ �คัั ญ ในการส่่ ง เสริิ ม พัั ฒ นานวัั ต กรรมเพื่่� อ
การอยู่่�อาศััย  ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ที่่�คำำ�นึึงถึึง
การใช้้พลัังงาน โดยปััจจุุบัันได้้ ใช้้นวััตกรรมบ้้านเย็็นของ SCG
เพื่่� อ ปรัั บ สภาวะภายในบ้้ า นให้้ รู้้ �สึึ ก ได้้ ถึึ ง คุุ ณ ภาพอากาศที่่� ดีี
ภายในบ้้าน  ด้้วยระบบ Active Airflow  System  อุุปกรณ์์ที่่�จะ
ประกอบติิดกัับตััวบ้้าน  ทำำ�หน้้าที่่�ดัันอากาศร้้อนภายในตััวบ้้าน
และดึึงขึ้้�นไปชั้้�นบน และถ่่ายเทออกไปทางโถงหลัังคา ซึ่่�งเป็็นระบบ
ช่่วยในการปรัับอุุณหภููมิิในบ้้านให้้พอเหมาะ มีีระบบหมุุนเวีียน
อากาศ ทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนเครื่่�องปรัับอากาศตามธรรมชาติิให้้
กัับบ้้าน ระบบนี้้�จะติิดตั้้�งพร้้อมโซล่่าเซลล์์ขนาดเล็็กเพื่่�อให้้พลัังงาน
ดููดพััดลมโดยไม่่ต้้องใช้้ ไฟฟ้้า ซึ่่�งตอบสนองสไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ที่่�
ใส่่ ใ จการใช้้ พ ลัั ง งาน โดยแนวคิิดดัั ง กล่่ า ว นำำ �ร่ ่ อ งที่่� โ ครงการ
ธััญธานีี โฮมออนกรีีน และนำำ�มาพััฒนาใช้้ต่อ่ ที่่�โครงการ CHARM
ในปัั จ จุุ บัั น รวมถึึ ง การเลืื อ กใช้้ สีี ที่่� มีี คุุ ณ ภาพที่่� ช่ ่ วยยัั บ ยั้้� ง เชื้้� อ
โคโรน่่าไวรััสได้้ พร้้อมทั้้�งมีีการพ่่นฆ่่าเชื้้�อเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
กระจายจากสถานการณ์์โควิิด 19
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนาการออกแบบ
บ้้ า นเพื่่� อ ตอบโจทย์์ ข องสัั ง คมผู้้ �สูู งอายุุ ใ นอนาคตอัั น ใกล้้
การออกแบบยัังคำำ�นึงึ ถึึงการอาศััยอยู่่�รวมกัันของทุุก Generation
ในบ้้านหลัังเดีียวกััน ภายใต้้แนวคิิด All From Home และบริิษััทฯ
ยัั ง ได้้ นำำ � ระบบ IT มาพัั ฒ นาระบบคุุ ณ ภาพสิินค้้ า และบริิ ก าร
ภายในองค์์กร ได้้แก่่ ระบบโปรแกรม ERP อสัังหาริิมทรััพย์์,
MANGO และได้้เพิ่่�มระบบ LINE@ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วในเรื่่�องบริิการหลัังการขายอีีกด้้วย                                                                             

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 บริิษัทั มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งสิ้้น� 4 ครั้้ง� โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการตรวจสอบ

4. นายวิิกรม

ศรีีประทัักษ์์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีี นางสาวกมลวรรณ สวััสดิ์์�ชััย เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่� ได้้รัับมอบหมาย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักสากลและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยการสอบทานรายงานทางการเงิิน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน ระบบควบคุุมภายใน พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การเสนอแต่่งตั้้�งและ
เสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้บริิษััทฯ มีีความโปร่่งใส มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมประสิิทธิิผล สามารถสร้้างคุุณค่่ารวมถึึงภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับบริิษััทฯ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดย 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.

ดร.พิิบููลย์์

ลิิมประภััทร

ประธานกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

2.

นายสมเชาว์์

ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

3.

นายวิิชาญ

อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

4.

นายวรการ

เทพเฉลิิม

กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

โดยมีี นางสาวพรทิิพย์์ภา  ชีีวเรืืองโรจน์์ เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่� ได้้รัับมอบหมาย  โดยมีีหน้้าที่่�ใน
การสรรหากรรมการทั้้�งกรรมการใหม่่หรืือเพื่่�อทดแทน และพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบทานของกรรมการ โดยการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและ
หลัักเกณฑ์์ ในการสรรหากรรมการ พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�ที่่มี� คี วามเหมาะสมในด้้านความรู้้� ประสบการณ์์และความเชี่่ยวช
� าญเพื่่อ� เสนอชื่่อ�
แต่่งตั้้�ง รวมถึึงเสนอชื่่อ� โยกย้้าย ถอดถอนกรรมการที่่�ปฏิิบััติิไม่่เป็็นไปตามคุุณสมบััติิที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนดเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา
นอกจากนี้้�ยัังพิิจารณาการเข้้าประชุุม ความรู้้� ความสามารถของกรรมการในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการอย่่างเหมาะสม โปร่่งใส
และจััดทำำ�นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance Policy) ที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท ภายใต้้กรอบของกฎหมาย 
หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบและข้้อบัังคัับของหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแล ได้้แก่่ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวทางในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากลเพื่่�อ
เสนอคณะกรรมการอนุุมััติิ
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การควบคุุมภายใน  

และรายการระหว่่างกััน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ ม อบหมายให้้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ สอบทานการประเมิินระบบการควบคุุมภายใน และ
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ
โดยตรง เพื่่�อให้้สามารถทำำ�หน้้าที่่�การตรวจสอบได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ในการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีอยู่่�
ในระบบการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังมีีการว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษาการตรวจสอบภายใน คืือ
บริิษัทั  กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิสิ เซส จำำ�กัดั  ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
กระบวนการปฏิิบััติิงานตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2564
ที่่� ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบการควบคุุม
ภายใน ซึ่่� ง ประเมิินโดยฝ่่ า ยตรวจสอบและพัั ฒ นาระบบไม่่ พ บ
ข้้ อ บกพร่่ อ งที่่� เ ป็็ น สาระสำำ �คัั ญ สอดคล้้ อ งกัั บ ความเห็็ น ของ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบมีีมติิเห็็นชอบว่่า
บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอ มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล และได้้ รัั บ การปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไ ขตามข้้ อ เสนอแนะ
ของบริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านการตรวจสอบภายใน เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิด
ประโยชน์์ ในการบริิหารงานของบริิษััท

1. การควบคุุมภายในองค์์กร
1.1 โครงสร้้างองค์์กร บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญยิ่่�งต่่อการ
กำำ � หนดโครงสร้้ า งองค์์ ก รที่่� ส นัั บ สนุุ น ระบบการ
ควบคุุมภายใน และสอดคล้้องกัับข้้อควรปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ไม่่ว่่าจะเป็็นโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิ ห าร คณะอนุุ ก รรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ตลอดจน
ฝ่่ายงานตรวจสอบและพััฒนาระบบ
กำำ � หนดให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท พิิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการบริิ ห าร และแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการอิิสระ
จำำ � นวน 4 ท่่ า นเป็็ น คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริิษััทประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละ
1 ครั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุุมโดยอิิสระ
ร่่ ว มกัั บ ฝ่่ า ยตรวจสอบและพัั ฒ นาระบบ และ
ผู้้ � ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทอย่่า งน้้อยไตรมาสละ
1 ครั้้ง� คณะกรรมการบริิหารมีีการประชุุมกัันอย่่างน้้อย
เดืือนละ 1 ครั้้�ง
1.2 บริิษััทได้้กำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์ระดัับองค์์กร เป้้าหมาย
ในการดำำ � เนิินธุุ ร กิิจ แผนงานรายปีี  ซึ่่� ง ผ่่ า นการ

พิิจารณาจากคณะกรรมการบริิษััท และเป้้าหมาย
ดัั ชนีี วัั ด ผลการปฏิิบัั ติิ งาน (KPI) ของแต่่ ล ะฝ่่ า ย  /
โครงการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
KPI เพื่่�อทบทวน KPI ของทุุกหน่่วยงาน ให้้เหมาะสม
กัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน และให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
บริิษััท ตลอดจนการสื่่�อสารนโยบายการบริิหารงาน
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานทุุกระดัับ  
1.3 บริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ทำำ �ข้ ้ อ กำำ � หนดเกี่่� ยวกัั บ จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงานในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามภารกิิจของบริิษัทั ด้้วยความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิต และมีีคุุณธรรม ทั้้�งการปฏิิบััติิต่่อบริิษััทและ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม ตลอดจนสาธารณชนและสัังคม
โดยได้้กำำ�หนดให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมเป็็น
หนึ่่�งในยุุทธศาสตร์์หลัักในการบริิหารงาน รวมทั้้�ง
มีีการกำำ�หนดนโยบายในการจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน
ที่่�สอดคล้้องกัับผลประกอบการของบริิษััทฯ นโยบาย
สนัับสนุุนการฝึึกอบรม และการศึึกษา เพื่่�อพััฒนา
ความรู้้�  ความสามารถ สร้้างขวััญ และกำำ�ลัังใจให้้
พนัักงานได้้ร่่วมกัันปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย
โดยรวมขององค์์กร
1.4 บริิษััทมีีการจััดทำำ�ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิงาน ด้้านการเงิิน
จััดซื้้อ� การบริิหารทั่่�วไป และมีีระบบบริิหารงานคุุณภาพ  
ISO เพื่่อ� ควบคุุมคุุณภาพของการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไป
ตามหลัักมาตรฐานสากล

2. การประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดโยบายบริิหารความเสี่่�ยง และจััดตั้้�ง
คณะทำำ � งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งเพื่่� อ ร่่ ว มพิิ จ ารณาแผนการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงประจำำ�ปีี พร้้อมทั้้�งกำำ�หนด
ให้้เป็็นวาระหลัักในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ทุุกไตรมาส
เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่ามาตรการในการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความเพีียงพอ
และอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง :
1. คณะทำำ � งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งมีี ห น้้ า ที่่� รัั บ ผิิดชอบ
กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวม ซึ่่�งต้้อง
ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และจััดทำำ�ตาราง
การประเมิินความเสี่่�ยง กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง
รวมทั้้� ง จัั ด ทำำ � รายงานที่่� เ กี่่� ยวกัั บ ความเสี่่� ย งตาม
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทถืือปฏิิบััติิ
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2. แผนงานบริิ ห ารความเสี่่� ย งจะต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด โดยสามารถ
ประเมิินติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษัทั
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
3. ทบทวนความเพีียงพอของแผนงานบริิหารความเสี่่�ยง
โดยรวมถึึงประสิิทธิิผลของระบบและการปฏิิบััติิตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนด
4. การปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงนี้้�ต้้อง
ปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด และต่่อเนื่่�องภายใต้้การควบคุุม
ดููแลของคณะกรรมการบริิษััท และฝ่่ายบริิหารของ
บริิษััท

3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน

4.3 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี ก ารกำำ � หนดนโยบายและแนวปฏิิบัั ติิ
เกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� ทรััพย์์สิินทางปััญญา
และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารเป็็น
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรเพื่่� อ เป็็ น แนวทางในการควบคุุ ม
ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููลขององค์์กรให้้
มีีประสิิทธิิภาพ
4.4 บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการส่่งหนัังสืือนััดประชุุม และ
เอกสารประกอบการประชุุม ก่่อนการประชุุมโดยเฉลี่่�ย 
7 วััน ก่่อนการประชุุม
4.5 ฝ่่ายบริิหารระดัับสููงเป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศขององค์์กร

5. ระบบการติิดตามผล

3.1 บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดขอบเขตอำำ�นาจอนุุมัติิข
ั องผู้้บ� ริิหาร
ระดัับต่่างๆ ไว้้อย่่างชััดเจน จััดโครงสร้้างการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อให้้สามารถสอบทานงานระหว่่างกัันได้้
3.2 มีีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิิบััติิงาน
KPI อย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกเดืือน ตลอดจนการพิิจารณา
ทบทวนแผนกลยุุทธ์์ประจำำ�ปีีทุุก 6 เดืือน
3.3 บริิษััทฯ มีีมาตรการในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายว่่ า ด้้ วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย  ตลอดจน
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง เช่่น ภายใต้้ พ.ร.บ.บ้้านจััดสรร
พ.ร.บ.คุ้้�มครองผู้้ � บ ริิ โ ภค พ.ร.บ.สิ่่ � ง แวดล้้ อ ม
พ.ร.บ.ควบคุุ ม เอกสาร พ.ร.บ.ผัั ง เมืื อ งและอื่่� น ๆ
พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดให้้การพิิจารณาธุุรกรรมรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยง เป็็นวาระหลัักในการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััททุุกไตรมาส เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้พิิจารณา
รายการดัั ง กล่่ า วเพื่่� อ ประโยชน์์ สูู งสุุ ด ของบริิ ษัั ท
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเหมาะสมแล้้ว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
4.1 บริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาระบบการรายงานข้้อมููลสารสนเทศ
ด้้ วย ระบบโปรแกรมหลัั ก ภายในองค์์ ก ร (ERP)
เพื่่�อให้้กระบวนการปฏิิบััติิงาน การรายงานข้้อมููล
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การตัั ด สิินใจของผู้้ � บ ริิ ห าร มีี ค วาม
ถููกต้้อง รวดเร็็ว สามารถลดต้้นทุุน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การปฏิิบััติิงาน และสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่
ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
4.2 บริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด โครงสร้้ า งองค์์ ก ร ให้้ มีี ห น่่ วย งาน
ทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อสารข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์
กร โดยมีีเนื้้�อหาสาระที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบััน
และสามารถค้้นหาได้้ ได้้แก่่ ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
และฝ่่ า ยประชาสัั ม พัั น ธ์์ รวมทั้้� ง การจัั ด ทำำ � บอร์์ ด
ประชาสััมพัันธ์์ และบอร์์ดแจ้้งข่่าวสารของบริิษััทฯ
แสดง ณ สถานที่่�ทำ�ำ งานให้้เห็็นสามารถรัับทราบข้้อมููล
ได้้อย่่างชััดเจน

5.1 บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการติิดตามผลระหว่่างการ
ดำำ�เนิินงาน โดยกำำ�หนดให้้มีีการประชุุมฝ่่ายบริิหาร
อย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง ประชุุมคณะกรรมการ /
คณะทำำ�งานเฉพาะด้้านต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�ง
การประชุุ ม กลุ่่�มย่่ อ ยเพื่่� อ พิิ จ ารณาตัั ด สิินปัั ญ หา
พร้้ อ มรัั บ ทราบความคืื บ หน้้ า ของโครงการต่่ า งๆ
ตามที่่�คณะทำำ�งานได้้รัับมอบหมาย
5.2 บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการในการติิดตามและประเมิิน
ผลการปฏิิบัั ติิ งาน ทั้้� ง จากการประเมิินอิิสระโดย
ฝ่่ า ยระบบจัั ด การคุุ ณ ภาพที่่� ป รึึกษาด้้ า นการ
ตรวจสอบภายใน และฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ
ตามแผนงานตรวจสอบประจำำ�ปีี
5.3 บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดช่่องทางในการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
หากพบเห็็ น เหตุุ ก ารณ์์ ห รืื อ การกระทำำ �ที่่� ส งสัั ยว่ ่ า
ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ (รายละเอีียด
ปรากฏตามหััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการ)

หััวหน้้าตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการ
ปฏิิบััติิงานของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท แอดไวซอรี่่�
เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด (KAS) ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของ
บริิษัทั  ซึ่่ง� บริิษัทั แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิสิ เซส จำำ�กัดั (KAS) ได้้มอบหมาย
ให้้ นายคำำ�นึึง สาริิสระ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคุุณสมบััติิของ บริิษัทั
แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด (KAS) และนายคำำ�นึึง สาริิสระ
แล้้วเห็็นว่่า มีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดังั กล่่าว
เนื่่� อ งจากมีี ค วามอิิสระ และมีี ป ระสบการณ์์ ใ นการปฏิิบัั ติิ งาน
ด้้านการตรวจสอบภายใน โดยบริิษัทั ยัังได้้จัดั ตั้้�งฝ่่ายตรวจสอบและ
พััฒนาระบบเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับบริิษััทที่่�ปรึึกษาการ
ตรวจสอบภายในด้้วย
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ  แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััท  
จะต้้ อ งผ่่ า นการอนุุ มัั ติิ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าตรวจสอบภายในปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3
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บริิษััทเช่่าที่่�ดิินจาก
บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด
ในอััตราค่่าเช่่าเดืือนละ 55,000 บาท
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

• กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
ซึ่่�งได้้แก่่
1. นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
2. นายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม  
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ บจก. เอ็็นซีีเอช 2555       
โฮลดิ้้�งและบุุคคลในกลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม
ถืือหุ้้�นใน บจก. ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา
รวมกัันร้้อยละ 100.00
• บริิษััทฯ และบจก.ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา
มีีกรรมการร่่วมกััน 2 ท่่าน คืือ
นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม และ
นายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม

2. บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด

ลัักษณะรายการ
บริิษััทกู้้�ยืืมเงิินจากบริิษััท
เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
โดยจ่่ายดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 5.75
ต่่อปีี รายละเอีียดดัังนี้้�
     -  ยอดเงิินกู้้�ยกมา
     -  จำำ�นวนเงิินกู้้�ยืืมระหว่่างปีี
     -  ชำำ�ระคืืนระหว่่างปีี
     -  ยอดคงค้้าง ณ สิ้้�นปีี
     -  ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

1. บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด • กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
ซึ่่�งได้้แก่่
1. นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
2. นายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม  
และบุุคคลในกลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
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มููลค่่าของรายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

• บริิษััทเช่่าที่่�ดิินจาก
บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด
ในส่่วนที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานขาย 
บ้้านตััวอย่่าง และลานจอดรถของ
โครงการบ้้านฟ้้าปิิยรมย์์
เนื้้�อที่่� 11 ไร่่ สััญญาเช่่า 3 ปีี
ตั้้�งแต่่ 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2564
(ค่่าเช่่า ม.ค.- ธ.ค. 2564 เท่่ากัับ
660,000 บาท)

• บริิษััทกู้้�ยืืมเงิินจาก
บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนและ
เสริิมสภาพคล่่องในการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท โดยอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืม
ดัังกล่่าวต่ำำ��กว่่าอััตราดอกเบี้้�ย MLR
ของธนาคารพาณิิชย์์  

ความจำำ�เป็็น / ความสมเหตุุสมผล

ในระหว่่างปีี 2562-2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีระบุุไว้้ ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน โดยมีีรายละเอีียดตามประเภทรายการดัังนี้้�

1. รายการระหว่่างกััน ประจำำ�ปีี 2562 - 2564

รายการระหว่างกัน

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
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• กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
ซึ่่�งได้้แก่่
นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
นายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม
และผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บจก. เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง
และบุุคคลในกลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม
ถืือหุ้้�นใน บจก.นำำ�ชััย กอล์์ฟ
แมเนจเม้้นท์์ รวมกัันร้้อยละ 100.00
• บริิษััทฯ และบจก.นำำ�ชััย กอล์์ฟ
แมเนจเม้้นท์์ มีีกรรมการร่่วมกััน
2 ท่่าน คืือ
นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
และนายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม

3. บริิษััท นำำ�ชััย กอล์์ฟ แมเนจเม้้นท์์
จำำ�กััด / ดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการ
ประกอบกิิจการบริิหารและจััดการ
สนามกอล์์ฟ

4. บริิษััท เอส.ซีี.คอนสตรััคชั่่�น แอนด์์ • กรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
เดคคอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด(SC) /
ซึ่่�งได้้แก่่
ดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุอุุปกรณ์์
นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
ก่่อสร้้าง
นายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม
และ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
นางสาวนงลัักษณ์์ ตัันฑเทอดธรรม
ถืือหุ้้�นใน SC รวมกัันร้้อยละ 94.98
• บริิษััท และ SC มีีกรรมการร่่วมกััน 2
ท่่าน คืือ
นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม
และนายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

• บริิษััทซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างจาก
บริิษััท เอส.ซีี.คอนสตรััคชั่่�น
แอนด์์ เดคคอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

• บริิษััทฯ ซื้้�อบััตรสมาชิิกกอล์์ฟเพื่่�อ
จััดทำำ�โปรโมชั่่�นทางการตลาด
โดยราคาดัังกล่่าวเป็็นราคาตาม
ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป
ในราคาตลาด  
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

ลัักษณะรายการ
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2564

มููลค่่าของรายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

• บริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็น
ผู้้�จััดหาวััสดุุก่่อสร้้างบางรายการที่่�มีี
ผลกระทบต่่อคุุณภาพและมาตรฐาน
และยากต่่อการควบคุุมให้้แก่่ผู้้�รัับเหมา
โดยซื้้�อในราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับ
ราคาที่่�ซื้้�อจากบุุคคลภายนอก
ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิ
• การซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างจากบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวข้้องส่่งผลให้้บริิษััทสามารถ
ควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานของ
สิินค้้า ตลอดจนสามารถควบคุุม
เวลาการส่่งมอบสิินค้้าและ
ได้้รัับความสะดวกในการใช้้บริิการ
ได้้รวดเร็็วในกรณีีที่่�ต้้องการ
ความเร่่งด่่วน

• บริิษััทฯ ซื้้�อบััตรสมาชิิกกอล์์ฟ
เพื่่�อจััดทำำ�โปรโมชั่่�นทางการตลาด
โดยราคาดัังกล่่าวเป็็นราคาตาม
ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วไป
ในราคาตลาด  

ความจำำ�เป็็น / ความสมเหตุุสมผล
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ลัักษณะความสััมพัันธ์์

6. บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น จำำ�กััด/
นายภาสกร เจษฎาวรางกููล
ดำำ�เนิินธุุรกิิจการผลิิตแผ่่นคอนกรีีต ซึ่่�งเป็็นกรรมการของ
สำำ�เร็็จรููป (Precast)
บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น จำำ�กััด
เป็็นญาติิของผู้้�ถืือหุ้้�น            
นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม
กรรมการ
กรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ประธากรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 1.88
(ณ วัันที่่� 30 ธ.ค. 2564)

5. บริิษัทั สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่อ่ สร้้าง • ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่
จำำ�กััด / ดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุ
บจก. เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง
อุุปกรณ์์การก่่อสร้้าง
นายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม
และบุุคคลในกลุ่่�มตัันฑเทอดธรรม
ถืือหุ้้�นใน บจก.สถาพรวััฒนา
ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง รวมกััน
ร้้อยละ 100.00

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

• บริิษััทฯ ให้้บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น
จำำ�กััด เช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน          
ในอััตราค่่าเช่่าเดืือนละ
20,000 - 40,000 บาท
     -  มููลค่่ารวม
• บริิษััทฯ จ้้าง บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น
จำำ�กััด รัับเหมาก่่อสร้้างบ้้าน
โดยคิิดราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

• บริิษััทซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างจาก
บจก. สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

ลัักษณะรายการ
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0.75

130.78
29.53

67.12
29.97

46.09
11.29

2563

0.72

26.71
7.38

2562

52.40
13.90

0.21

57.57
13.22

2564

มููลค่่าของรายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)

• บริิษััทฯ ให้้บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น
จำำ�กััด เช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน
ในการผลิิตแผ่่นสำำ�เร็็จรููป (Precast)
โดยทำำ�สััญญา ตั้้�งแต่่
- วัันที่่� 1 ก.ค. 2562 ถึึง
วัันที่่� 31 ก.ค. 65 เท่่ากัับ
20,000 บาท (TNDW)
- วัันที่่� 1 ม.ค. 2563 ถึึง
วัันที่่� 30 ก.ย. 2563 เท่่ากัับ
40,000 บาท (K.6)
-   วัันที่่� 1 ต.ค. 2563 ถึึง
วัันที่่� 31 ธ.ค. 2564 เท่่ากัับ
50,000 บาท (K.6)
• บริิษััทฯ จ้้าง
บริิษััท พรีีแค๊๊สท์์ สเตชั่่�น จำำ�กััด
รัับเหมาก่่อสร้้างบ้้านโดย
คิิดราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

• บริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�จััดหา
วััสดุุก่่อสร้้างบางรายการ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่่อการควบคุุม
ให้้แก่่ผู้้�รัับเหมาโดยซื้้�อในราคาตลาด
เทีียบเท่่ากัับราคาที่่�ซื้้�อจากบุุคคล
ภายนอกซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามปกติิ
• การซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้างจากบริิษััทที่่�
เกี่่�ยวข้้องส่่งผลให้้บริิษััทสามารถ
ควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานของ
สิินค้้า ตลอดจนสามารถควบคุุม
เวลาการส่่งมอบสิินค้้าและได้้รัับ
ความสะดวกในการใช้้บริิการ
ได้้รวดเร็็วในกรณีีที่่�ต้้องการ
ความเร่่งด่่วน
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- บริิษััท เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ร้้อยละ 99.99
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด  ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ
บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
ร้้อยละ 60 และมีีกรรมการ
ร่่วมกััน 3 ท่่าน คืือ
นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม
นายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม และ
นางสาวนงลัักษณ์์ ตัันฑเทอดธรรม
ถืือหุ้้�นคนละ 1 หุ้้�น

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

0.30

0.05
0.32

• บริิษััทฯ ให้้ บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส
จำำ�กััด เช่่าเฟอร์์นิิเจอร์์
เดืือนละ 24,149.53 บาท
     -  มููลค่่ารวม
     -  ยอดคงค้้าง

2562
• บริิษััทฯ ให้้ บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส
จำำ�กััด เช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน          
ในอััตราค่่าเช่่า
เดืือนละ 297,160 บาท
     -  มููลค่่ารวม

ลัักษณะรายการ

หมายเหตุุ :   1. รายการที่่� 1, 2 และ 3 เป็็นรายการที่่�กระทำำ�ตามความจำำ�เป็็นเป็็นครั้้�งคราว
2. รายการที่่� 4, 5, 6 และ 7 เป็็นรายการที่่�กระทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
  * นายนำำ�ชััย ตัันฑเทอดธรรม ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2550 ผู้้�จััดการกองมรดก นายนำำ�ชััย ตัันฑเทอดธรรม ประกอบด้้วย
- นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม นายประสิิทธ์์ ตัันฑเทอดธรรม นายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม และ นายสุุจิินต์์ ตัันฑเทอดธรรม

7. บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

0.29
0.32

3.12

2563

0.74
0.43

7.43

2564

มููลค่่าของรายการระหว่่างกััน
(ล้้านบาท)
• บริิษััทฯให้้ บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส
จำำ�กััด เช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน  
โดยเช่่าที่่�อาคารอรุุณเฮาร์์ 39
ชั้้�น 4-5 และได้้ทำำ�สััญญา ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2562 ถึึง
วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 2564  
• บริิษััทฯให้้ บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส
จำำ�กััด เช่่าเฟอร์์นิิเจอร์์ และมีีค่่าใช้้จ่่าย 
ค่่าน้ำำ��-ไฟ คิิดตามมิิเตอร์์จริิง
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2. ความจำำ � เป็็ น / ความสมเหตุุ ส มผลของรายการ
และความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้้ พิ ิ จ ารณารายการระหว่่ า งกัั น
สำำ � หรัั บ ปีี สิ้้ � น สุุ ด วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564 และมีี ค วามเห็็ น ว่่ า
รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว มีีความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น และเป็็นไป
ตามลัั ก ษณะธุุ ร กิิจทั่่� ว ไป มีี ก ารกำำ � หนดราคาและเงื่่� อ นไขอื่่� น ๆ
ตามราคาตลาดเช่่ น เดีี ยวกัั บ การกำำ � หนดราคาให้้ กัั บ บุุ ค คล
หรืือกิิจการอื่่�นที่่� ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน และไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์
ระหว่่างบริิษััท บริิษััทย่่อย และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ได้้ ร่่ วมพิิ จ ารณาและมีี ม ติิเป็็ น
เอกฉัันท์์ว่่า ในกรณีีที่่�มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้งในอนาคต จะต้้องมีีการจััดเสนอให้้แก่่ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการพิิจารณาและอนุุมััติิรายการระหว่่างกััน และต้้องมีี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อพิิจารณาดููแลให้้
รายการระหว่่างกัันเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม สมเหตุุสมผล และมีี
นโยบายการกำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิ ษัั ท เป็็ น หลัั ก  ทั้้� ง นี้้� กรรมการผู้้ �มีี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ย ไม่่ มีี สิิ ทธิิ

ออกเสีียงในการเข้้าทำำ�รายการดัังกล่่าว  อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
ไม่่มีีนโยบายการให้้กู้้�ยืืมแก่่บุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้ง นอกจากนี้้�
บริิษััท จะปฏิิบััติิให้้เป็็น ไปตามกฎหมายว่่าด้้วย หลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับ การเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยว โยงกััน ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวปฏิบัติการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
ตามประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่� บจ.(ว)
47/2547 ลงวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2547 เรื่่อ� ง การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั จดทะเบีียน บริิษััทกำำ�หนด
ประเภทของรายการระหว่่ า งกัั น ที่่� อ าจเกิิดขึ้้� น ในอนาคต เป็็ น
5 ประเภท ดัังนี้้�
(1) รายการธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
รายการธุุรกิิจปกติิของบริิษััท ได้้แก่่ การซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้าง
การขายบ้้านในโครงการ การซื้้อ� ที่่�ดิิน บริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดหลัักเกณฑ์์
และแนวทางในการปฏิิบัั ติิ ให้้ เ ป็็ น ไปตามลัั ก ษณะการค้้ า โดย
ทั่่�วไป โดยอ้้างอิิงกัับราคาและเงื่่อ� นไขตลาดที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม
สมเหตุุสมผลและสามารถตรวจสอบได้้ โดยคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อบริิษััท และบริิษััทย่่อย และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิในหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าว 
(2) รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ได้้แก่่ บริิษััทว่่าจ้้างบริิษััทย่่อย 
บริิหารชุุมชนในโครงการของบริิษััท และว่่าจ้้างก่่อสร้้างเฉพาะ
บ้้านสร้้างก่่อนขายในโครงการ
(3) รายการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ระยะสั้้�น
รายการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ระยะสั้้�น  ได้้แก่่ บริิษััท
เช่่าทรััพย์์สิินเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานขายของโครงการบ้้านฟ้้าปิิยรมย์์
(4) รายการเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินหรืือบริิการ
รายการเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินหรืือบริิการ ได้้แก่่ การว่่าจ้้าง
บริิษััทย่่อยดููแลสวนในโครงการ
(5) รายการความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
รายการความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ได้้แก่่ การกู้้�ยืืมเงิิน
จากบริิษััทย่่อย การให้้ธนาคารพาณิิชย์์ออกหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
ต่่อหน่่วยงานราชการให้้แก่่บริิษััทย่่อย การกู้้�ยืืมเงิินจากบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน โดยบริิษััทฯ จะจััดให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็น

ผู้้� ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความสมเหตุุสมผลของรายการ และเป็็นไป
ตามเงื่่� อ นไขราคาที่่� เ หมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่่ มีี ค วามชำำ � นาญในการพิิ จ ารณารายการระหว่่ า งกัั น นั้้� น
บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
พิิจารณาตรวจสอบรายการดัังกล่่าว ความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระจะนำำ�ไปใช้้ประกอบการพิิจารณา
อนุุมัติิั การทำำ�รายการของคณะกรรมการหรืือผู้้�ถือื หุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
ตามแต่่กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ปรัับโครงสร้้างการถืือกรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิินทั้้�ง
ในโครงการปััจจุุบัันและโครงการในอนาคตของบริิษััทฯ เพื่่�อความ
ชััดเจนและโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สำำ�หรัับนโยบายการซื้้อ� ที่่�ดิิน
ของบริิษััทฯ ในอนาคต บริิษััทฯ จะซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อพััฒนาโครงการ
โดยตรงจากผู้้�ขาย และไม่่มีีนโยบายให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นนายหน้้า
ถืือครองกรรมสิิทธิ์์ก่� อ่ นโอนกรรมสิิทธิ์์ใ� ห้้บริิษัทั แต่่หากเป็็นการซื้้อ�
ที่่�ดิินของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจะต้้องผ่่านกระบวนการพิิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััท และที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยถืือปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเรื่่�องรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ที่่�บริิษััทจะได้้รัับ
รายการระหว่่างกัันที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการ
บริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย ทั้้� ง นี้้� ฝ่่ า ยตรวจสอบ
ภายในของบริิ ษัั ท ฯ จะทำำ � การสุ่่�มตรวจรายการที่่� เ กิิดขึ้้� น และ
นำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุุมประจำำ�งวดเพื่่�อ
พิิจารณา นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกััน
ที่่�เกิิดขึ้้�นไว้้ ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่� ได้้รัับการตรวจสอบ
จากผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ โดยปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่รั� บั รองโดยทั่่�วไป และรายงานประจำำ�ปีี 2564 (แบบ 56-1
One Report)

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

3 งบการเงิิน
• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• งบการเงิน
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของ

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ

ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็น

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

ข้้ า พเจ้้ า ได้้ ต รวจสอบงบการเงิิ น รวมของ บริิ ษัั ท
เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย  (กลุ่่�มบริิษััท)
ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม และงบกระแสเงิินสดรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม รวมถึึงสรุุป
นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ และข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการของ บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััท)
ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือ
หุ้้�น และงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน
รวมของ บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย 
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และผลการดำำ�เนิินงานรวมและกระแส
เงิินสดรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะกิิจการของ บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564 และผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เรื่่� อ งสำำ �คัั ญ ในการตรวจสอบคืื อ เรื่่� อ งต่่ า งๆ ที่่� มีี
นััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า
ในการตรวจสอบงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับงวดปััจจุุบันั  ข้้าพเจ้้าได้้นำ�ำ เรื่่อ� งเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบท
ของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้�ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้
แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัั ญ ชีี ความรัั บ ผิิดชอบของข้้ า พเจ้้ า ได้้ ก ล่่ า วไว้้ ใ นวรรค
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
ในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััท
และบริิษัทั ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพบััญชีี
ที่่� กำำ � หนดโดยสภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ การ
ตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบ
ด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้า
เชื่่อ� ว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ข้� า้ พเจ้้าได้้รับั เพีียงพอและเหมาะสม
เพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

การประมาณการต้้นทุุนโครงการ
• ความเสี่่�ยง
บริิษัทั ประกอบกิิจการขายบ้้านพร้้อมที่่�ดิิน มีีโครงการ
ในกรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด ซึ่่�งมีีทั้้�งบ้้านเดี่่�ยว บ้้านแฝด
ทาวน์์เฮ้้าส์์ และคอนโดมิิเนีียม โดยบริิษัทั ต้้องมีีการจััดทำำ�ประมาณ
การต้้น ทุุน โครงการ ซึ่่�งประกอบด้้วย ต้้น ทุุน ค่่าที่่�ดิิน ต้้นทุุน
ค่่าก่่อสร้้าง ต้้นทุุนการกู้้�ยืมื และต้้นทุุนงานสาธารณููปโภคส่่วนกลาง
เพื่่�อจััดทำำ�ประมาณการต้้นทุุนโครงการเป็็นรายแปลง และใช้้ ใน
การคำำ � นวณต้้ น ทุุ น สิินค้้ า คงเหลืื อ และการรัั บ รู้้ �ต้ ้ น ทุุ น ขาย
สำำ�หรัับแปลงที่่�โอน โดยประมาณการดัังกล่่าวมีีความซัับซ้้อน
และต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจค่่อนข้้างมาก คืือประมาณการต้้นทุุนการ
กู้้ �ยืื ม และประมาณการต้้ น ทุุ น งานสาธารณููปโภคส่่ ว นกลาง
ซึ่่�งต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานในการประมาณการกระแสเงิินสด
รัับและจ่่ายตลอดทั้้�งโครงการ และประสบการณ์์การก่่อสร้้างงาน
สาธารณููปโภคส่่วนกลางในอดีีตโดยข้้าพเจ้้าได้้ ให้้ความสำำ�คััญ
เป็็นพิิเศษในการตรวจสอบการจััดทำำ�  และทบทวนประมาณการ
ต้้นทุุนโครงการตามข้้อกำำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เนื่่�องจากมีีนััยสำำ�คััญต่่องบการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ตามงบการเงิินรวมบริิษัทั มีีสิินค้้าคงเหลืือจำำ�นวนเงิิน 113.32 ล้้านบาท
(ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 8) และต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน
จำำ�นวนเงิิน 2,028.61 ล้้านบาท (ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อ 9) รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,141.93 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
49.44 ของสิินทรััพย์์รวม และสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 บริิษััทรัับรู้้�ต้้นทุุนขายจำำ�นวนเงิิน 1,698.93 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 77.18 ของค่่าใช้้จ่่ายรวม
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•

การตอบสนองความเสี่่�ยง
วิิธีกี ารตรวจสอบของข้้าพเจ้้าต่่อเรื่่อ� งดัังกล่่าว ข้้าพเจ้้า
ได้้สอบถามผู้้�บริิหารถึึงการกำำ�หนดนโยบายและกระบวนการ
ในการจัั ด ทำำ � ประมาณการต้้ น ทุุ น โครงการ โดยได้้ พิ ิ จ ารณา
ความสมเหตุุ ส มผลของข้้ อ สมมติิฐานและวิิ ธีี ก ารที่่� ผู้้ � บ ริิ ห าร
ใช้้ ในการคำำ�นวณประมาณการต้้นทุุนโครงการ และการทบทวน
ประมาณการต้้นทุุนโครงการดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยการ
ตรวจสอบหลัักฐานสนัับสนุุนซึ่่ง� แสดงถึึงการประมาณการที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ
ของฝ่่ายบริิหาร โดยเฉพาะเรื่่�องการคาดการณ์์การประมาณการ
กระแสเงิินสดรัับและจ่่ายตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่่�อจััดทำำ�
ประมาณการต้้นทุุนการกู้้�ยืมื และข้้อมููลงานก่่อสร้้างสาธารณููปโภค
เพื่่� อ จัั ด ทำำ � ประมาณการต้้ น ทุุ น งานสาธารณููปโภคส่่ ว นกลาง
นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้าได้้มีีการเปรีียบเทีียบต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงกัับ
ประมาณการต้้นทุุนดัังกล่่าว และข้้าพเจ้้าได้้ ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความเพีี ย งพอของการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลของนโยบายการบัั ญ ชีี
เกี่่� ยวกัั บ การใช้้ ดุุ ล ยพิิ นิิ จและประมาณการทางบัั ญ ชีี ที่่� สำำ �คัั ญ
ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.18 และพบว่่าประมาณการ
ต้้นทุุนโครงการมีีความสมเหตุุสมผลและเป็็นไปตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิิน
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
• ความเสี่่�ยง
บริิษััทมีีรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์จากการ
ขายบ้้านพร้้อมที่่�ดิิน คอนโดมิิเนีียม และที่่�ดิินรอพััฒนาสำำ�หรัับ
ปีี 2564 เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 2,503.65 ล้้านบาท คิิดเป็็น ร้้อยละ
98.55 ของรายได้้ ร วม โดยบริิ ษัั ท มีี จำำ � นวนโครงการพัั ฒ นา
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขาย  และสััญญาขายอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็น
จำำ�นวนมาก  รวมถึึงการให้้ส่่วนลด โปรโมชั่่�นส่่งเสริิมการขายที่่�
หลากหลาย ดัังนั้้�นข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการเกิิดขึ้้�นจริิง
ของรายได้้ การรัับรู้้�รายได้้จ ากการขายอสััง หาริิมทรััพย์์แ ละ
ค่่ า ใช้้ จ่ ่ า ยที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ การส่่ ง เสริิ ม การขายว่่ า เป็็ น ไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินหรืือไม่่ ดัังนั้้�น ข้้าพเจ้้าจึึง
กำำ�หนดให้้การตรวจสอบรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
เป็็ น เรื่่� อ งสำำ �คัั ญ ในการตรวจสอบ บริิ ษัั ท ได้้ เ ปิิ ด เผยนโยบาย
การบััญชีีเกี่่�ยวกับั การรัับรู้้ร� ายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.1

•

การตอบสนองความเสี่่�ยง
วิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าต่่อเรื่่�องดัังกล่่าว  ได้้
ใช้้วิิธีีสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบและทำำ�ความเข้้าใจระบบ
รายได้้และการส่่งเสริิมการขายของโครงการต่่างๆ ของบริิษััท และ
ทดสอบระบบการควบคุุมภายในโดยเลืือกสุ่่�มรายการมาทดสอบ
การควบคุุมว่่าได้้มีีการปฏิิบััติิเป็็นไปตามการควบคุุมที่่�กำำ�หนดไว้้
หรืือไม่่ เลืือกตรวจสอบสััญญาขาย การอนุุมัติิั การให้้ส่ว่ นลดหรืือ
โปรโมชั่่�นส่่งเสริิมการขายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เอกสารการโอนกรรมสิิทธิ์์�
และการได้้รับั ชำำ�ระเงิิน เพื่่อ� ตรวจสอบการเกิิดขึ้้น� จริิง ความถููกต้้อง
ของการรัั บ รู้้ � ร ายได้้ ต ามเงื่่� อ นไขของสัั ญ ญาที่่� ทำำ �กัั บ ลููกค้้ า
มีีความสอดคล้้องกัับนโยบายการบััญชีี และตรวจสอบรายได้้
จากการขายทั้้�งรายการทั้้�งในระหว่่างปีีและรายการใกล้้วัันสิ้้�นปีี
รวมถึึ ง การวิิ เ คราะห์์ เ ปรีี ย บเทีี ย บเป็็ น รายการโครงการเพื่่� อ
ตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงการบัันทึึกรายได้้ ใน
สมุุดรายวัันทั่่�วไป และรายการปรัับปรุุงที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อประเมิินว่่า
มีีการบัันทึึกรายได้้ที่่�ไม่่เกิิดขึ้้�นจริิง หรืือไม่่ ข้้าพเจ้้าพบว่่าการรัับรู้้�
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นไปตามนโยบายการบััญชีี
และเป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ผู้้ � บ ริิ ห ารเป็็ น ผู้้ �รัั บ ผิิดชอบต่่ อ ข้้ อ มููลอื่่� น  ข้้ อ มููลอื่่� น
ประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีแต่่ไม่่รวมถึึง
งบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�ง
คาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึง
ข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัั บ ผิิดชอบของข้้ า พเจ้้ า ที่่� เ กี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ การ
ตรวจสอบงบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�น
มีีความขััดแย้้งที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั กัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รับั
จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่า ข้้อมููลอื่่�นมีีการ
แสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่  
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุป
ได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
เพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินการแก้้ ไขข้้อมููลที่่�แสดง
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ใน
การกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
                  ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนอ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้อง
ตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้
สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อ
ผิิดพลาด  
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััท
และบริิ ษัั ท ในการดำำ � เนิินงานต่่ อ เนื่่� อ ง เปิิ ด เผยเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ยวกัั บ
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้บ�้ ริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษัทั
และบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
ต่่อไปได้้  
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่อง
ดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
และบริิษััท

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
งบการเงิน
                 การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ ได้้
ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อ
ผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย  ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความ
เชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและ
ถืื อ ว่่ า มีี ส าระสำำ �คัั ญ เมื่่� อ คาดการณ์์ ได้้ อ ย่่ า งสมเหตุุ ส มผลว่่ า
รายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกััน
จะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้� ใช้้งบการเงิินจากการ
ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�  

ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบ
บััญชีี ข้า้ พเจ้้าได้้ใช้้ดุลุ ยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้ป� ระกอบ
วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุ แ ละประเมิินความเสี่่� ย งจากการแสดง
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวม
และงบการเงิิ น เฉพาะกิิจการ ไม่่ ว่ ่ า จะเกิิดจากการทุุ จ ริิ ต หรืื อ
ข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็นของ
ข้้ า พเจ้้ า ความเสี่่� ย งที่่� ไ ม่่ พ บข้้ อ มููลที่่� ขัั ด ต่่ อ ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง อัั น เป็็ น
สาระสำำ �คัั ญ ซึ่่� ง เป็็ น ผลมาจากการทุุ จ ริิ ต จะสููงกว่่ า ความเสี่่�ย ง
ที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการ
สมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้น
การแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่� ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือ
การแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำำ � ความเข้้ า ใจในระบบการควบคุุ ม ภายในที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ ในการแสดง
ความเห็็ น ต่่ อ ความมีี ป ระสิิทธิิผลของการควบคุุ ม ภายในของ
กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�
ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีี
และการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
• สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์
การบัั ญ ชีี สำำ � หรัั บ การดำำ � เนิินงานต่่ อ เนื่่� อ งของผู้้ � บ ริิ ห ารและ
จากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่� ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีี
สาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุ
ให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษัทั
และบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุป
ว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั  ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููล
ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ
ถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้า
จะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่่�ได้้รับั จนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีของข้้าพเจ้้า
อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุ
ให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง  
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• ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการ
เปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดง
รายการและเหตุุการณ์์ ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดย
ถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่าง
เพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือ
กิิจกรรมทางธุุ ร กิิจภายในกลุ่่�มบริิ ษัั ท เพื่่� อ แสดงความเห็็ น ต่่ อ
งบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทางการ
ควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััทข้้าพเจ้้า
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้ า พเจ้้ า ได้้ สื่่� อ สารกัั บ ผู้้ �มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการกำำ �กัั บ ดููแล
ในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่่� ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจาก
การตรวจสอบรวมถึึ ง ข้้ อ บกพร่่ อ งที่่� มีี นัั ยสำำ �คัั ญ ในระบบการ
ควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของ
ข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล
ว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเป็็ น อิิสระและได้้ สื่่� อ สารกัั บ ผู้้ �มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการกำำ �กัั บ ดููแล

เกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่า
มีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็น
อิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่� อ งที่่� สื่่� อ สารกัั บ ผู้้ �มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการกำำ �กัั บ ดููแล
ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญมากที่่�สุุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิจการในงวด
ปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้
อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว 
หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควร
สื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�
ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่ ่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจาก
การสื่่�อสารดัังกล่่าว  
ผู้้ส� อบบััญชีีที่่รั� บั ผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอ
รายงานฉบัับนี้้�คืือ นางสาวโชติิมา กิิจศิิรกร

(นางสาวโชติิมา กิิจศิิรกร)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 7318
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิิน	

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สินทรัพย์
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

6

94,055,313.64

64,807,687.65

87,094,281.28

57,071,701.00

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

7

11,869,980.39

8,881,813.07

9,911,743.30

7,335,956.16

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5

-      

-      

38,500,000.00

10,000,000.00

สิินค้้าคงเหลืือ

8

113,324,180.44

124,530,392.81

105,579,593.39

123,560,953.95

ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน

9

2,028,605,834.07

1,642,013,822.84

2,050,374,115.45

1,642,013,822.84

10

853,307,125.44

451,635,863.33

853,307,125.44

451,279,252.33

35,459,650.00

8,441,050.00

35,459,650.00

8,441,050.00

ที่่�ดิินรอการพััฒนา
เงิินมััดจำำ�ค่่าที่่�ดิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น

11

834,597.26

963,838.91

590,378.59

720,343.96

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

12

3,073,557.14

2,749,372.51

1,656,260.00

2,835,624.29

3,140,530,238.38

2,304,023,841.12

3,182,473,147.45

2,303,258,704.53

รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

13

24,394,920.60

11,019,233.26

24,394,920.60

11,019,233.26

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 

14

-      

-      

86,864,497.95

86,864,497.95

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

15

216,603,464.31

221,229,351.66

216,603,464.31

221,229,351.66

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

16

74,933,328.82

97,654,559.07

43,071,111.73

74,751,098.97

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

17

8,891,269.06

24,247,777.99

8,891,269.06

13,341,688.05

สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

18

3,668,197.78

4,170,328.59

3,344,366.02

3,989,385.31

ที่่�ดิินรอการพััฒนา

10

846,596,516.40

1,184,981,885.80

774,015,282.32

1,111,930,937.80

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

19

12,848,145.16

18,930,662.10

10,155,433.98

17,140,248.54

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

20

3,822,606.03

9,297,664.72

3,329,959.51

9,185,491.93

1,191,758,448.16

1,571,531,463.19

1,170,670,305.48

1,549,451,933.47

4,332,288,686.54

3,875,555,304.31

4,353,143,452.93

3,852,710,638.00

รวมสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน

21

42,974,155.60

3,020,169.34

42,974,155.60

3,020,169.34

22

495,458,449.21

416,812,791.74

492,425,081.72

410,696,966.48

18,484,230.42

8,560,032.86

18,252,699.46

8,560,032.86

23

480,304,986.56

259,925,926.39

480,304,986.56

259,925,926.39

25

5,621,196.05

6,515,216.77

3,542,477.96

3,511,551.38

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5

5,000,000.00

184,000,000.00

-      

179,000,000.00

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ

5

2,500,000.00

-      

-      

-      

-      

-      

1,048,932,752.09

881,334,137.10

1,037,499,401.30

864,714,646.45

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

-      
1,089,734.25

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน               

23

105,344,979.96

163,386,538.92

105,344,979.96

163,386,538.92

หุ้้�นกู้้�

24

149,744,998.00

-      

149,744,998.00

-      

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

25

6,229,167.17

17,559,121.35

6,003,885.33

9,524,867.10

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

26

53,873,713.77

60,001,513.03

51,512,175.67

57,894,317.71

ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค

27

21,126,914.64

20,294,313.97

21,126,914.64

20,294,313.97

28

53,303,040.00

36,806,740.00

51,439,950.00

33,498,150.00

16,937,063.22

9,220,253.22

17,370,063.22

9,220,253.22

406,559,876.76

307,268,480.49

402,542,966.82

293,818,440.92

1,455,492,628.85

1,188,602,617.59

1,440,042,368.12

1,158,533,087.37

ประมาณการหนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการ
อสัังหาริิมทรััพย์์
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 1,245,284,305 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1.00 บาท

1,245,284,305.00

1,245,284,305.00

1,245,284,305.00

1,245,284,305.00

1,245,283,691.00

1,245,283,691.00

1,245,283,691.00

1,245,283,691.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

577,530,000.00

95,060,000.00

81,560,000.00

95,060,000.00

81,560,000.00

968,326,584.06

780,306,836.20

995,227,393.81

789,803,859.63

-      

-      

-      

-      

2,886,200,275.06

2,684,680,527.20

2,913,101,084.81

2,694,177,550.63

(9,404,217.37)

2,272,159.52

-      

-      

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2,876,796,057.69

2,686,952,686.72

2,913,101,084.81

2,694,177,550.63

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

4,332,288,686.54

3,875,555,304.31

4,353,143,452.93

3,852,710,638.00

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 1,245,283,691 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 1.00 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร

31

องค์์ประกอบอื่่�นของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี �ำ นาจควบคุุมในบริิษัทั ย่่อย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
รายได้้

2564

2563

2564

2563

5

รายได้้จากการขาย

2,503,647,878.66 1,769,077,898.00 2,503,647,878.66 1,769,077,898.00

รายได้้จากการให้้เช่่าและบริิการ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

27,214,796.83

14,023,009.99

15,231,085.18

8,446,895.06

9,607,155.88

10,098,871.20

9,497,307.91

9,979,206.56

2,540,469,831.37 1,793,199,779.19 2,528,376,271.75 1,787,503,999.62
5

ต้้นทุุนขาย

1,698,928,386.76 1,212,000,778.39 1,703,442,909.04 1,212,000,778.39

ต้้นทุุนให้้เช่่าและบริิการ

46,592,611.32

26,817,600.92

19,984,720.68

15,831,793.77

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

217,443,911.93

161,614,531.33

217,623,911.93

161,614,531.33

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

238,379,383.86

222,148,224.45

223,013,243.72

216,337,214.47

รวมค่่าใช้้จ่่าย

2,201,344,293.87 1,622,581,135.09 2,164,064,785.37 1,605,784,317.96

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

170,618,644.10

364,311,486.38

181,719,681.66

16,363,405.62

29,268,153.62

15,789,115.14

28,788,496.93

322,762,131.88

141,350,490.48

348,522,371.24

152,931,184.73

82,506,579.73

30,774,205.40

79,150,619.83

30,843,046.39

240,255,552.15

110,576,285.08

269,371,751.41

122,088,138.34

(600,833.54)

1,922,371.99

(636,869.59)

2,136,055.28

36

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

339,125,537.50

30

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่เข้้าไป
ไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทรายการใหม่่ในภายหลััง
เข้้าไป ไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

-      

-      

-      

-      

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

(600,833.54)

1,922,371.99

(636,869.59)

2,136,055.28

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

239,654,718.61

112,498,657.07

268,734,881.82

124,224,193.62

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน)
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

251,931,929.04

115,278,400.21

269,371,751.41

122,088,138.34

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

(11,676,376.89)

(4,702,115.12)

-      

-      

240,255,552.15

110,576,285.09

269,371,751.41

122,088,138.34

ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

251,331,095.50

117,200,772.19

268,734,881.82

124,224,193.62

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

(11,676,376.89)

(4,702,115.12)

-      

-      

239,654,718.61

112,498,657.07

268,734,881.82

124,224,193.62

0.202

0.093

0.216

0.098

การแบ่่งปัันกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

37

บริิษััทใหญ่่
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�น (บาทต่่อหุ้้�น)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

1,245,283,691.00

577,530,000.00

-      

-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

-      

-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-      

-      

-      

-      

-      

-      

577,530,000.00

-      

-      

-      

-      

-      

577,530,000.00

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�นสามััญ

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

จ่่ายปัันผล

จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

1,245,283,691.00

-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

-      

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

-      

จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

31

-      

1,245,283,691.00

รัับชำำ�ระค่่าหุ้้�นในบริิษััทย่่อย

ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

หมายเหตุุ

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

95,060,000.00

-      

-      

-      

-      

13,500,000.00

81,560,000.00

-      

-      

-      

6,200,000.00

-      

75,360,000.00

จััดสรรแล้้ว-สำำ�รอง
ตามกฎหมาย

ที่่�ยัังไม่่ ได้้
จััดสรร

968,326,584.06

251,331,095.50

(600,833.54)

251,931,929.04

(49,811,347.64)

(13,500,000.00)

780,306,836.20

117,200,772.19

1,922,371.99

115,278,400.20

(6,200,000.00)

-      

669,306,064.01

กำำ�ไรสะสม

บาท

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-

-      

-      

-      

-      

องค์์ประกอบอื่่�น
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

งบการเงิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น	

2,886,200,275.06

112,498,657.07

1,922,371.99

110,576,285.08

-      

2,500,075.00

-      

-      

-      

(9,404,217.37) 2,876,796,057.69

239,654,718.61

(600,833.54)

240,255,552.15

(49,811,347.64)

-      

2,272,159.52 2,686,952,686.72

(4,702,115.12)

-

(4,702,115.12)

-      

2,500,075.00

251,331,095.50 (11,676,376.89)

(600,833.54)

รวม

4,474,199.64 2,571,953,954.65

251,931,929.04 (11,676,376.89)

(49,811,347.64)

-      

2,684,680,527.20

117,200,772.19

1,922,371.99

115,278,400.20

-      

-      

2,567,479,755.01

รวม

ส่่วนได้้เสีียที่่�
ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

1,245,283,691.00

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

-      
-      
1,245,283,691.00

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

-      

-      

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

จ่่ายเงิินปัันผล

-      

-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

-      

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

-      

-      

31

31

1,245,283,691.00

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

หมายเหตุุ

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

577,530,000.00

-      

-      

-      

-      

-      

577,530,000.00

-      

-      

-      

-      

577,530,000.00

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�นสามััญ

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น	

95,060,000.00

-      

-      

-      

-      

13,500,000.00

81,560,000.00

-      

-      

-      

6,200,000.00

75,360,000.00

จััดสรรแล้้ว-สำำ�รอง
ตามกฎหมาย

กำำ�ไรสะสม

995,227,393.81

268,734,881.82

(636,869.59)

269,371,751.41

(49,811,347.64)

(13,500,000.00)

789,803,859.63

124,224,193.62

2,136,055.28

122,088,138.34

(6,200,000.00)

671,779,666.01

ที่่�ยัังไม่่ ได้้
จััดสรร

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

บาท

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

องค์์ประกอบอื่่�น
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

-      

2,913,101,084.81

268,734,881.82

(636,869.59)

269,371,751.41

(49,811,347.64)

-      

2,694,177,550.63

124,224,193.62

2,136,055.28

122,088,138.34

-      

2,569,953,357.01

รวม
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสด	

บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกระแสเงินสด
บาท
งบการเงิินรวม
2564
2563
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี
ปรัับรายการที่่�กระทบกำำ�ไร (ขาดทุุน) เป็็นเงิินสดรัับ (จ่่าย)
การปรัับปรุุงด้้วยค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
การปรัับปรุุงต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยในการออกหุ้้�นกู้้�
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุนจากการบริิจาคที่่�ดิิน
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุนจากการลดค่่าเช่่าจ่่าย
การปรัับปรุุงด้้วยลููกหนี้้�จากการดำำ�เนิินงานอื่่�น (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยสิินค้้าคงเหลืือ (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยที่่�ดิินรอการพััฒนา (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าสิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้ (กลัับรายการ)
การปรัับปรุุงด้้วยเงิินมััดจำำ�ค่่าที่่�ดิิน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยสิินทรััพย์์อื่่�น (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุนจากการไม่่ขอคืืน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
การปรัับปรุุงด้้วยเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�
หมุุนเวีียนอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
การปรัับปรุุงด้้วยหนี้้�สิินอื่่�น (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าสููญสิ้้�นและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าสิินค้้า
   (กลัับรายการ)
การปรัับปรุุงด้้วยประมาณการหนี้้�สิิน
ผลประโยชน์์พนัักงาน  (กลัับรายการ)
การปรัับปรุุงด้้วยประมาณการหนี้้�สิิน
ค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค (กลัับรายการ)
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
การปรัับปรุุงด้้วยขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียน

240,255,552.15
82,506,579.73
16,318,807.62
44,598.00
11,398,656.00
67,906.83
(2,988,167.32)
10,982,419.74
(160,351,988.90)
(222,884,302.08)
2,104,941.32
(27,018,600.00)
(17,315,043.97)

110,576,285.09

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
269,371,751.41

122,088,138.35

30,774,205.40
79,150,619.83
29,268,153.62
15,744,517.13
-      
44,598.00
-      
11,398,656.00
-      
-      
(1,773,757.00)
(2,575,787.14)
47,526,006.93
17,757,567.93
338,349,952.24 (182,298,420.95)
(40,481,250.00) (223,710,627.00)

30,843,046.38
28,788,496.93
-      
-      
-      
(139,998.79)
48,421,751.87
338,349,952.24
(40,481,250.00)

-      
(8,441,050.00)
(106,405.20)

-      
(27,018,600.00)
(14,958,316.21)

-      
(8,441,050.00)
(1,169,718.24)

5,123,713.28

-      

5,118,178.04

-      

77,264,586.20
8,907,613.61
32,488,806.93
223,792.63

165,876,648.68
6,170,185.44
24,768,346.05
-      

80,304,365.89
8,149,810.00
24,348,325.28
223,792.63

164,138,684.14
5,270,016.00
21,786,485.44
-      

3,117,138.28

3,394,151.79

2,963,913.07

3,241,838.61

3,201,704.67
(492.70)

3,768,680.46
(1,644.19)

3,201,704.67
(492.70)

3,768,680.46
(1,644.19)

(432,668.00)

13,249,258.24

(94,073.24)

13,249,260.24

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บาท
งบการเงิินรวม
2564
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) การดำำ�เนิินงาน
ดอกเบี้้�ยรัับ
ภาษีีเงิินได้้รัับคืืน (จ่่ายออก)
เงิินสดรัับดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินสดรัับ (จ่่าย) อื่่�นจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค
หนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากธนาคารและเงิินลงทุุนอื่่�นที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกัันเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดรัับจากการให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดจ่่ายให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดจ่่ายเพิ่่�มทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดจ่่ายซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

63,015,554.02
(435,420.18)
(49,508,909.48)
105,430.98

722,917,767.55
-      
(27,042,510.66)
-      

67,121,482.64
(1,336,721.62)
(45,336,290.51)
1,234,125.73

729,712,689.44
-      
(27,033,751.91)
-      

-      
(10,885,466.66)
(2,369,104.00)
(12,653,700.00)
(12,731,615.32)

(32,623.23)
(6,705,163.70)
-      
(5,934,000.00)
683,203,469.96

-      
(10,885,466.66)
(2,369,104.00)
(11,208,200.00)
(2,780,174.42)

-      
(6,705,163.70)
-      
(5,700,000.00)
690,273,773.83

129,734.35
(13,375,687.34)
-      
-      
-      
(19,328,527.74)
(5,341,979.29)
558,260.00
(420,951.70)
(37,779,151.72)

(7,956.21)
2,801,617.64
-      
-      
-      
(19,507,495.15)
(36,733,912.57)
70,000.00
(370,874.80)
(53,748,621.09)

130,458.07
(13,375,687.34)
7,000,000.00
(35,500,000.00)
-      
(6,537,968.67)
(5,341,979.29)
558,260.00
(204,701.70)
(53,271,618.93)

(6,282.34)
2,801,617.64
-      
(10,000,000.00)
(7,500,000.00)
(3,466,259.97)
(36,733,912.57)
70,000.00
(284,424.80)
(55,119,262.04)
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บาท
งบการเงิินรวม
2564
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระภาระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดรัับชำำ�ระค่่าหุ้้�นของส่่วนได้้เสีียที่่� ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
เงิินสดรัับเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมกรรมการ
เงิินสดรัับจากการกู้้�ยืืมระยะยาว
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
เงิินสดรัับจากการออกหุ้้�นกู้้�
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายในการออกหุ้้�นกู้้�
จ่่ายดอกเบี้้�ยจ่่าย
จ่่ายเงิินปัันผลจ่่าย
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

39,953,986.26 (303,850,138.93)
39,953,986.26 (303,850,138.93)
(7,503,644.56)
(5,659,845.92)
(4,047,644.56)
(3,774,105.92)
-      
2,500,075.00
-      
-      
-      
5,000,000.00
-      
-      
(179,000,000.00) (40,000,000.00) (179,000,000.00) (40,000,000.00)
(2,500,000.00)
-      
-      
-      
881,628,998.41 440,679,925.58 881,628,998.41 440,679,925.58
(719,291,497.20) (639,484,626.45) (719,291,497.20) (639,484,630.44)
150,000,000.00
-      
150,000,000.00
(255,002.00)
-      
(255,002.00)
-      
(33,463,100.24) (51,042,506.79) (33,103,119.64) (50,848,487.62)
(49,811,347.64)
-      
(49,811,347.64)
-      
79,758,393.03 (591,857,117.51)
86,074,373.63 (597,277,437.33)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

29,247,625.99
64,807,687.65
94,055,313.64

37,597,731.36
27,209,956.29
64,807,687.65

30,022,580.28
57,071,701.00
87,094,281.28

37,877,074.46
19,194,626.54
57,071,701.00

ข้้อมููลงบกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
1) เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ประกอบด้้วย
   เงิินสดในมืือ
   เงิินฝากธนาคาร
        รวม

594,000.00
93,461,313.64
94,055,313.64

724,000.00
64,083,687.65
64,807,687.65

384,000.00
86,710,281.28
87,094,281.28

609,000.00
56,462,701.00
57,071,701.00

2) ใน ปีี 2564 และ 2563 บริิษััทได้้โอนต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินจำำ�นวน 18.33 ล้้านบาท และ 27.91 ล้้านบาท เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ดิินรอการพััฒนา
3) ในปีี 2563 บริิษััทได้้โอนเงิินมััดจำำ�เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน จำำ�นวน 1.48 ล้้านบาท
4) ในปีี 2563 บริิษััทซื้้�อเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงานโดยทำำ�สััญญาเช่่าการเงิินและซื้้�อจำำ�นวน 2.18 ล้้านบาท
5) ในปีี 2563 บริิษััทได้้โอนสำำ�นัักงานขายจากที่่�ดิินรอการพััฒนามารวมในที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 8.75 ล้้านบาท
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บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1.	ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1	ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
		 (ก)	ภููมิิลำำ�เนาและสถานะทางกฎหมาย
บริิษััทจดทะเบีียนจััดตั้้�งเป็็นบริิษััทจำำ�กััดเมื่่�อวัันที่่� 2 กุุมภาพัันธ์์ 2537 โดยได้้แปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััด มาเป็็นบริิษััท
มหาชน จำำ�กััด ซึ่่�งได้้จดทะเบีียนกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2546 และได้้แก้้ ไขชื่่�อบริิษััทเป็็น
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) (N.C. Housing Public Company Limited)
บริิษััทมีีที่่�อยู่่�ตามที่่�ได้้จดทะเบีียนไว้้ดัังนี้้�
เลขที่่� 1/765 หมู่่�ที่่� 17 ซอยอััมพร ถนนพหลโยธิิน กม.26 ตำำ�บลคููคต อำำ�เภอลำำ�ลููกกา จัังหวััดปทุุมธานีี 12130
ประเทศไทย
		 (ข)	ลัักษณะธุุรกิิจ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประกอบธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการค้้าได้้แก่่ จััดสรรที่่�ดิินและปลููกบ้้านสำำ�เร็็จรููปและ
คอนโดมิิเนีียม งานก่่อสร้้าง การบริิการและเช่่าภายในสโมสรหมู่่�บ้้าน และศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพและดููแลผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้้น
		 (ค)	ชื่่�อบริิษััทใหญ่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท คืือ บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ร้้อยละ 51.00
1.2 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่ง� ปััจจุุบันั มีีการแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจยัังมีีการชะลอตััวและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้ติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดังั กล่่าว 
และทำำ�การประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่ยวกั
� บั มููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง

2. เกณฑ์์ ในการจััดทำำ�งบทางการเงิินรวมและการดำำ�เนิินงาน
2.1 งบการเงิินรวมนี้้�ได้้รวมบััญชีีต่่างๆ ของบริิษััท เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด
(มหาชน) ถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ดัังต่่อไปนี้้�
อััตราร้้อยละของการถืือหุ้้�น
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
2564
2563

ลัักษณะธุุรกิิจ

บริิษััทย่่อย
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

100

100

รัับเหมาก่่อสร้้างและบริิหารโครงการ

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

100

100

บริิหารงานหมู่่�บ้้าน

60

60

ศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพและดููแลผู้้�สููงอายุุ

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม - ถืือโดย
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
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2.2 สิินทรััพย์์และรายได้้ของบริิษััทย่่อยซึ่่�งรวมอยู่่�ในงบการเงิินรวมคิิดเป็็นจำำ�นวนประมาณร้้อยละ ดัังนี้้� :
อััตราร้้อยละของยอดสิินทรััพย์์
ของบริิษััทย่่อยซึ่่�งรวมอยู่่�ใน
งบแสดงฐานะทางการเงิินรวม
2564
2563

อััตราร้้อยละของยอดรายได้้
ของบริิษััทย่่อยซึ่่�งรวมอยู่่�ใน
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
2564
2563

บริิษััทย่่อย
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

2.23

2.37

0.14

0.17

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

0.06

0.05

0.22

4.28

0.66

1.30

0.56

4.44

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม - ถืือโดย
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

2.3 บริิษััทบัันทึึกบััญชีีโดยวิิธีีซื้้�อ สำำ�หรัับการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
2.4 รายการบััญชีีที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับบริิษััทย่่อยที่่�รวมในงบการเงิินรวมได้้หัักกลบลบกัันแล้้ว
2.5 งบการเงิินรวมจััดทำำ�ขึ้้�น โดยใช้้นโยบายการบััญชีีเดีียวกััน สำำ�หรัับรายการบััญชีีที่่�เหมืือนกัันหรืือเหตุุการณ์์ทางบััญชีี
ที่่�คล้้ายคลึึงกััน
2.6 ยอดคงค้้างระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย รายการค้้าระหว่่างกัันที่่�มีีสาระสำำ�คััญได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิินรวมนี้้�แล้้ว
2.7 ส่่วนได้้เสีียที่่� ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม คืือ จำำ�นวนกำำ�ไรหรืือขาดทุุนและสิินทรััพย์์สุุทธิิของบริิษััทย่่อย ส่่วนที่่� ไม่่ได้้เป็็นของบริิษััท
และแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนรวม และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในงบแสดงฐานะการเงิินรวม

3. หลัักเกณฑ์์ ในการจััดทำำ�งบการเงิิน

  

3.1 หลัักเกณฑ์์ ในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547
โดยได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และการแสดงรายการได้้ทำำ�ขึ้้�นตามแบบกำำ�หนดรายการย่่อที่่�ต้้องมีี
ในงบการเงิินสำำ�หรัับบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ที่่�กำำ�หนดโดยประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ออกตามความ
ในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทใช้้เป็็นทางการตามกฎหมายงบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษแปล
มาจากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยดัังกล่่าว
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยเกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ ในปีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงจำำ�นวนหลายฉบัับ ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบััติิ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้ปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหา
เท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนขึ้้�นเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิ
ทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีกัับผู้้� ใช้้มาตรฐาน
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้� ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
ในปีีปััจจุุบััน
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้ ในอนาคต
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงหลายฉบัับ และได้้ลงประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2565
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้ปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชัดั เจนเกี่่�ยวกับั วิิธีปี ฏิิบััติิทางการบััญชีีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินบางฉบัับมีีการให้้ข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิหรืือข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวกัับผู้้� ใช้้มาตรฐาน
ฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยประเมิินแล้้วเชื่่อ� ว่่าการปรัับปรุุงมาตรฐานนี้้�จะไม่่มีผี ลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั
ต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ
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4. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
4.1 การรัับรู้้�รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์
รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์รัับรู้้�เมื่่�อบริิษััทมีีการส่่งมอบและโอนกรรมสิิทธิ์์�ในสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว  กล่่าวคืือ
เมื่่�อมีีการส่่งมอบบ้้านพร้้อมที่่�ดิินหรืือหน่่วยในอาคารชุุดพัักอาศััย  รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์แสดงตามมููลค่่า
ที่่�ได้้รัับหรืือคาดว่่าจะได้้รัับสำำ�หรัับบ้้านพร้้อมที่่�ดิินหรืือหน่่วยในอาคารชุุดพัักอาศััยที่่� ได้้ส่่งมอบหลัังจากหัักส่่วนลด
การจ่่ายชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายแทนลููกค้้า
บริิษััทจ่่ายค่่าธรรมเนีียมการจดทะเบีียนหรืือจ่่ายค่่าใช้้จ่่ายส่่วนกลางนิิติิบุุคคล โดยจ่่ายแทนลููกค้้าเมื่่�อลููกค้้า
จดทะเบีียนโอนบ้้านหรืือหน่่วยในอาคารชุุดพัักอาศััย  ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทพิิจารณาว่่ารายการเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งตอบแทนที่่�
จ่่ายให้้ลููกค้้า ดัังนั้้�นจึึงบัันทึึกรายการดัังกล่่าวหัักจากมููลค่่ารายได้้ ในสััญญาที่่�ทำำ�กัับลููกค้้าจากเดิิมที่่�บัันทึึกเป็็นต้้นทุุนใน
การจััดจำำ�หน่่าย
เงิินค่่างวดส่่วนที่่�เก็็บก่่อนการโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนที่่�เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ของความเป็็นเจ้้าของให้้กับั ผู้้�ซื้้อ� จะบัันทึึก
เป็็นค่่างวดที่่�ยัังไม่่รัับรู้้�เป็็นรายได้้
ต้้นทุุนขายจะคำำ�นวณตามต้้นทุุนทั้้�งหมดที่่�ประมาณการว่่าจะเกิิดขึ้้�นจริิงของโครงการ อย่่างไรก็็ดีีต้้นทุุนขายจะ
ถููกปรัับปรุุงให้้ ใกล้้เคีียงกัับต้้นทุุนจริิงในกรณีีที่่�ปััจจััยต้้นทุุนจริิงเปลี่่�ยนไปอย่่างเป็็นนััยสำำ�คััญ
ในการคำำ�นวณหาต้้นทุุนขายที่่�ดิิน บ้้านพร้้อมที่่�ดิินและต้้นทุุนจากการขายอาคารชุุด บริิษััทได้้ทำำ�การแบ่่งสรรต้้นทุุน
การพััฒนาที่่�ดิินทั้้�งหมดตามเกณฑ์์พื้้�นที่่�ที่่�ขาย
บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งบัันทึึกรายได้้จากการรัับเหมาก่่อสร้้างรัับรู้้�ตลอดช่่วงเวลาหนึ่่�งโดยวิิธีีอััตราส่่วนของต้้นทุุน
ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วจนถึึงปััจจุุบัันกัับประมาณการต้้นทุุนทั้้�งสิ้้�น ต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับรู้้� ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น เงิินค่่างวด
ที่่�เก็็บได้้เกิินกว่่าอััตราส่่วนของงานที่่�ทำำ�เสร็็จจะบัันทึึกเป็็นรายได้้รัับล่่วงหน้้า ส่่วนที่่�ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดเรีียกเก็็บเงิินจะบัันทึึก
เป็็นลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งบัันทึึกรายได้้ค่่าบริิหารหมู่่�บ้้านเมื่่�อให้้บริิการแล้้วเสร็็จตามระยะเวลาของสััญญา
บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งบัันทึึกรายได้้ค่่าบริิการ ค่่าห้้องพัักโดยจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อให้้บริิการแล้้วเสร็็จ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�รายได้้อื่่�น และค่่าใช้้จ่่ายตามเกณฑ์์คงค้้าง
4.2 เครื่่�องมืือทางการเงิิน
            การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�
วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการ
จััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น
ตราสารทุุนสามารถจำำ�แนกและไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามประเภทของการวััดมููลค่่าได้้สองประเภท ได้้แก่่ การวััด
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน หรืือการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ซึ่่�งไม่่สามารถจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
การรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่� ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม บวกหรืือหัักด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาหรืือการออกสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินนั้้�น ต้้นทุุนการทำำ�รายการของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนนั้้�นรัับรู้้�
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นที่่�ไม่่มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิิน
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารหนี้้�ทำำ�ได้้ 3 วิิธีีโดยขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดประเภทตราสารหนี้้�นั้้�น
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย เมื่่�อถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแส
เงิินสดตามสััญญา และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดซึ่่�งเป็็นการรัับชำำ�ระ
เพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวต้้อง
คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงและต้้องมีีการประเมิินการด้้อยค่่า กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการด้้อยค่่าดัังกล่่าวจะรัับรู้้� ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น เมื่่�อถืือครองสิินทรััพย์์ทาง
การเงิิน เพื่่อ� รัับกระแสเงิินสดตามสััญญาและเพื่่อ� ขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และเงื่่อ� นไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสด ซึ่่�งเป็็นการรัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้น
ในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินรัับรู้้�ผ่า่ นกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ยกเว้้น
รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า รายได้้ดอกเบี้้�ย  และกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกี่่�ยวข้้องจะรัับรู้้�เป็็น
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อมีีการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน กำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่�เคยรัับรู้้�รายการใน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจะต้้องจััดประเภทรายการใหม่่เข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวต้้อง
คำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงเช่่นเดีียวกัับ สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
นั้้�นไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหรืือวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิของ
มููลค่่ายุุติิธรรมในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารทุุนต้้องแสดงตราสารทุุนโดยใช้้มููลค่่ายุุติิธรรม และบัันทึึกกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมเข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุนหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดประเภทรายการ
ของตราสารทุุนนั้้�น
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หัักต้้นทุุนการทำำ�รายการ และ
จััดประเภทหนี้้�สิินทางการเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริิง
ในการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
นั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน
การตััดรายการของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่�อสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�นได้้สิ้้�นสุุดลง
หรืือได้้มีีการโอนสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�น รวมถึึงได้้มีีการโอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมด
ของสิินทรััพย์์นั้้น� หรืือมีีการโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้น� แม้้ว่า่ จะไม่่มีกี ารโอนหรืือไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่ง� ความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
เกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น  
หนี้้�สิินทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีีก็็ต่่อเมื่่�อได้้มีีการปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันของหนี้้�สิินนั้้�นแล้้ว 
มีีการยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้�น หรืือมีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็น
หนี้้�สิินใหม่่จากผู้้� ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ ไขข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่าง
เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการหนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้ผ� ลแตกต่่างของมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าว
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย หรืือ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์ที่่�
เกิิดจากภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน ประเมิินโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้เกิิดเหตุุการณ์์ด้้าน
เครดิิตเกิิดขึ้้�นก่่อน บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้วิิธีีทั่่�วไป (General approach) ในการพิิจารณาค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการ
ด้้อยค่่า สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้า บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้วิิธีีการอย่่างง่่าย (Simplified approach) ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่�อผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุ
ของลููกหนี้้�การค้้า โดยอ้้างอิิงจากประสบการณ์์ ในอดีีต ปรัับปรุุงด้้วยข้้อมููลการคาดการณ์์ ไปในอนาคตเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้�
การค้้าและสภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
การหัักกลบของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิิน
ก็็ต่อ่ เมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รับั รู้้� และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระด้้วย
ยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน
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4.3 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด  
เงิินสดประกอบด้้วยเงิินฝากธนาคารและเงิินสดในมืือและเงิินทุุนในตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินที่่�จะครบกำำ�หนดภายใน 3 เดืือน
ข้้างหน้้า โดยไม่่รวมรายการเงิินฝากที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
4.4 สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าคงเหลืือ ได้้แก่่ อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อขายแสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิจะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า
ราคาทุุนประกอบด้้วยต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ค่่าก่่อสร้้าง ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับโครงการ
สิินค้้าเพื่่�อบริิการคงเหลืือแสดงในราคาทุุนตามวิิธีีเข้้าก่่อน-ออกก่่อนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�ได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า
วััสดุุก่่อสร้้างคงเหลืือแสดงในราคาทุุนตามวิิธีีเข้้าก่่อน-ออกก่่อนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�ได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า
มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ เป็็นการประมาณราคาที่่�คาดว่่าจะขายได้้ตามปกติิธุุรกิิจหัักด้้วยประมาณการต้้นทุุนที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องจ่่ายไปเพื่่�อให้้ขายสิินค้้าได้้
4.5 ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน และที่่�ดิินรอการพััฒนา
ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน แสดงในราคาทุุน ราคาทุุนประกอบด้้วยต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิินค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ค่่าก่่อสร้้าง
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับโครงการ
ที่่�ดิินรอการพััฒนาเป็็นที่่�ดิินที่่�บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีความตั้้�งใจที่่�จะถืือไว้้เพื่่อ� ประโยชน์์ ในอนาคต ราคาทุุนประกอบด้้วย 
ค่่าที่่�ดิินและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน รวมทั้้�งต้้นทุุนการกู้้�ยืืมที่่�เกิิดในระหว่่างการพััฒนาที่่�ดิิน เฉพาะ
ในขณะที่่�มีีการพััฒนาที่่�ดิินนั้้�น
ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินและที่่�ดิินรอการพััฒนา แสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะบัันทึึกขาดทุุนจากการลดมููลค่่าของโครงการ (ถ้้ามีี) ไว้้ ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
4.6 ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของเงิินกู้้�ที่่�ใช้้ ในการจััดหาหรืือก่่อสร้้างสิินทรััพย์์หรืือพััฒนาโครงการที่่�ต้้องใช้้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้้พร้้อมใช้้หรืือขาย ได้้ถููกนำำ�ไปรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์จนกว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นจะอยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่�
จะใช้้ ได้้ตามประสงค์์หรืือเมื่่�อการก่่อสร้้างเสร็็จสิ้้�นหรืือหยุุดชะงัักลงจนกว่่าจะมีีการดำำ�เนิินการพััฒนาต่่อไป ส่่วนต้้นทุุนการ
กู้้�ยืมื อื่่�น ๆ ถืือเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในงวดที่่�เกิิดรายการ ต้้นทุุนการกู้้�ยืมื ประกอบด้้วยดอกเบี้้�ยและต้้นทุุนอื่่�นที่่�เกิิดขึ้้น� จากการกู้้�ยืมื นั้้�นๆ
สำำ�หรัับเงิินกู้้�ที่่กู้� ม�้ าโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เฉพาะเพื่่อ� พััฒนาโครงการ ดอกเบี้้�ยจ่า่ ยดัังกล่่าวประกอบด้้วยดอกเบี้้�ยที่่จ่� า่ ยจริิง
หัักด้้วยรายได้้จากการนำำ�เงิินกู้้�นั้้�นไปลงทุุนชั่่�วคราว ส่่วนเงิินที่่�กู้้�มาเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทั่่�วไปดอกเบี้้�ยจะคำำ�นวณโดยการ
คููณรายจ่่ายของโครงการนั้้�นด้้วยอััตราการตั้้�งขึ้้�นเป็็นทุุน อััตราการตั้้�งขึ้้�นเป็็นทุุนคืืออััตราถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของต้้นทุุน
การกู้้�ยืืมในระหว่่างปีีที่่�ไม่่รวมต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของเงิินที่่�กู้้�มาโดยเฉพาะ
4.7 เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย  หมายถึึงกิิจการที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจในการควบคุุมนโยบายการเงิินและการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้ว
บริิษัทั จะถืือหุ้้�นที่่�มีสิิี ทธิิออกเสีียงมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง บริิษัทั ได้้รวมงบการเงิินของบริิษัทั ย่่อยไว้้ ในงบการเงิินรวมตั้้�งแต่่วันั ที่่�บริิษัทั
ควบคุุมบริิษััทย่่อยจนกระทั่่�งอำำ�นาจควบคุุมหมดไป
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยแสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยแสดงด้้วยวิิธีีราคาทุุนสุุทธิิจากค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
4.8 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ราคาทุุนประกอบด้้วยต้้นทุุนในการได้้มาซึ่่�งที่่�ดิิน ค่่าพััฒนาที่่�ดิิน ค่่าก่่อสร้้าง ต้้นทุุน
การกู้้�ยืืมและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันโดยตรง
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษััทแสดงด้้วยวิิธีีราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
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ที่่�ดิินไม่่มีีการหัักค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ประเภทอาคารพัักอาศััยให้้เช่่าคำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรง
ตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณ ดัังนี้้�
อาคารพัักอาศััยให้้เช่่า
30 ปีี
ระบบสาธารณููปโภค
10   ปีี
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
5   ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
5   ปีี
ค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนรวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
4.9 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิินแสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงในราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม และค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
ราคาทุุนรัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกที่่� ได้้สิินทรััพย์์มารวมถึึงต้้นทุุนทางตรงอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สิินทรััพย์์
อยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่�จะใช้้ ได้้ตามวััตถุุประสงค์์รวมทั้้�งต้้นทุุนในการรื้้�อถอน ขนย้้าย และการบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์ซึ่่�ง
เป็็นภาระผููกพัันของกิิจการ (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำำ�นวณจากราคาทุุนหัักมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์ โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุ
การให้้ประโยชน์์โดยประมาณดัังนี้้�
อาคาร
20   ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
20   ปีี
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
5   ปีี
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
5   ปีี
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
5   ปีี
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
5   ปีี
ยานพาหนะ
5   ปีี
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการทบทวนมููลค่่าคงเหลืือและอายุุการให้้ประโยชน์์ทุุกปีี
บริิษััทและบริิษััทย่่อยคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนประกอบของรายการสิินทรััพย์์แต่่ละส่่วนแยกต่่างหากจากกัันเมื่่�อ
ส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนนั้้�นมีีต้้นทุุนที่่�มีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัับต้้นทุุนทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิิน สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้างและอุุปกรณ์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
บริิษััทและบริิษััทย่่อยตััดรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ออกจากบััญชีีเมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผลกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายหรืือตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ จะรัับรู้้� ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
4.10 สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนที่่�บริิษััทซื้้�อมาและมีีอายุุการใช้้งานจำำ�กััด แสดงในราคาทุุนหัักด้้วยค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อ
การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนถููกตััดจำำ�หน่่ายและบัันทึึกในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จโดยวิิธีีเส้้นตรงตามระยะเวลาที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจนัับจากวัันที่่�อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งาน ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจ
แสดงได้้ดัังนี้้�
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
3 - 10  ปีี
4.11 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์อื่่น� ทุุกวัันที่่�ในงบแสดงฐานะ
การเงิิน หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่่า บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะรัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ทั้้�งนี้้� มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนหมายถึึง
มููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า
ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์ บริิษััทและบริิษััทย่่อยประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่า
จะได้้รัับจากสิินทรััพย์์และคำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่�ยง
ในสภาพตลาดปััจจุุบัันของเงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์ที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่�
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้แบบจำำ�ลองการประเมิินมููลค่่าที่่�ระมััดระวััง
ที่่�สุดุ ซึ่่ง� เหมาะสมกัับสิินทรััพย์์ และสามารถสะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หักั ด้้วย
ต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย โดยการจำำ�หน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้อ� กัับผู้้�ขายมีีความรอบรู้้แ� ละเต็็มใจในการแลกเปลี่่�ยนและสามารถต่่อรองราคา
กัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้�ที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ผลขาดทุุน
จากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์จะถููกกลัับรายการเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนเพิ่่�มขึ้้�นในภายหลัังและจะกลัับรายการได้้
ไม่่เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีภายหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมหรืือค่่าตััดจำำ�หน่่าย
4.12 สััญญาเช่่า
ณ วัันเริ่่�มต้้นสััญญา บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่
โดยสััญญาจะเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ถ้้าสััญญานั้้�นเป็็นการให้้สิิทธิิในการควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์
ที่่�ระบุุได้้สำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประเมิินอายุุสััญญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าหรืือตามระยะเวลา
ที่่�เหลืืออยู่่�ของสััญญาเช่่าที่่�มีีผลอยู่่� โดยรวมระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหากมีีความแน่่นอนอย่่าง
สมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�นและระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุ
สมผลที่่�จะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ทั้้�งนี้้�พิิจารณาถึึงผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงในเทคโนโลยีี และ/หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่ออายุุของสััญญาเช่่าดัังกล่่าว เป็็นต้้น
		สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - ผู้้�เช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รัับรู้้�  ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล โดยแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและ
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) และปรัับปรุุงด้้วยการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ (ถ้้ามีี) ราคาทุุนดัังกล่่าวประกอบด้้วย 
จำำ�นวนเงิินของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจากการวััดมููลค่่าเริ่่ม� แรก ต้้นทุุนทางตรงที่่�เกิิดขึ้้น� และการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าใดๆ
ที่่�จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเริ่่�มมีีผลหัักสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่� ได้้รัับ
ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รวมถึึงประมาณการต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับผู้้�เช่่าในการรื้้�อและขนย้้ายสิินทรััพย์์
อ้้างอิิง การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์อ้้างอิิงหรืือการบููรณะสิินทรััพย์์อ้้างอิิงให้้อยู่่�ในสภาพตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในข้้อตกลง
และเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์ โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุของสััญญาเช่่า
หรืืออายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แต่่ละประเภท
		 หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าแสดงมููลค่่าตามมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�
สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวประกอบด้้วย  การจ่่ายชำำ�ระคงที่่� (รวมถึึงการจ่่ายชำำ�ระคงที่่�
โดยเนื้้�อหา) หัักลููกหนี้้�สิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่า (ถ้้ามีี) และจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าผู้้�เช่่าจะจ่่ายชำำ�ระภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่า
คงเหลืือ นอกจากนี้้� การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่ายัังรวมถึึงราคาใช้้สิิทธิิของสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ หากมีีความแน่่นอนอย่่าง
สมเหตุุสมผลที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น และการจ่่ายชำำ�ระค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนด
สััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะใช้้สิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า
บริิษััทและบริิษััทย่่อยคำำ�นวณมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าโดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
ณ วัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล หากอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของหนี้้�สิินสััญญาเช่่านั้้�นไม่่สามารถกำำ�หนดได้้ ทั้้�งนี้้�อััตราดอกเบี้้�ยการ
กู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มอ้้างอิิงจากอััตราผลตอบแทนของพัันธบััตรรััฐบาลปรัับด้้วยค่่าความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมตามระยะเวลาของ
สััญญาเช่่านั้้�น หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อ
สะท้้อนดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และลดลงเพื่่�อสะท้้อนการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�จ่่ายชำำ�ระแล้้ว  นอกจากนี้้�
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะวััดมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสัญ
ั ญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งจ่่ายชำำ�ระ
หรืือการประเมิินสิิทธิิการเลืือกในการซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
		สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
บริิษััทและบริิษััทย่่อยเลืือกใช้้ข้้อยกเว้้นในการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น (สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า
12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล และไม่่มีีสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ) และสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� 
จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุ
สััญญาเช่่า
บริิษััทรัับรู้้�การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าจากสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานเป็็นรายได้้โดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
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4.13 เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น (รวมยอดคงเหลืือกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน) แสดงในราคาทุุน
4.14 ผลประโยชน์์พนัักงาน
		ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
กลุ่่�มบริิษััทรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส เงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมและกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อ
เกิิดรายการ
		ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการสมทบเงิิน)
กลุ่่�มบริิษััทและพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�
บริิษััทจ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของบริิษััท เงิินที่่�บริิษััทจ่่าย
สมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
		ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการผลประโยชน์์)
กลุ่่�มบริิษััทมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ
ผลตอบแทนพนัักงานอื่่�นๆ ซึ่่�งบริิษััทถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
กลุ่่�มบริิษััทคำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานโดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วย
ที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าวตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งหลัักการประมาณการดัังกล่่าวต้้องใช้้ข้้อสมมติิที่่�หลากหลาย รวมถึึงข้้อสมมติิเกี่่�ยวกัับอััตรา
คิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน อััตราการมรณะและอััตราเงิินเฟ้้อ
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย  (Actuarial gains and losses) สำำ�หรัับ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้� ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
4.15 กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทเป็็นกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วง
น้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ถืือโดยบุุคคลภายนอกที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วในระหว่่างปีี
4.16 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
		ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยอีีกสองแห่่งบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ (ถ้้ามีี) ตามจำำ�นวนที่่�จะต้้องจ่่าย คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์แห่่งประมวล
รััษฎากรในอััตราภาษีีเงิินได้้ 20% ของกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีเงิินได้้ หลัังจากปรัับปรุุงบวกกลัับด้้วยค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ซึ่่�ง
ไม่่สามารถถืือเป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวณภาษีีและหัักออกด้้วยรายการที่่�ได้้รับั ยกเว้้นหรืือไม่่ถือื เป็็นรายได้้ ในการคำำ�นวณภาษีี
นอกจากนี้้�กลุ่่�มบริิษััทคำำ�นวณค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ โดยใช้้เกณฑ์์การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย ให้้เป็็นไปตามประมวล
รััษฎากรกำำ�หนดและตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพากร เรื่่�องการคำำ�นวณกำำ�ไรและเงิินได้้สุุทธิิสำำ�หรัับกิิจการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ซึ่่�ง
จะแตกต่่างไปจากหลัักการบััญชีีที่่�เลืือกปฏิิบััติิในบางกรณีีได้้แก่่การรัับรู้้�รายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์และต้้นทุุนขาย 
ดอกเบี้้�ยจ่่าย และค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับกลุ่่�มทรััพย์์สิินประเภทค่่าพััฒนาสาธารณููปโภค เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน
บริิษััทย่่อยอีีก 1 แห่่ง บัันทึึกภาษีีเงิินได้้ (ถ้้ามีี) ตามจำำ�นวนที่่�จะต้้องจ่่าย คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์แห่่งประมวลรััษฎากร
ในอััตราภาษีีที่่�กำำ�หนดโดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีเงิินได้้หลัังจากปรัับปรุุงบวกกลัับด้้วยค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ซึ่่�ง
ไม่่สามารถถืือเป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวณภาษีี อััตราภาษีีเงิินได้้เป็็นดัังนี้้�
อััตราภาษีี
กำำ�ไรสุุทธิิก่่อนภาษีีเงิินได้้ (บาท)
1 - 300,000
300,001 - 3,000,000
มากกว่่า 3,000,000

ยกเว้้น
15%
20%
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		ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะคำำ�นวณขึ้้�นจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีกัับ
ฐานภาษีีของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกรัับรู้้�เป็็นรายได้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
โดยจะรัับรู้้� ในกำำ�ไรขาดทุุน เว้้นแต่่ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หักั ภาษีีจะถููกรัับรู้้เ� ป็็นสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่นอน
ว่่าบริิษััทจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีจากการดำำ�เนิินงานในอนาคตเพีียงพอที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีมาใช้้ประโยชน์์
ได้้ และผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการจะถููกรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้อััตราภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับงวดที่่�บริิษััทคาดว่่าจะ
ได้้รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ โดยใช้้อััตราภาษีีและกฎหมาย
ภาษีีอากรที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกทบทวนและปรัับลด
มููลค่่า เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทจะไม่่มีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์ ได้้
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะหัักกลบกัันได้้ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตาม
กฎหมายและภาษีีเงิินได้้นี้้�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงานเดีียวกััน
4.17 บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท ถููกควบคุุมโดยบริิษััทไม่่ว่่าจะ
เป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับบริิษััท รวมถึึงบริิษััทที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ถืือหุ้้�น บริิษััทย่่อย และ
กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทย่่อยในเครืือเดีียวกััน นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริิษััทร่่วมและบุุคคล
ซึ่่�งถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญกัับบริิษััท ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการ
หรืือพนัักงานของบริิษััทตลอดทั้้�งสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดกัับบุุคคลดัังกล่่าว และกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลเหล่่านั้้�น
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทแต่่ละรายการบริิษััทคำำ�นึึงถึึงเนื้้�อหา
ของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมาย
4.18 การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินในประเทศไทย ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและ
การประมาณการในเรื่่อ� งที่่�มีคี วามไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุลุ ยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�จะส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวน
เงิินที่่�เกี่่�ยวกัับรายได้้ ค่่าใช้้จ่่าย สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น�  ซึ่่ง� ผลที่่�เกิิดขึ้้น� จริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุลุ ยพิินิิจและการประมาณการ
ที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
4.18.1 ประมาณการต้้นทุุนโครงการปลููกสร้้างบ้้านและรัับจ้้างปลููกสร้้างบ้้าน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประมาณการต้้นทุุนงานปลููกสร้้างของแต่่ละโครงการและรัับจ้้างปลููกสร้้างบ้้าน จาก
รายละเอีียดของแบบก่่อสร้้างและนำำ�มาคำำ�นวณจำำ�นวนและมููลค่่าวััสดุุก่อ่ สร้้างที่่�ต้อ้ งใช้้ ในโครงการปลููกสร้้างบ้้าน
ดัังกล่่าว  รวมถึึงค่่าแรง ค่่าโสหุ้้�ย ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม และต้้นทุุนงานสาธารณููปโภคที่่�ต้้องใช้้ ในงานโครงการ
ปลููกสร้้างบ้้านจนเสร็็จ ประกอบกัับการพิิจารณาถึึงแนวโน้้มของการเปลี่่�ยนแปลงราคาวััสดุุก่่อสร้้าง ค่่าแรง
และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะทำำ�การทบทวนประมาณการต้้นทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ และทุุกคราวที่่�
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงแตกต่่างจากประมาณการต้้นทุุนอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
4.18.2 สััญญารัับเหมาก่่อสร้้าง
บริิษััทย่่อยรัับจ้้างปลููกสร้้างบ้้านให้้แก่่บริิษััทใหญ่่โดยอ้้างอิิงกัับอััตราส่่วนของต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วจนถึึง
ปััจจุุบัันกัับประมาณการต้้นทุุนทั้้�งสิ้้�น เมื่่�อกิิจการสามารถประมาณต้้นทุุนงานก่่อสร้้างตามสััญญาได้้อย่่าง
น่่าเชื่่�อถืือ โดยวิิศวกรโครงการ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประมาณการต้้นทุุนงานก่่อสร้้าง
โดยคำำ�นึึงถึึงประสบการณ์์ ในอดีีตและข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากวิิศวกร
ค่่าเผื่่�อการลดลงของมููลค่่าต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน และที่่�ดิินรอการพััฒนา
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยพิิจารณาการลดลงของมููลค่่าต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน และที่่�ดิินรอการพััฒนา เมื่่�อพบว่่า
โครงการมีีมููลค่่ายุุติิธรรมลดลงอย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ฝ่่ายบริิหารพิิจารณาปรัับลดมููลค่่าของต้้นทุุนการพััฒนา
ที่่�ดิิน และที่่�ดิินรอการพััฒนาเท่่ากัับมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนสุุทธิิ
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4.18.5

เงิินสมทบกองทุุนนิิติิบุุคคลหมู่่�บ้้าน
บริิษััทประมาณการเงิินสมทบกองทุุนนิิติิบุุคคลหมู่่�บ้้าน โดยใช้้อััตราตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดและใช้้มููลค่่า
ประมาณการของงานสาธารณููปโภคเป็็นฐานในการคำำ�นวณ โดยบัันทึึกรัับรู้้�หนี้้�สิินตามสััดส่่วนพื้้�นที่่�ที่่�มีีการ
โอนกรรมสิิทธิ์์�แล้้ว
4.18.6 ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
บริิษัทั จะตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนเมื่่�อฝ่่ายบริิหารใช้้ดุลุ ยพิินิิจในการพิิจารณาว่่ามููลค่่ายุุติิธรรม
ของเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญและเป็็นระยะเวลานาน การที่่�จะสรุุปว่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวได้้
ลดลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญหรืือเป็็นระยะเวลานานหรืือไม่่นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร
4.18.7 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนและค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณ
อายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน และต้้องทบทวนอายุุ
การให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนในแต่่ละ
ช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
ในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
4.18.8 ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนและค่่าเสื่่�อมราคา/ค่่าตััดจำำ�หน่่าย 
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และค่่าตััดจำำ�หน่่ายของ
สิินทรััพย์์ ไม่่มีตัี วั ตน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งาน
ของอาคาร และอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่
หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเช่่นนั้้�นเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
และสิินทรััพย์์ ไม่่มีตัี วั ตนในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืน
ต่ำำ�� กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ในการนี้้�ฝ่า่ ยบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการคาดการณ์์
รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
4.18.9 สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี  
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีี
และขาดทุุนทางภาษีีที่่� ไม่่ได้้ ใช้้เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�จะใช้้
ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวและขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่า่ ยบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่าควรรัับรู้้�จำ�ำ นวน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวนกำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดใน
อนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
4.18.10 ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย ซึ่่�งต้้องอาศััยข้้อสมมติิฐานต่่างๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
ในอนาคต อััตรามรณะและอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
4.18.11 ภาระหนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้ประมาณการมููลค่่าจ่่ายซื้้�อที่่�ดิินโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยฝ่่ายบริิหารได้้
ประมาณการจากมููลค่่าจ่่ายซื้้�อที่่�ดิินจากลููกค้้าเดิิมของโครงการในอดีีต
4.18.12 การกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มีีสิิทธิิการเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า
บริิษััทและบริิษััทย่่อยกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ของสััญญาเช่่า โดยรวมระยะ
เวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น และ
ระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น
ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินว่่าบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผล
หรืือไม่่ที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือที่่�จะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า โดย
พิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งจููงใจในทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับบริิษััทและ
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บริิษััทย่่อยในการใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ภายหลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยจะประเมิินอายุุ
สััญญาเช่่าใหม่่หากมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและส่่งผลต่่อความ
แน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือก
4.18.13 อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่สามารถกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่า ดัังนั้้�นจึึงใช้้อััตราดอกเบี้้�ย
เงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในการคิิดลดหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยอััตราเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มเป็็น
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะต้้องจ่่ายในการกู้้�ยืืมเงิินที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่า
ใกล้้เคีียงกัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ ในสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่�คล้้ายคลึึง โดยมีีระยะเวลาการกู้้�ยืืมและ
หลัักประกัันที่่�คล้้ายคลึึง

5. รายการบััญชีีกัับบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทมีีรายการบััญชีีกัับบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายส่่วนหนึ่่�งของ
บริิษััทเกิิดขึ้้�นจากรายการกัับบริิษััทและบุุคคลเกี่่�ยวข้้องกัันดัังกล่่าว บริิษััทเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยการมีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนและ/
หรืือกรรมการร่่วมกััน ผลของรายการดัังกล่่าวซึ่่�งเป็็นรายการปกติิธุุรกิิจได้้รวมไว้้ ในงบการเงิินตามมููลฐานที่่�ตกลงกััน
โดยบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน  
รายละเอีียดความสััมพัันธ์์ที่่�บริิษััทมีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สรุุปได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อกิิจการ

ประเทศที่่�จััดตั้้�ง/
สััญชาติิ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ไทย

เป็็นบริิษััทใหญ่่

บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

เป็็นบริิษััทย่่อย

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

เป็็นบริิษััทย่่อย

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

ไทย

เป็็นบริิษััทย่่อย

บริิษััท เอส.ซีี. คอนสตรััคชั่่�น แอนด์์ เดคคอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท สถาพรโฮมมาร์์ท (1999) จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท นำำ�ชััย กอล์์ฟ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท นำำ�ชััยพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท ธััญญะคาร์์ท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สถาพร  วััฒนาขนส่่ง

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และมีีกรรมการร่่วมกัันกัับบริิษััท

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ไอแคร์์ เวล แนส

ไทย

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ร่่วมกัันกัับบริิษััท

บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด

ไทย

เป็็นญาติิกรรมการ

คุุณสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม

ไทย

เป็็นกรรมการ

คุุณสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม

ไทย

เป็็นกรรมการ

รศ. ไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์

ไทย

เป็็นกรรมการ

ดร. พิิบููลย์์ ลิิมประภััทร

ไทย

เป็็นกรรมการ

คุุณวรการ เทพเฉลิิม

ไทย

เป็็นกรรมการ

คุุณวิิกรม ศรีีประทัักษ์์

ไทย

เป็็นกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

171

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการบััญชีีที่่�มีีสาระสำำ�คััญระหว่่างบริิษััทกัับบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
สรุุปได้้ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
นโยบายกำำ�หนดราคา

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

รายการในระหว่่างงวด
บริิษััทย่่อย
รายได้้อื่่�นๆ - ค่่าเช่่าสำำ�นัักงาน
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

อััตรา 70,000 บาทต่่อเดืือน

-

-

915

-

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

อััตรา 5,000 บาทต่่อเดืือน

-

-

60

60

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

อััตรา 148,500 บาทต่่อเดืือน
อััตรา 495,000 บาทต่่อเดืือน
(ปีี 2563 : อััตรา 297,160 บาท
ต่่อเดืือน)

-

-

7,429

3,120

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

อััตรา 1,402 บาทต่่อเดืือน

-

-

17

17

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

ไฟฟ้้า  5 บาทต่่อยููนิิต
ประปา 17 บาทต่่อยููนิิต

-

-

1,048

757

อััตรา 12,075 บาทต่่อเดืือน
และอััตรา 51,402 บาทต่่อเดืือน
(ปีี 2563 : อััตรา 24,150 บาท
ต่่อเดืือน)

-

-

737

290

บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85

-

-

151

-

บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.50

-

-

57

-

บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.50

-

-

988

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

-

-

168,272

ขั้้�นต่ำำ�� 45,000 บาท / โครงการ

-

-

2,538

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

-

-

180

รายได้้อื่่�นๆ - ค่่าสาธารณููปโภค

รายได้้ค่่าเช่่าเฟอร์์นิิเจอร์์
บริิษััท ศิิริิอรุุณ  เวลเนส  จำำ�กััด

รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ

39

ค่่าบริิการก่่อสร้้างบ้้าน
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

-

ค่่าบริิหารโครงการ
บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

2,641

ค่่าสิินค้้าโปรโมชั่่�น - ส่่งเสริิมการขาย
บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

-

บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายได้้อื่่�น - ค่่าเช่่าสำำ�นัักงาน
บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด

อััตรา 20,000 บาทต่่อเดืือนและ
อััตรา 40,000 บาทต่่อเดืือน

210

750

210

750

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

52,910

130,783

52,401

130,783

บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

1,224

-

-

-

บริิษััท สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด

ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

4,317

-

-

-

ค่่าบริิการก่่อสร้้างบ้้าน
บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด
ซื้้�อสิินทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการบััญชีีที่่�มีีสาระสำำ�คััญระหว่่างบริิษััทกัับบริิษััทและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
สรุุปได้้ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
นโยบายกำำ�หนดราคา

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

ค่่าซื้้�อวััสดุุก่่อสร้้าง
บริิษััท สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด

ราคาตลาด

150,161

46,915

57,569

46,085

บริิษััท เอส.ซีี.คอนสตรััคชั่่�น แอนด์์ เดคคอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด ราคาตลาด

2,839

326

483

326

660

660

660

660

ราคาตลาด

10

200

10

200

คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 5.75 ต่่อปีี

56

72

บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

อััตราดอกเบี้้�ย MLR ลบ
ร้้อยละ 0.50 - 0.75 ต่่อปีี
(2563 : อััตราดอกเบี้้�ย 
ร้้อยละ 5.75 ต่่อปีี)

3,104

10,026

2,879

10,026

บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

2,967

-

2,967

-

คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

108

-

108

-

คุุณสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

22

-

22

-

รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

43

-

43

-

ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

22

-

22

-

คุุณวรการ  เทพเฉลิิม

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

22

-

22

-

คุุณวิิกรม  ศรีีประทัักษ์์

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี

65

-

65

-

ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด

เดืือนละ 55,000 บาท

ค่่าสมาชิิกกอล์์ฟ
บริิษััท นำำ�ชััยกอล์์ฟ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
ดอกเบี้้�ยจ่่าย-เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
-

-

ดอกเบี้้�ยจ่่าย - หุ้้�นกู้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

-

-

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

-

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

-

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์  จำำ�กััด
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

พัันบาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส  จำำ�กััด

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
-

ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

-

10,000

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

-

-

18,000

ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

-

(7,000)

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

-

21,000

ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

-

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

-

2,500

-

-

-

804

-

-

-

154

78

- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

-

-

80

39

- บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

-

-

62

-

-

142

39

- บริิษััท ควอลิิตี้้� ลีีฟวิ่่�ง แมเนจเม้้น จำำ�กััด

-

-

24

306

- บริิษััท เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์จำำ�กััด

-

-

37,528

- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

-

-

10,000
10,000

- บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
-

2,500

-

-

ค่่าเช่่าค้้างรัับ
- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
ค่่าบริิการไฟฟ้้าประปาค้้างรัับ
- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
-

เจ้้าหนี้้�บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

- บริิษััท เอส.ซีี. คอนสตรััคชั่่�น แอนด์์ เดคคอร์์เรชั่่�น จำำ�กััด
- บริิษััท สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด
- บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด

-

-

323

240

35

60

35

46,699

12,174

13,215

11,286

4,585

14,363

4,533

14,363

- บริิษััท นำำ�ชััยกอล์์ฟ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

-

75

-

75

- บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด

-

660

-

660

- ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ไอแคร์์ เวลเนส

49

-

- คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม

37

82

37

82

- คุุณสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม

31

39

31

39

51,641

27,428

55,428

27,169
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พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

-

-

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

เงิินประกัันผลงานจากผู้้�รัับเหมา
- บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
- บริิษััท พรีีแค๊๊ส สเตชั่่�น จำำ�กััด

7,056

-

9,371

15,164

9,372

15,164

9,371

15,164

16,428

15,164

ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

184,000

219,000

179,000

219,000

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

-

-

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี

(179,000)

(40,000)

(179,000)

(40,000)

5,000

184,000

-

179,000

2,500

2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

5,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ
- คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี
ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

(2,500)
-

2,500

เงิินค้ำำ��ประกัันตามสััญญาเช่่า
- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด

-

-

433

-

-

-

51

-

ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

-

-

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

137,000

-

137,000

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

-

-

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

137,000

-

137,000

-

-

-

-

-

เงิินประกัันการเช่่า
- บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
หุ้้�นกู้้�
- บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

- คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี
ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

5,000
-

-

5,000

-
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

-

-

-

-

- คุุณสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี
ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี

1,000
-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

1,000

1,000
-

-

-

1,000

-

- รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี

2,000

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

2,000

-

2,000

-

-

-

2,000

-

- ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี

1,000

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

-

1,000

-

-

-

1,000

-

1,000

-

-

1,000

-

- คุุณวรการ  เทพเฉลิิม
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี
ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

1,000

-

1,000

-

-

-

1,000

-

- คุุณวิิกรม  ศรีีประทัักษ์์
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี
ยอดลดลงระหว่่างปีี

3,000

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

-

3,000

-

3,000

-

-

-

3,000

-

- รวมทั้้�งหมด
ยอดคงเหลืือยกมาต้้นปีี

-

-

-

-

ยอดเพิ่่�มระหว่่างปีี

150,000

-

150,000

-

ยอดลดลงระหว่่างปีี

-

-

-

-

ยอดคงเหลืือยกไปปลายปีี

150,000

-

150,000

-
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

1,311

2,024

1,292

2,024

ดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย 
- บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
- คุุณสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม

47

-

47

-

- คุุณสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม

9

-

9

-

- รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์

19

-

19

-

- ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร

9

-

9

-

- คุุณวรการ  เทพเฉลิิม

9

-

9

-

- คุุณวิิกรม  ศรีีประทัักษ์์

28

-

28

-

1,432

2,024

1,413

2,024

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการและจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนของบริิษััท และ
จ่่ายชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมของบริิษััท
เงิินกู้้�ยืืมกรรมการและจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวของกัันเป็็นการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นโดยออกเป็็นตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน และกำำ�หนดจ่่ายชำำ�ระ
เมื่่�อทวงถาม
ภาระค้ำำ��ประกัันกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563  บริิษััทได้้ ให้้สถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�ง ออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการใช้้ ไฟฟ้้า
ให้้กัับบริิษััทย่่อย เป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.40 ล้้านบาท
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารนี้้�เป็็นผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษััท ประกอบด้้วยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินได้้แก่่ เงิินเดืือน
และผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมไปถึึงผลประโยชน์์ตอบแทนในรููปอื่่�น ทั้้�งนี้้�ผู้้�บริิหารของบริิษััทหมายถึึงบุุคคลที่่�กำำ�หนดตาม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ได้้แก่่ กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�จััดการอาวุุโส
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

ผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม
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6. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
เงิินสดในมืือ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

593

724

383

609

เงิินฝากกระแสรายวััน

24,032

11,497

19,029

3,895

เงิินฝากออมทรััพย์์

69,430

52,587

67,682

52,568

94,055

64,808

87,094

57,072

      รวม

7.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
ลููกหนี้้�การค้้า

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

-

-

-

-

-

288

-

-

รายได้้ค้้างรัับ

131

362

1,089

355

ลููกหนี้้�กรมสรรพากร

894

1,142

-

197

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า

6,365

5,192

6,319

5,185

เงิินทดรองจ่่าย

1,601

951

1,505

661

ลููกหนี้้�อื่่�น

4,470

2,538

2,590

2,529

รวมลููกหนี้้�อื่่�น

13,461

10,473

11,503

8,927

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

(1,591)

(1,591)

(1,591)

(1,591)

ลููกหนี้้�อื่่�น - สุุทธิิ

11,870

8,882

9,912

7,336

11,870

8,882

9,912

7,336

ลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

ลููกหนี้้�บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�
หมุุนเวีียนอื่่�น

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นมีีการเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
ยอดต้้นปีี

2563
1,591

1,591

เพิ่่�มขึ้้�น

-

-

ลดลง

-

-

1,591

1,591

ยอดสิ้้�นปีี
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8.	สิินค้้าคงเหลืือ
สิินค้้าคงเหลืือ ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม
ราคาทุุนบ้้านและคอนโดมิิเนีียมสร้้างเสร็็จ
สิินค้้าเพื่่�อบริิการ
วััสดุุและอุุปกรณ์์ก่่อสร้้าง
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลง   
สิินค้้าคงเหลืือ - สุุทธิิ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

114,163

131,920

114,163

131,920

143

139

-

-

7,601

830

-

-

121,907

132,889

114,163

131,920

(8,583)

(8,359)

(8,583)

(8,359)

113,324

124,530

105,580

123,561

ค่่าเผื่่�อมููลค่่าสิินค้้าลดลงมีีการเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
ยอดต้้นปีี

2563
8,359

8,359

เพิ่่�มขึ้้�น

224

-

ลดลง

-

-

8,583

8,359

ยอดสิ้้�นปีี

บริิษััทมีีข้้อผููกพัันตามสััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�เซ็็นต์์สััญญาแล้้ว ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
บ้้านและคอนโดมิิเนีียมสร้้างเสร็็จ

2563

หน่่วย

ล้้านบาท

หน่่วย

ล้้านบาท

36

114.16

39

131.92

-

-

(2)

(7.28)

36

114.16

37

124.64

บ้้านและคอนโดมิิเนีียมสร้้างเสร็็จที่่�เซ็็นต์์สััญญา
จะซื้้�อจะขายแล้้ว
บ้้านและคอนโดมิิเนีียมสร้้างเสร็็จคงเหลืือ
ยกไปที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�สััญญาจะซื้้�อจะขาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินค้้าคงเหลืือของบริิษััทบางส่่วนจำำ�นวน 54.20 ล้้านบาท และ 67.29 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ได้้นำำ�ไปค้ำำ��ประกัันส่่วนหนึ่่�งของวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวกัับธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศตามหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินข้้อ 23

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

179

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

9.	ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน
9.1 ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ที่่�ดิินและค่่าพััฒนาที่่�ดิิน

      3,127,109

2,456,010

3,127,109

2,456,010

ค่่าพััฒนาสาธารณููปโภค

      1,177,988

801,809

1,177,988

801,809

บ้้านระหว่่างปลููกสร้้าง

      5,785,020

4,086,309

5,806,788

4,086,309

ดอกเบี้้�ยคิิดเข้้าต้้นทุุน

          495,775

438,071

495,775

438,071

    10,585,892

7,782,199

10,607,660

7,782,199

หััก โอนไปสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป    

(114,163)

(131,920)

(114,163)

(131,920)

โอนไปต้้นทุุนขายสะสม

(8,443,123)

(6,008,265)

(8,443,123)

(6,008,265)

ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน - สุุทธิิ

2,028,606

1,642,014

2,050,374

1,642,014

รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างบนที่่�ดิินในโครงการของบริิษััทส่่วนใหญ่่ได้้นำำ�ไปค้ำำ��ประกััน
ส่่วนหนึ่่�งของวงเงิินกู้้�ยืืมกัับธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศ ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 23
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทได้้บัันทึึกดอกเบี้้�ยที่่�เกี่่�ยวข้้องส่่วนหนึ่่�งจำำ�นวนเงิินประมาณ
20.14 ล้้านบาท และ 22.04 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิินโดยมีีอััตราการตั้้�งขึ้้�นเป็็นทุุนสำำ�หรัับ
การคำำ�นวณดอกเบี้้�ยเท่่ากัับร้้อยละ 4.85 และร้้อยละ 5.32 ตามลำำ�ดัับ
9.2 ภาระจากการพััฒนาโครงการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

จำำ�นวนโครงการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ต้้นปีี

20

19

จำำ�นวนโครงการที่่�เปิิดใหม่่

3

1

จำำ�นวนโครงการที่่�ปิิดแล้้ว

(2)

จำำ�นวนโครงการที่่�โอนไปที่่�ดิินรอการพััฒนา

-

จำำ�นวนโครงการที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�สิ้้�นปีี

-

21

20

ยอดขายรวมของโครงการที่่�เปิิดดำำ�เนิินการอยู่่� (ล้้านบาท)

15,215.23

12,413.56

มููลค่่าซื้้�อขายที่่�ได้้ทำำ�สััญญาแล้้วทั้้�งสิ้้�น (ล้้านบาท)

12,034.99

9,725.39

79.10

78.34

คิิดเป็็นร้้อยละของยอดขายรวมของโครงการ
ที่่�เปิิดดำำ�เนิินการอยู่่�

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีข้้อผููกพัันที่่�จะต้้องทำำ�การพััฒนาโครงการในส่่วนของสาธารณููปโภค
ส่่วนกลางสำำ�หรัับโครงการที่่�ดำำ�เนิินอยู่่�เป็็นมููลค่่า 78.26 ล้้านบาท และ 89.22 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
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10.	ที่่�ดิินรอการพััฒนา
พัันบาท
งบการเงิินรวม
ยอดยกมา
บวก ซื้้�อเพิ่่�มในระหว่่างปีี
บวก รัับโอนมาจากต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิิน
บวก รัับโอนมาจากที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
         รวม
หััก ขายในระหว่่างปีี
หััก โอนออกเข้้าต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิิน

2564

2563

2564

2563

1,636,618

1,673,191

1,563,210

1,599,783

252,861

52,456

252,861

52,456

1,164

27,906

1,164

27,906

17,164

-

17,164

-

1,907,807

1,753,553

(12,226)
(195,677)

หััก โอนออกเข้้าที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ยอดคงเหลืือ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

-

1,680,145

(11,399)

(108,190)

-

1,834,399
(195,677)

(8,745)

-

(108,190)
(8,745)

1,699,904

1,636,618

1,627,323

1,563,210

หมุุนเวีียน

853,307

451,636

853,307

451,279

ไม่่หมุุนเวีียน

846,597

1,184,982

774,016

1,111,931

1,699,904

1,636,618

1,627,323

1,563,210

ที่่�ดิินรอการพััฒนา

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทได้้นำำ�ที่่�ดิินรอการพััฒนาส่่วนใหญ่่ไปค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวกัับ
ธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศไทย ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 23

11.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
เงิินฝากประจำำ� 6 เดืือน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

245

244

5

135

5

135

   ตราสารหนี้้�  

585

585

585

585

      รวม

835

964

590

720

เงิินฝากประจำำ� 12 เดืือน

-

-

กองทุุนเปิิดไทยพาณิิชย์์สะสมทรััพย์์
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12.	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
เงิินมััดจำำ�

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

2,606

2,541

1,350

2,541

รายได้้ค้้างรัับ

-

-

142

118

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

468

208

164

177

3,074

2,749

1,656

2,836

     รวม

13.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น เป็็นเงิินฝากธนาคารที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีเงิินฝากประจำำ� จำำ�นวนเงิิน 24.39 ล้้านบาท และ 11.02 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ได้้นำำ�ไปวางเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันค่่าบำำ�รุุงรัักษาสาธารณููปโภคและบริิการสาธารณะส่่วนกลาง
ค้ำำ��ประกัันการขอกู้้�เงิินของลููกค้้า และค้ำำ��ประกัันการใช้้น้ำำ��มััน ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 42.3

14. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
พัันบาท
พัันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ทุุนชำำ�ระแล้้ว (พัันบาท)

ถืือหุ้้�นร้้อยละ

2564

2563

2564

85,000

85,000

100

1,000

1,000

100

วิิธีีราคาทุุน

2563

เงิินปัันผลรัับ (พัันบาท)

2564

2563

2564

2563

100

86,864

86,864

-

-

100

-

-

-

-

86,864

86,864

-

-

-

-

-

-

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดย
บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด

บริิษััทย่่อยที่่�ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้�
แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
หัักค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าเงิินลงทุุน

11,250

11,250

100

100

11,250

11,250

(11,250)

-

สุุทธิิ

-

11,250

		เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิจ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของ บริิษััท
เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 3.75 ล้้านบาท บริิษััทได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวแล้้วทั้้�งจำำ�นวน
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤษภาคม 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิจ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนของ บริิษััท
เอ็็น.ซีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 3.75 ล้้านบาท บริิษััทได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวแล้้วทั้้�งจำำ�นวน
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15. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ประกอบด้้วย
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (พัันบาท)
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

จำำ�นวนที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น

จำำ�นวนที่่�
ลดลง

จำำ�นวนที่่�รัับโอน ยอดตามบััญชีี
(โอนออก)
ณ 31 ธ.ค. 64

45,360

-

-

-

45,360

191,203

1,969

-

-

193,172

-

-

-

604

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารพัักอาศััยให้้เช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

604

ระบบสาธารณููปโภค

28,547

2,209

-

-

30,756

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

11,395

1,164

-

-

12,559

277,109

5,342

-

-

282,451

(29,506)

(6,433)

-

-

(35,939)

ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

(76)

(60)

-

-

(136)

ระบบสาธารณููปโภค

(15,631)

(3,076)

-

-

(18,707)

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

(10,667)

(399)

-

-

(11,066)

(55,880)

(9,968)

-

-

(65,848)

รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารพัักอาศััยให้้เช่่า

รวม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน-สุุทธิิ

221,229

216,603
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (พัันบาท)

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62

จำำ�นวนที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น

จำำ�นวนที่่�
ลดลง

จำำ�นวนที่่�รัับโอน ยอดตามบััญชีี
(โอนออก)
ณ 31 ธ.ค. 63

45,360

-

-

-

45,360

157,582

33,621

-

-

191,203

-

-

-

604

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารพัักอาศััยให้้เช่่า
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

604

ระบบสาธารณููปโภค

26,022

2,525

-

-

28,547

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

10,807

588

-

-

11,395

240,375

36,734

-

-

277,109

(24,582)

(4,924)

-

-

(29,506)

ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

(15)

(61)

-

-

(76)

ระบบสาธารณููปโภค

(13,022)

(2,609)

-

-

(15,631)

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

(10,555)

(112)

-

-

(10,667)

(48,174)

(7,706)

-

-

(55,880)

รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารพัักอาศััยให้้เช่่า

รวม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน-สุุทธิิ

192,201
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

221,229
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พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

2563

9,968

7,706

อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ของบริิ ษัั ท เป็็ น อาคารพัั ก อาศัั ย ให้้ เ ช่่ า ที่่� ตั้้� ง อยู่่�ในกรุุ ง เทพมหานคร บริิ ษัั ท แสดง
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนด้้วยราคาทุุน ทั้้�งนี้้�ส่่วนของที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง (ไม่่รวมเครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง) มีีมููลค่่ายุุติิธรรม
ที่่�ประเมิินโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 โดยใช้้วิิธีีต้้นทุุน (Cost Approach) เป็็นจำำ�นวนเงิิน
246.55 ล้้านบาท และ 240.88 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งมููลค่่ายุุติิธรรมดัังกล่่าวเป็็นข้้อมููลในระดัับ 3 (ดููหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 41.6)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีรายได้้ค่่าเช่่าจากอสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�นวนเงิิน15.25 ล้้านบาท
และ 8.48 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานและต้้นทุุนทางการเงิิน จำำ�นวนเงิิน 24.44 บาท และ 20.02 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับที่่� ได้้รัับรู้้� ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทได้้นำำ�อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนทั้้�งจำำ�นวนไปค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
กัับธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศ ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 23

16.	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ประกอบด้้วย 
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน - สำำ�นัักงาน                                              
         - สโมสร  
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย-กายภาพบำำ�บััด
เครื่่�องใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ตกแต่่ง ภายในห้้อง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
เครื่่�องครุุภััณฑ์์ห้้องครััว/ห้้องอาหาร
วััสดุุครุุภััณฑ์์การแพทย์์อื่่�นๆ ที่่�มิิใช่่ยา
เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้า ภายในห้้อง
ชุุดเครื่่�องนอน เครื่่�องใช้้ผู้้�รัับบริิการ
ยานพาหนะ
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
รวม

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)

660
32,493
10,203
91,185
43,924
27,607
3,833
429
8,333
9,544
23,515
20,689
370

1,215
917
72
2,080
8,522
3,128
2,814
46

215

23

1,989
408
24,817
300,214

918
68
11
1,761
21,575

(20,575)
(71,400)
(8,879)
(14,019)
(12,848)
-

-

660
11,918
10,203
19,785
43,924
28,822
4,750
501
10,413
9,187
12,624
10,655
416

-

-

238

-

2,907
476
21,557
1,761
190,797

(3,271)
(130,992)

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 64
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ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 64

หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม                             
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย-กายภาพบำำ�บััด
เครื่่�องใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ตกแต่่ง ภายในห้้อง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
เครื่่�องครุุภััณฑ์์ห้้องครััว/ห้้องอาหาร
วััสดุุครุุภััณฑ์์การแพทย์์อื่่�นๆ ที่่�มิิใช่่ยา
เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้า ภายในห้้อง
ชุุดเครื่่�องนอน เครื่่�องใช้้ผู้้�รัับบริิการ
ยานพาหนะ
    รวม
สุุทธิิ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
- อาคารสโมสร
- เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
    รวม
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์  - สุุทธิิ

(10,203)
(74,874)
(43,924)
(9,044)
(299)
(9)
(430)
(8,869)
(18,678)
(15,221)
(50)
(7)
(120)
(52)
(18,743)
(200,523)
99,691
(1,755)
(281)
(2,036)
97,655

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน - สำำ�นัักงาน                                              
         - สโมสร  
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย-กายภาพบำำ�บััด
เครื่่�องใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ตกแต่่ง ภายในห้้อง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

660
45,812
10,203
98,272
43,924
16,958
1,125
14
1,459
9,521
21,092

(3,998)
(2,423)
(900)
(91)
(2,033)
(1,334)
(1,252)
(2,028)
(82)
(45)
(490)
(92)
(725)
(15,493)

-

63,404
6,374
16,520
12,846
2,763
101,907

-

(10,203)
(15,468)
(43,924)
(11,467)
(1,199)
(100)
(2,463)
(3,829)
(3,410)
(4,403)
(132)
(52)
(610)
(144)
(16,705)
(114,109)
76,688

281
281

-

(1,755)
(1,755)
74,933

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)
10,649
2,708
415
6,874
23
2,423

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

(13,319)
(7,087)
-

-

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63
660
32,493
10,203
91,185
43,924
27,607
3,833
429
8,333
9,544
23,515
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เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
เครื่่�องครุุภััณฑ์์ห้้องครััว/ห้้องอาหาร
วััสดุุครุุภััณฑ์์การแพทย์์อื่่�นๆ ที่่�มิิใช่่ยา
เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้า ภายในห้้อง
ชุุดเครื่่�องนอน เครื่่�องใช้้ผู้้�รัับบริิการ
ยานพาหนะ
รวม

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62
16,735
77

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)
3,954
293
-

19

196

151
235
26,163
292,420
(10,203)
(77,927)
(43,924)
(7,525)
(29)
(1)
(40)
(8,694)
(16,714)
(13,963)
(1)
(1)
(3)
(2)
(18,752)
(197,779)
94,641

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63
20,689
370

-

-

215

1,838
173
29,546

(1,346)
(21,752)

-

1,989
408
24,817
300,214

(4,034)
(1,519)
(270)
(8)
(390)
(175)
(1,964)
(1,258)
(49)
(6)
(117)
(50)
(1,337)
(11,177)

7,087
1,346
8,433

-

(10,203)
(74,874)
(43,924)
(9,044)
(299)
(9)
(430)
(8,869)
(18,678)
(15,221)
(50)
(7)
(120)
(52)
(18,743)
(200,523)
99,691

-

-

-

(1,755)
(281)
(2,036)
97,655

หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม                             
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย-กายภาพบำำ�บััด
เครื่่�องใช้้เฟอร์์นิิเจอร์์ ตกแต่่ง ภายในห้้อง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
เครื่่�องครุุภััณฑ์์ห้้องครััว/ห้้องอาหาร
วััสดุุครุุภััณฑ์์การแพทย์์อื่่�นๆ ที่่�มิิใช่่ยา
เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้า ภายในห้้อง
ชุุดเครื่่�องนอน เครื่่�องใช้้ผู้้�รัับบริิการ
ยานพาหนะ
    รวม
สุุทธิิ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
- อาคารสโมสร
- เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
    รวม
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์  - สุุทธิิ

(1,755)
(281)
(2,036)
92,605

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

186

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน - สำำ�นัักงาน                                              
         - สโมสร  
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
ยานพาหนะ
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
    รวม

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 64

660
32,493
10,203
91,185
43,924
21,353
3,173
22,075
18,361
24,511
267,938

762
2,503
2,114
1,160
6,539

(20,575)
(71,400)
(2,508)
(13,261)
(12,684)
(3,271)
(123,699)

-

660
11,918
10,203
19,785
43,924
21,353
1,427
11,317
7,791
21,240
1,160
150,778

(10,203)
(74,874)
(43,924)
(8,441)
(2,779)
(17,800)
(14,974)
(18,437)
(191,432)
76,506

(3,997)
(1,692)
(195)
(1,038)
(1,492)
(724)
(9,138)

63,404
4
15,764
12,682
2,764
94,618

-

(10,203)
(15,467)
(43,924)
(10,133)
(2,970)
(3,074)
(3,784)
(16,397)
(105,952)
44,826

(1,755)

-

-

-

(1,755)

    รวม

(1,755)

-

-

-

(1,755)

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์  - สุุทธิิ

74,751

หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม                             
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
ยานพาหนะ
    รวม
สุุทธิิ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
- อาคารสโมสร

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน - สำำ�นัักงาน                                              
         - สโมสร  
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
ยานพาหนะ
    รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (พัันบาท)
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�
จำำ�นวนที่่�รัับโอน
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

660
45,812
10,203
98,272
43,924
11,935
3,150
19,989
16,385
25,857
276,187

9,418
23
2,086
1,976
13,503

(13,319)
(7,087)
(1,346)
(21,752)

-

660
32,493
10,203
91,185
43,924
21,353
3,173
22,075
18,361
24,511
267,938

(10,203)
(77,928)
(43,924)
(7,515)
(2,604)
(15,906)
(13,798)
(18,446)
(190,324)
85,863

(4,034)
(926)
(175)
(1,894)
(1,176)
(1,337)
(9,542)

7,088
1,346
8,434

-

(10,203)
(74,874)
(43,924)
(8,441)
(2,779)
(17,800)
(14,974)
(18,437)
(191,432)
76,506

(1,755)

-

-

-

(1,755)

    รวม

(1,755)

-

-

-

(1,755)

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์  - สุุทธิิ

84,108

หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม                             
อาคาร - สำำ�นัักงาน
- สโมสร  
บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง
ยานพาหนะ
    รวม
สุุทธิิ
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
- อาคารสโมสร

74,751

พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

15,493

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563
11,177

		

2564
9,138

2563
9,542

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ที่่�ดิินและอาคารสโมสรบางส่่วนรวมจำำ�นวน 8.55 ล้้านบาท และ 100.52 ล้้านบาท  
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี จำำ�นวนเงิิน 0.96 ล้้านบาท และ 33.53 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และนำำ�ไปจดจำำ�นองค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�ยืืมประเภท
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากธนาคารพาณิิชย์์หนึ่่�งแห่่งวงเงิิน 25 ล้้านบาท ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 21
ในระหว่่างปีี 2564 บริิษัทั ได้้โอนที่่�ดิินและอาคารสโมสรไปเป็็นต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิินจำำ�นวน 11.41 ล้้านบาท และที่่�ดิินรอการพััฒนา
จำำ�นวน 17.16 ล้้านบาท
ในระหว่่างปีี 2563 บริิษััทได้้ โอนที่่�ดิินและอาคารสโมสรให้้แก่่นิิติิบุุคคลบ้้านจััดสรรราคาทุุนจำำ�นวน 25.18 ล้้านบาท
(ราคาตามบััญชีี 14.77 ล้้านบาท)
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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สิินทรััพย์์ที่่�ตััดค่่าเสื่่�อมราคาหมดแล้้ว แต่่ยัังใช้้งานอยู่่�มีีราคาทุุน ดัังนี้้�
พัันบาท
รายการสิินทรััพย์์

งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

อาคาร - สำำ�นัักงาน

            10,203

10,203

           10,203

10,203

อาคาร - สโมสร

              2,878

2,878

             2,878

2,878

บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย

            20,763

20,763

           20,763

20,763

เครื่่�องจัักร และอุุปกรณ์์

                   40

3,387

                  40

2,335

เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

                   79

15,876

                  43

14,918

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

                     8

11,650

                    8

11,650

ยานพาหนะ

            19,007

19,109

           18,988

18,803

            52,978

83,866

           52,923

81,550

รวม

17.	สิินทรััพย์์สิิทธิิ ในการใช้้
17.1 มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ตามสััญญาเช่่าและการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563
พัันบาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน

4,783

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

-   

21,272

-   

4,783

940

(7,576)

14,636

อุุปกรณ์์

2,938

-   

(2,503)

435

ยานพาหนะ

1,658

-   

-   

1,658

(10,079)

21,512

รวม

30,651

940

ที่่�ดิิน

(1,041)

(1,041)

-   

(2,082)

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

(3,641)

(5,031)

934

(7,738)

อุุปกรณ์์

(1,586)

(1,146)

2,503

(229)

(135)

(332)

-   

(467)

(6,403)

(7,550)

3,437

อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง

-   

(2,105)

-

(2,105)

รวม

-   

(2,105)

-

(2,105)

หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

ยานพาหนะ
รวม

(10,516)

หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

24,248

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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พัันบาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
รวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

4,783
8,642
2,504
-   
15,929

-   
12,630
434
1,658
14,722

-

4,783
21,272
2,938
1,658
30,651

-   
-   
(962)
-   
(962)

(1,041)
(3,232)
(624)
(135)
(5,032)

-   
(409)
-   
-   
(409)

(1,041)
(3,641)
(1,586)
(135)
(6,403)

-

24,248

14,967

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
รวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

4,783
8,642
2,937
1,658
18,020

-   
940
-   
-   
940

-   
(1,524)
(2,504)
-   
(4,028)

4,783
8,058
433
1,658
14,932

(1,041)
(1,916)
(1,586)
(135)
(4,678)

          (1,041)
          (1,874)
          (1,146)
(332)
          (4,393)

-   
                    526
                 2,504
-   
                 3,030

(2,082)
(3,264)
    (228)
(467)
(6,041)

-   
-   
13,342

-   
-   

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562
ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
อุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
รวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
/ตััดจำำ�หน่่าย

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

4,783
8,642
2,504
-   
15,929

-   
-   
433
1,658
2,091

-

  4,783
  8,642
  2,937
1,658
18,020

-   
-   
(962)
-   
(962)

(1,041)
(1,916)
(624)
(135)
(3,716)

-   
-   
-   
-   
-   

(1,041)
(1,916)
(1,586)
    (135)
(4,678)

-

-

13,342

14,967

บริิษััทและบริิษััทย่่อยเช่่าสิินทรััพย์์หลายประเภท ประกอบด้้วย ที่่�ดิิน อาคารสำำ�นัักงาน และอุุปกรณ์์ อายุุสััญญาเช่่า
4 ปีี และรถยนต์์ อายุุสััญญาเช่่า 5 ปีี
17.2 จำำ�นวนที่่�รัับรู้้� ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
ค่่าเสื่่�อมราคา - สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

7,550

5,032

4,393

3,716

940

1,061

940

767

2,381

1,801

2,381

1,801

351

84

291

76

11,222

7,978

8,005

6,360

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่า
ซึ่่�งสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าต่ำำ��

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดสำำ�หรัับสััญญาเช่่า
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 7.5 ล้้านบาท และ 5.66 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ (เฉพาะกิิจการ : 4.05 ล้้านบาท และ 3.77 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)
และมีีการเพิ่่�มของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ไม่่เป็็นเงิินสด จำำ�นวน 940 ล้้านบาท และ 15.25 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ (เฉพาะกิิจการ : 940 ล้้านบาท และ 2.62 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ)

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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18.	สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน ประกอบด้้วย 
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

12,685

12,556

บวก ซื้้�อเพิ่่�มระหว่่างปีี

371

284

หััก ขายและตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี

-

-

13,056

12,840

420

205

(5,069)

(5,069)

8,407

7,976

(8,032)

(8,028)

(854)

(823)

-

-

(8,886)

(8,851)

บวก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี

(922)

(849)

หััก ขายและตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี

5,069

5,068

(4,739)

(4,632)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

4,170

3,989

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

3,668

3,344

ราคาทุุน - โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บวก ซื้้�อเพิ่่�มระหว่่างปีี
หััก ขายและตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
หััก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
บวก ค่่าตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
หััก ขายและตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

922

2564

854

849

2563
823

19.	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
19.1 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี มีีดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

16,765

22,865

16,744

18,475

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

(3,916)

(3,934)

(6,589)

(1,335)

12,849

18,931

10,155

17,140
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19.2 การเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี สำ�ำ หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดังั นี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน

ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 64

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

196

(196)

-

-

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า - อาคารสโมสร

351

-

-

351

6,660

(4,794)

-

1,866

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

11,599

(1,435)

159

10,323

ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค

4,059

166

-

4,225

22,865

(6,259)

159

16,765

(17)

17

-

2,568

(4,706)

-

(2,138)

(6,485)

4,707

-

(1,778)

รวม

(3,934)

18

-

(3,916)

สุุทธิิ

18,931

(6,241)

159

12,849

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุน
ต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิินและสิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

-

พัันบาท
งบการเงิินรวม
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน

ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

196

-

-

196

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า - อาคารสโมสร

351

-

-

351

6,660

-

6,660

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

12,644

(511)

(534)

11,599

ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค

3,305

754

-

4,059

16,496

6,903

(534)

22,865

(17)

-

-

(17)

(1,834)

4,402

-

2,568

(6,485)

-

(6,485)

รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุนเพื่่�อการค้้า
ต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิินและสิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

รวม

(1,851)

(2,083)

-

(3,934)

สุุทธิิ

14,645

4,820

(534)

18,931
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พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน

ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 64

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

196

(196)

-

-

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า - อาคารสโมสร

351

-

-

351

2,273

(407)

-

1,866

ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

11,596

(1,453)

159

10,302

ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค

4,059

166

-

4,225

18,475

(1,890)

159

16,744

(17)

17

-

845

(5,656)

-

(4,811)

(2,163)

385

-

(1,778)

รวม

(1,335)

(5,254)

-

(6,589)

สุุทธิิ

17,140

(7,144)

159

10,155

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุน
ต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิินและสิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

-

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 62

รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน

ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค. 63

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

196

-

-

196

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่า - อาคารสโมสร

351

-

-

351

-

2,273

-

2,273

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน

12,644

(514)

(534)

11,596

ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค

3,305

754

-

4,059

16,496

2,513

(534)

18,475

-

-

(17)

4,401

-

845

(2,163)

-

(2,163)

รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่า
เงิินลงทุุนเพื่่�อการค้้า
ต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิินและสิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

(17)
(3,556)
-

รวม

(3,573)

2,238

-

(1,335)

สุุทธิิ

12,923

4,751

(534)

17,140
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20.	สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

2564

2563

เงิินมััดจำำ�และเงิินค้ำำ��ประกััน

3,622

2,453

3,330

2,449

ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย

201

6,845

-

6,736

3,823

9,298

3,330

9,185

รวม

21. เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิิน

6,544

2,020

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

36,430

1,000

42,974

3,020

รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีี 80 ล้้าน เสีียอััตราดอกเบี้้�ย  MOR และ MOR
ลบร้้อยละอััตราคงที่่� และมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น 150.00 ล้้านบาท และ 120.43 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เสีียอััตราดอกเบี้้�ย MLR
และ MLR ลบร้้อยละอััตราคงที่่� ค้ำำ��ประกัันโดยที่่�ดิินและอาคารสโมสรบางส่่วนของบริิษััท รวมถึึงที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง
ทั้้�งที่่�มีีอยู่่�แล้้วและที่่�จะมีีขึ้้�นต่่อไปในภายภาคหน้้าบนที่่�ดิินของโครงการของบริิษััทและของญาติิกรรมการ
นอกจากนี้้�บริิษััทต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�สััญญาเงิินกู้้�กำำ�หนดในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ (1) ไม่่จำำ�หน่่าย จ่่ายโอน ให้้เช่่า
จำำ�นำำ� จำำ�นอง (2) ไม่่ก่่อให้้เกิิดภาระติิดพัันที่่�มีีผลทำำ�ให้้บุุคคลอื่่�นมีีสิิทธิิเหนืือทรััพย์์สิินของผู้้�กู้้�  (3) การรัักษาอััตราส่่วน
หนี้้�สิินต่่อทุุนไม่่เกิิน 1.5:1 (4) การงดจ่่ายเงิินปัันผลเว้้นแต่่ผู้�้ให้้กู้เ�้ ห็็นว่่าไม่่กระทบกระเทืือนต่่อความสามารถในการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�
ของผู้้�กู้� ้ (5) การห้้ามลดทุุนจดทะเบีียน และ (6) การยกผลประโยชน์์จากการทำำ�ประกัันภััยทรััพย์์สิินของบริิษัทั ให้้แก่่ผู้�้ให้้กู้� ้ เป็็นต้้น
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22. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

51,641
24,445
189,030
265,116

27,428
14,394
87,127
128,949

55,426
23,938
182,392
261,756

27,169
11,920
86,833
125,922

   ตั๋๋�วเงิินจ่่ายการค้้า

35,678

63,455

35,678

63,455

   ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย 
   รายได้้รัับล่่วงหน้้า
เงิินประกัันผลงานจากผู้้�รัับเหมา
   - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
   - บริิษััทอื่่�น

25,466
39,587

35,168
86,056

23,770
37,279

33,447
85,614

9,371
103,848

15,164
80,287

16,428
101,746

15,164
79,683

16,392

7,734

15,768

7,412

230,342

287,864

230,669

284,775

495,458

416,813

492,425

410,697

เจ้้าหนี้้�การค้้า
- บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- บริิษััทอื่่�น
เจ้้าหนี้้�ผู้้�รัับเหมา
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

   เจ้้าหนี้้�อื่่�น
   รวมเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�
   หมุุนเวีียนอื่่�น

23. เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
บััญชีีนี้้�ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

585,650

423,313

(480,305)

(259,926)

105,345

163,387

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศ
รวม
หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน - สุุทธิิ

การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอีียดดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

ยอดยกมาต้้นปีี

423,313

622,117

บวก : กู้้�เพิ่่�มระหว่่างปีี

881,629

440,680

หััก : จ่่ายคืืนระหว่่างปีี

(719,292)

(639,484)

ยอดคงเหลืือปลายปีี

585,650

423,313
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจำำ�นวนวงเงิิน 2,658.40 ล้้านบาท และ 1,748.20
ล้้านบาท เสีียอััตราดอกเบี้้�ย MLR ลบร้้อยละอััตราคงที่่�
ค้ำำ�� ประกัันโดย ที่่�ดิินบางส่่วนพร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้างทั้้�งที่่�มีอี ยู่่�แล้้วและที่่�จะมีีขึ้น้� ต่่อไปในภายหน้้าบนที่่�ดิินของโครงการและของ
ญาติิกรรมการ และอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีวงเงิินที่่�ยัังไม่่ได้้เบิิกใช้้จำำ�นวนเงิิน 1,506.98 ล้้านบาท และ จำำ�นวนเงิิน
1,473.80 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้�บริิษัทั ต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่อ� นไขที่่�สัญ
ั ญาเงิินกู้้�กำ�ำ หนดในเรื่่อ� งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ (1) ไม่่จำ�ำ หน่่าย จ่่ายโอน ให้้เช่่า จำำ�นำ� 
ำ
จำำ�นอง (2) ไม่่ก่่อให้้เกิิดภาระติิดพัันที่่�มีีผลทำำ�ให้้บุุคคลอื่่�นมีีสิิทธิิเหนืือทรััพย์์สิินของผู้้�กู้้� (3) การรัักษาอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุน
(4) การงดจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลเว้้ น แต่่ ผู้้ � ใ ห้้ กู้้ � เ ห็็ น ว่่ า ไม่่ ก ระทบกระเทืื อ นต่่ อ ความสามารถในการจ่่ า ยชำำ � ระหนี้้� ข องผู้้ �กู้้ � 
(5) การห้้ามลดทุุนจดทะเบีียน และ (6) การยกผลประโยชน์์จากการทำำ�ประกัันภััยทรััพย์์สิินของบริิษััทให้้แก่่ผู้้� ให้้กู้้� เป็็นต้้น

24. 	หุ้้�นกู้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่าตามบััญชีี
หุ้้�นกู้้�
ครั้้�งที่่�

วัันที่่�ออก

วัันที่่�ครบกำำ�หนด จำำ�นวนหน่่วย
(พัันหน่่วย)
ไถ่่ถอน

1/2564 วัันที่่� 22 ก.ค.2564 วัันที่่� 24 ก.ค.2567

มููลค่่าตราไว้้
ต่่อหน่่วย (บาท)

150

กำำ�หนด
ณ วัันที่่� 31
ณ วัันที่่� 31
ชำำ�ระดอกเบี้้�ย ธัันวาคม 2564 ธัันวาคม 2563

1,000

ทุุกสามเดืือน

150,000

-

(255)

-

149,745

-

หััก: ค่่าใช้้จ่่ายในการออกหุ้้�นกู้้�รอตััดบััญชีี
หุ้้�นกู้้� - สุุทธิิ

หุ้้�นกู้้�ของบริิษััทเป็็นหุ้้�นกู้้�ระยะยาวชนิิดระบุุชื่่�อผู้้�ถืือ ประเภทไม่่ด้้อยสิิทธิิ  ไม่่มีีประกััน และไม่่มีีผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�  อายุุหุ้้�นกู้้� 
3 ปีี 2 วััน อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ร้้อยละ 4.85 ต่่อปีี ชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกสามเดืือน โดยเป็็นการเสนอขายแก่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
โดยนำำ�เงิินที่่�ได้้จากการออกหุ้้�นกู้้� ใช้้เป็็นเงิินลงทุุนหมุุนเวีียนภายในกิิจการ

25. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้้ดังั นี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

24,074

13,037

940

940

1,102

650

หััก เงิินจ่่ายชำำ�ระ

(7,504)

(4,048)

หััก ลดลงจากการยกเลิิกสััญญา

(6,762)

(1,033)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

11,850

9,546

หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

(5,621)

(3,542)

6,229

6,004

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
บวก เพิ่่�มขึ้้�น
บวก เพิ่่�มขึ้้�นจากดอกเบี้้�ย

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี
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พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ

ผลกระทบจากการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16  
มาถืือปฏิิบััติิ

13,424

13,424

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

13,424

13,424

บวก เพิ่่�มขึ้้�น

15,249

2,620

1,061

767

(5,660)

(3,774)

-

-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

24,074

13,037

หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

(6,515)

(3,512)

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

17,559

9,525

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บวก เพิ่่�มขึ้้�นจากดอกเบี้้�ย
หััก เงิินจ่่ายชำำ�ระ
หััก ลดลงจากการยกเลิิกสััญญา

26.	ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
26.1 รายการกระทบยอดภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดัังต่่อไปนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานยกมา
บวก ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบัันและดอกเบี้้�ยปีีปััจจุุบััน
หััก ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานจ่่ายจริิง

60,002

64,930

57,894

63,222

3,997

4,233

3,707

4,048

(10,885)

(6,705)

(10,885)

(6,706)

760

(2,456)

796

(2,670)

หััก (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
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26.2 รายการที่่�รัับรู้้� ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 แสดงดัังต่่อไปนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานปลายปีี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

53,874

2564

2563

60,002

51,512

57,894

-

-

-

-

-

รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ต้้นทุุนก่่อสร้้าง

37

ต้้นทุุนบริิการ

83

49

ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

976

1,066

976

1,066

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

2,122

2,279

1,988

2,176

779

839

743

806

3,997

4,233

3,707

4,048

760

(2,456)

796

(2,670)

760

(2,456)

796

(2,670)

4,757

1,777

4,503

1,378

ต้้นทุุนทางการเงิิน
รวม
รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม
รวม

26.3 กำำ�ไรและขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เกิิดขึ้้�นจาก
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

รัับรู้้�กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
การปรัับปรุุงจากประสบการณ์์

1,144

2,617

1,008

2,535

สมมติิฐานประชากร

2,378

(4,309)

2,378

(4,579)

(2,762)

(764)

(2,590)

(626)

760

(2,456)

796

(2,670)

สมมติิฐานทางการเงิิน
รวม
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26.4 ข้้อสมมติิฐานหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
ร้้อยละ
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563

2564

2563

อััตราคิิดลด

2.22 -   3.12

1.50 -   2.10

2.22

1.50

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน

4.00 -   5.00

4.00 -   5.00

5.00

5.00

อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน

1.43 - 22.92

1.91 - 22.92

1.43 - 17.19

1.91 - 22.92

100.00
ของอััตรามรณะ
ปีี 2560

100.00
ของอััตรามรณะ
ปีี 2560

100.00
ของอััตรามรณะ
ปีี 2560

100.00
ของอััตรามรณะ
ปีี 2560

5 ของอััตรามรณะ

5 ของอััตรามรณะ

5 ของอััตรามรณะ

5 ของอััตรามรณะ

อััตรามรณะ
อััตราทุุพพลภาพ

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
ล้้านบาท
2564
งบการเงิินรวม
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
อััตราคิิดลด

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ลดลงร้้อยละ 1

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1

ลดลงร้้อยละ 1

(2.00)

2.14

(1.86)

2.00

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน

4.27

(3.80)

3.98

(3.55)

อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน

(1.66)

1.80

(1.50)

1.61

ล้้านบาท
2563
งบการเงิินรวม
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
อััตราคิิดลด

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ลดลงร้้อยละ 1

เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1

ลดลงร้้อยละ 1

(4.05)

4.64

(3.83)

4.37

อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน

4.43

(3.96)

4.18

(3.74)

อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน

(2.20)

2.41

(2.06)

2.26

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีระยะเวลาถััวเฉลี่่�ยของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็น
12 - 29 ปีี (งบการเงิินเฉพาะบริิษััทจำำ�นวน 12 ปีี)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานที่่�ครบอายุุเกษีียณในอีีกหนึ่่�งปีีข้้างหน้้าเป็็นจำำ�นวน
9.24 ล้้านบาท
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27.	ประมาณการหนี้้�สิินค่่าบำำ�รุุงสาธารณููปโภค
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

2563

20,294

16,526

บวก : กู้้�เพิ่่�มระหว่่างปีี

3,202

3,768

หััก : จ่่ายคืืนระหว่่างปีี

(2,369)

-

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

21,127

20,294

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม

28.	ประมาณการหนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััทมีีภาระผููกพัันตามสััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�ดิินในโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์กัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�งตามสััญญาจะซื้้�อจะขาย
ลงวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2547 และบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันตามสััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�ดิินในโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์กัับบริิษััท
แห่่งหนึ่่�งตามสััญญาจะซื้้อ� จะขายลงวัันที่่� 3 มีีนาคม 2557 โดยตามสััญญาจะซื้้อ� จะขายที่่�ดิินกำำ�หนดให้้บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยต้้องจ่่าย
ค่่าที่่�ดิินรวมถึึงภาระหนี้้�สิินที่่�มีีต่่อลููกค้้าเดิิมของโครงการ
การเปลี่่�ยนแปลงของบััญชีีภาระหนี้้�สิินจากการซื้้�อโครงการอสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563

2564

2563

ยอดยกมาต้้นปีี

36,807

42,741

33,498

39,198

บวก เพิ่่�มขึ้้�นในระหว่่างงวด

29,150

-

29,150

-

(12,654)

(5,934)

(11,208)

(5,700)

53,303

36,807

51,440

33,498

หััก ลดลงจากการจ่่ายชำำ�ระในระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

29.	สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน
ผู้้�บริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้ประเมิินโมเดลธุุรกิิจที่่�ใช้้จััดการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน และจััดประเภทรายการ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิิน ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน - สััญญาอนุุพัันธ์์ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

585
585

-
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-

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

94,055
11,870
250
24,395
130,570

รวม

94,055
11,870
835
24,395
131,155
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พัันบาท
งบการเงิินรวม
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน - สััญญาอนุุพัันธ์์ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สินทรัพย์ทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

585
585

-

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

-

รวม

64,808
8,881
379
11,019
85,087

64,808
8,881
964
11,019
85,672

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ต้้องวััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีรายการดัังต่่อไปนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
2564

2563

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
กองทุุนเปิิด

585

585
พัันบาท

มููลค่่ายุุติิธรรม
- สััญญาอนุุพัันธ์์

งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

-

42,974

42,974

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

-

495,458

495,458

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

585,650

585,650

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

5,000

5,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ

-

-

-

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

11,850

11,850

-

1,140,932

1,140,932
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พัันบาท
งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

มููลค่่ายุุติิธรรม
- สััญญาอนุุพัันธ์์

รวม

หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

-

3,020

3,020

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

-

416,813

416,813

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

423,313

423,313

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

184,000

184,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ

-

2,500

2,500

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

24,074

24,074

-

1,053,720

1,053,720

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน - สััญญาอนุุพัันธ์์ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

585
585

-

-

ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

87,094
9,912
38,500
5
24,395
159,906

รวม

87,094
9,912
38,500
590
24,395
160,491

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน - สััญญาอนุุพัันธ์์ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน  ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

585
585

-
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ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

57,072
7,336
10,000
135
11,019
85,562

รวม

57,072
7,336
10,000
720
11,019
86,147
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บริิษััทและบริิษััทย่่อยจััดประเภทเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่� ไม่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หรืือการวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นเป็็นประเภทมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ต้้องวััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายการ
ดัังต่่อไปนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
กองทุุนเปิิด

2564

2563

585

585
พัันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุน
- สััญญาอนุุพัันธ์์
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

-

42,974

42,974

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

-

492,425

492,425

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

585,650

585,650

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

9,546

9,546

-

1,130,595

1,130,595

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุน
- สััญญาอนุุพัันธ์์
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

-

3,020

3,020

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น

-

410,697

410,697

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

-

179,000

179,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

-

423,313

423,313

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

-

13,037

13,037

-

1,029,067

1,029,067
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30. 	ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้
      30.1 ส่่วนประกอบหลัักของค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย 
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

76,265

35,594

72,007

35,594

6,242

(4,820)

7,144

(4,751)

82,507

30,774

79,151

30,843

(159)

534

(159)

534

ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำำ�ไรขาดทุุน :
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน :
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับงวด
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
การเปลี่่�ยนแปลงของผลต่่างชั่่�วคราว
ที่่�รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกและที่่�กลัับรายการ
รวม
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย

30.2 การกระทบยอดระหว่่างจำำ�นวนค่่าใช้้จ่่าย  (รายได้้) และผลคููณของกำำ�ไรทางบััญชีีกัับอััตราภาษีีที่่�ใช้้ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีสำำ�หรัับปีี
อััตราภาษีีที่่�ใช้้ (%)
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้คำำ�นวณตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

322,762

141,350

348,522

152,931

20%

20%

20%

20%

64,552

28,270

69,704

30,586

17,955

2,504

9,447

257

-

-

-

รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีีของค่่าใช้้จ่่ายที่่� ไม่่สามารถนำำ�มาหััก
ในการคำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่อนุุญาตให้้ถืือเป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวณ
กำำ�ไรทางภาษีี
ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้หรืือกำำ�ไรที่่� ไม่่ต้้อง
นำำ�มาคำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี

-

รวมรายการกระทบยอด

17,955

2,504

9,447

257

รวมค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

82,507

30,774

79,151

30,843
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30.3 การกระทบยอดระหว่่างอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ยและอััตราภาษีีที่่�ใช้้ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
สรุุปได้้ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม
2564
จำำ�นวนภาษีี
(บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี

2563
อััตราภาษีี
(%)

322,762

จำำ�นวนภาษีี
(บาท)

อััตราภาษีี
(%)

141,350

ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้

64,552

20.00

28,270

20.00

รายการกระทบยอด

17,955

5.56

2,504

1.77

ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ย

82,507

25.56

30,774

21.77

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
จำำ�นวนภาษีี
(บาท)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
รายการกระทบยอด
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ย

2563
อััตราภาษีี
(%)

348,522

จำำ�นวนภาษีี
(บาท)

อััตราภาษีี
(%)

152,931

69,704

20.00

30,586

20.00

9,447

2.71

257

0.17

79,151

22.71

30,843

20.17

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งมีีผลขาดทุุนทางภาษีียกมาไม่่เกิิน 5 ปีี เป็็นจำำ�นวนเงิิน
12.77 ล้้านบาท และ 3.92 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งบริิษััทย่่อยไม่่ได้้บัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีจากผลขาดทุุน
ทางภาษีีดัังกล่่าว เนื่่�องจากบริิษััทย่่อยดัังกล่่าวยัังไม่่มีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทย่่อยจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีเพีียงพอที่่�จะ
ใช้้ประโยชน์์ทางภาษีีดัังกล่่าว

31.	สำำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษััทต้้องจััดสรรทุุนสำำ�รองอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของ
กำำ�ไรประจำำ�ปีหี ลัังจากหัักขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองดัังกล่่าว จะมีีจำ�ำ นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมายนี้้�จะนำำ�ไปจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ได้้
บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งได้้จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมายจนครบร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนแล้้ว
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย  13.50 ล้้านบาท ของกำำ�ไรประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดสรรทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย  6.20 ล้้านบาท ของกำำ�ไรประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามมติิที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564

32. เงิินปัันผลจ่่าย
ตามรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายน 2564 ที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผล
เป็็นเงิินสดในอััตรา 0.040 บาทต่่อหุ้้�น จำำ�นวนเงิินรวม 49.81 ล้้านบาท และจ่่ายเงิินปัันผลแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2564

33. การบริิหารจััดการทุุน
วััตถุุประสงค์์ ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสม
และการดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ
0.51 : 1 และ 0.44 : 1 ตามลำำ�ดัับ และบริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.49 : 1 และ 0.43 : 1 ตามลำำ�ดัับ
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34. เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงาน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงานสำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�ทั้้�งหมดของบริิษััทและบริิษััทย่่อยตาม
ความในพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530
พนัักงานและบริิษััทจ่่ายสมทบเข้้าเงิินกองทุุนตามโครงการนี้้�ในอััตราร้้อยละของเงิินเดืือนของพนัักงานแต่่ละคน พนัักงาน
จะได้้รัับส่่วนที่่�บริิษััทสมทบตามระเบีียบและข้้อบัังคัับของเงิินกองทุุนและตามระยะเวลาการทำำ�งาน บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้แต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการกองทุุนแห่่งหนึ่่�งเพื่่�อบริิหารกองทุุนตามข้้อกำำ�หนดในพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เป็็นจำำ�นวน
เงิิน 3.52 ล้้านบาท และ 3.48 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
เฉพาะกิิจการจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เป็็นจำำ�นวน
เงิิน 3.43 ล้้านบาท และ 3.41 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

35.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ
รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

11,206

48,356

17,981

48,422

386,592

248,003

408,360

248,003

การเปลี่่�ยนแปลงในที่่�ดิินรอพััฒนา (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

63,087

36,573

64,112

36,573

ค่่าดอกเบี้้�ยจ่่ายคิิดเข้้าต้้นทุุนโครงการระหว่่างปีี

20,141

22,038

20,141

22,038

1,324

776,005

1,324

776,003

155,568

139,986

133,229

129,537

33,933

24,769

24,348

21,787

การเปลี่่�ยนแปลงในสิินค้้าคงเหลืือ (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
การเปลี่่�ยนแปลงในต้้นทุุนพััฒนาที่่�ดิิน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง

ค่่าพััฒนาสาธารณููปโภคและค่่างานก่่อสร้้างระหว่่างปีี
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย

36.	ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิิน ประกอบด้้วย
พัันบาท
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

31,269

39,075

31,259

39,075

- บุุคคลและบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

3,159

10,245

2,879

10,026

ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

779

839

743

806

ค่่าธรรมเนีียมในการขอเงิินกู้้�ยืืมสถาบัันการเงิิน

344

152

344

152

ดอกเบี้้�ยจ่่าย
- สถาบัันการเงิิน

ค่่าธรรมเนีียมในการออกหุ้้�นกู้้�
ดอกเบี้้�ยจ่่ายตามสััญญาเช่่าการเงิิน
รวม
หััก ส่่วนที่่�บัันทึึกเป็็นต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน
สุุทธิิ

45

-

45

-

908

995

660

767

36,504

51,306

35,930

50,826

(20,141)

(22,038)

(20,141)

(22,038)

16,363

29,268

15,789

28,788
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37.	กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีีด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
ที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วในระหว่่างปีี
งบการเงิินรวม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

(พัันบาท)

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก      (พัันหุ้้�น)
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน                  (บาทต่่อหุ้้�น)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

2563

2564

2563

251,932

115,278

269,372

122,088

1,245,284

1,245,284

1,245,284

1,245,284

0.202

0.093

0.216

0.098

38. การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
บริิษััทใช้้วิิธีีราคาตลาดในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่� ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขาย
ในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษััทจะใช้้วิิธีีราคาทุุนหรืือวิิธีีรายได้้ ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวแทน
ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับที่่� 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขาย (ไม่่ต้้องปรัับปรุุง) ในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน
ระดัับที่่� 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นนอกเหนืือจากราคาเสนอซื้้�อขายซึ่่�งรวมอยู่่�ในระดัับ 1 ที่่�สามารถสัังเกตได้้โดยตรง
(ได้้แก่่ ข้้อมููลราคาตลาด) หรืือโดยอ้้อม (ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่�คำำ�นวณมาจากราคาตลาด) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์นั้้�นหรืือ
หนี้้�สิินนั้้�น
ระดัับที่่� 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม แยกแสดงตามลำำ�ดัับชั้้�น
ของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- หน่วยลงทุน
รวม

498
498

ระดัับที่่� 1

-

ระดัับที่่� 2

585
585

ระดัับที่่� 3

-

รวม

585
585

ในระหว่่างงวดปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยคำำ�นวณโดยใช้้มููลค่่า
สิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วยที่่�ประกาศโดยผู้้�จััดการกองทุุน

39.	ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�นำำ�เสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยที่่�มีีผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุด
ด้้านการดำำ�เนิินงานได้้รับั และสอบทานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่อ� ใช้้ ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กับั ส่่วนงานและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของส่่วนงาน
บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่ อ ยดำำ � เนิินกิิจการในส่่ ว นงาน คืื อ  กิิจการอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์  กิิ จการอาคารพัั ก อาศัั ย ให้้ เ ช่่ า
กิิจการรัับเหมาก่่อสร้้าง กิิจการบริิหารหมู่่�บ้้าน และกิิจการศููนย์์ดููแลผู้้�พัักฟื้้�นโดยมีีส่่วนงานทางภููมิิศาสตร์์หลัักในประเทศไทย 
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของส่่วนงานโดยพิิจารณาจากรายได้้และกำำ�ไรของแต่่ละส่่วนงาน และประเมิินกำำ�ไร
หรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกัับที่่�ใช้้ ในการวััดกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
ในงบการเงิิน ข้้อมููลรายได้้และกำำ�ไรและสิินทรััพย์์ของส่่วนงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

-   

213,309

210,167

12,586

2,128,717

ต้้นทุุนให้้เช่่าและบริิการ

ต้้นทุุนการจััดจำำ�หน่่าย

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

ต้้นทุุนทางการเงิิน

รวมค่่าใช้้จ่่าย

367,440

79,151

288,289

ดำำ�เนิินงานตามส่่วนงาน

ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการ

-   

1,692,655

2,496,157

ต้้นทุุนก่่อสร้้าง

ต้้นทุุนขาย

ค่่าใช้้จ่่าย

รวมรายได้้

9,418

-   

รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

รายได้้อื่่�น

-   

2,486,739

รายได้้ค่่าก่่อสร้้าง

รายได้้จากการขาย

รายได้้

ส่่วนงานแนวราบ

(9,720)

-   

(9,720)

26,694

-   

11,591

4,315

-   

-   

10,788

16,974

65

-   

-   

16,909

ส่่วนงานแนวสููง

กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(9,197)

-   

(9,197)

24,443

3,203

1,255

-   

19,985

-   

-   

15,246

15

15,231

-   

-   

ธุุรกิิจอาคาร
พัักอาศััยให้้เช่่า

19,881

3,100

22,981

149,229

569

2,766

-   

2,701

143,193

-   

172,210

1,872

2,066

168,272

-   

กิิจการ
รัับเหมาก่่อสร้้าง

388

48

436

7,701

149

2,084

-   

5,468

-   

-   

8,137

119

8,018

-   

-   

กิิจการบริิหาร
หมู่่�บ้้าน

(29,191)

69

(29,122)

43,384

2,866

13,557

-   

26,961

-   

-   

14,262

611

13,651

-   

-   

กิิจการ
ศููนย์์ดููแลผู้้�พัักฟื้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (พัันบาท)

-   

DR.

260,450

82,368

342,818

2,380,168

19,373

241,420

217,624

55,115

143,193

1,703,443

2,722,986

12,100

(4,515)

-   

-   

139

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

(3,010)

(3,040)

(180)

(8,522)

-    (143,193)

-   

(2,493)

38,966 (11,751)

-   

-   

CR.

ตััดรายการระหว่่างกััน

168,272 (168,272)

2,503,648

รวม

240,255

82,507

322,762

2,217,708

16,363

238,380

217,444

46,593

-

1,698,928

2,540,470

9,607

27,215

-   

2,503,648

งบการเงิินรวม
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

208

288,289

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน

สิินค้้าคงเหลืือ

42,179

-

2,022,426

70,641

-

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

-

-

ภายหลัังเข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทรายการใหม่่ใน

หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตาม

เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ส่่วนงานแนวราบ

211

-

6,180

34,939

(9,720)

-

-

-

ส่่วนงานแนวสููง

กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

681

216,603

-

-

(9,197)

-

-

-

ธุุรกิิจอาคาร
พัักอาศััยให้้เช่่า

7,716

-

-

7,601

19,881

-

-

-

กิิจการ
รัับเหมาก่่อสร้้าง

-

-

-

28

388

-

-

-

กิิจการบริิหาร
หมู่่�บ้้าน

24,118

-

-

143

(29,191)

-

-

-

กิิจการ
ศููนย์์ดููแลผู้้�พัักฟื้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 (พัันบาท)

-

-

-

74,933

216,603

2,028,606

113,324

260,450

รวม
DR.

CR.

ตััดรายการระหว่่างกััน

74,933

216,603

2,028,606

113,324

240,255

-

-

-

งบการเงิินรวม

209
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

144,642

192,009

25,791

1,526,249

ต้้นทุุนการจััดจำำ�หน่่าย

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

ต้้นทุุนทางการเงิิน

รวมค่่าใช้้จ่่าย

167,821

30,843

136,978

ดำำ�เนิินงานตามส่่วนงาน

ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับปีี

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการ

-

1,163,807

1,694,070

9,707

-

1,684,363

ต้้นทุุนให้้เช่่าและบริิการ

ต้้นทุุนขาย

ค่่าใช้้จ่่าย

รวมรายได้้

รายได้้อื่่�น

รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ

รายได้้จากการขาย

รายได้้

ส่่วนงานแนวราบ

(3,357)

-

(3,357)

88,309

-

23,142

16,973

-

48,194

84,952

237

-

84,715

ส่่วนงานแนวสููง

กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(11,533)

-

(11,533)

20,015

2,997

1,186

-

15,832

-

8,482

35

8,447

-

ธุุรกิิจอาคาร
พัักอาศััยให้้เช่่า

(67)

-

(67)

371

-

371

-

-

-

304

304

-

-

กิิจการ
รัับเหมาก่่อสร้้าง

110

-

110

7,333

161

2,501

-

4,671

-

7,443

17

7,426

-

กิิจการบริิหาร
หมู่่�บ้้าน

(11,755)

(69)

(11,824)

16,811

960

9,271

-

6,580

-

4,987

29

4,958

-

กิิจการ
ศููนย์์ดููแลผู้้�พัักฟื้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (พัันบาท)

110,376

30,774

141,150

1,659,088

29,909

228,480

161,615

27,083

1,212,001

1,800,238

10,329

20,831

1,769,078

รวม

(230)

(6,808)

DR.

(641)

(6,332)

(265)

CR.

ตััดรายการระหว่่างกััน

110,576

30,774

141,350

1,651,850

29,268

222,148

161,615

26,818

1,212,001

1,793,200

10,099

14,023

1,769,078

งบการเงิินรวม
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

210

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

ต้้นทุุนการพััฒนาที่่�ดิิน

สิินค้้าคงเหลืือ

74,311

-

1,635,834

77,843

139,007

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

2,029

-

2,029

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี

ภายหลัังเข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการที่่�อาจถููกจััดประเภทรายการใหม่่ใน

หลััก คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย-สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตาม

เข้้าไปไว้้ ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ส่่วนงานแนวราบ

134

-

6,180

45,718

(3,250)

107

-

107

ส่่วนงานแนวสููง

กิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

306

221,229

                 -

                 -

(11,533)

-

-

-

ธุุรกิิจอาคาร
พัักอาศััยให้้เช่่า

                 -

-

-

830

(67)

                -

-

-

กิิจการ
รัับเหมาก่่อสร้้าง

-

-

-

27

(104)

(214)

-

(214)

กิิจการบริิหาร
หมู่่�บ้้าน

22,877

-

-

139

(11,755)

-

-

-

กิิจการ
ศููนย์์ดููแลผู้้�พัักฟื้้�น

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (พัันบาท)

97,655

221,229

1,642,014

124,530

112,298

1,922

-

1,922

รวม
DR.

CR.

ตััดรายการระหว่่างกััน

97,655

221,229

1,642,014

124,530

112,498

1,922

-

             1,922

งบการเงิินรวม

211
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

212

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

40. การเปลี่่�ยนแปลงในหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
การเปลี่่�ยนแปลงในหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม (พัันบาท)
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2564

กระแสเงิินสด
เพิ่่�ม (ลด)*

รายการที่่� ไม่่ ใช่่
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
รวม

3,020

39,954

-

42,974

184,000

(179,000)

-

5,000

2,500

(2,500)

-

-

423,312

162,338

-

585,650

24,074

(14,266)

2,042

11,850

636,906

6,526

2,042

645,474

งบการเงิินรวม (พัันบาท)
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563

กระแสเงิินสด
เพิ่่�ม (ลด)*

รายการที่่� ไม่่ ใช่่
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน

306,870

(303,850)

-

3,020

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

219,000

(35,000)

-

184,000

2,500

-

-

2,500

622,117

(198,805)

-

423,312

13,424

(5,660)

16,310

24,074

1,163,911

(543,315)

16,310

636,906

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกรรมการ
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
รวม

* กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินสุุทธิิรวมจำำ�นวนเงิินสดรัับและเงิินสดชำำ�ระคืืนในงบกระแสเงิินสด
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (พัันบาท)
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2564

กระแสเงิินสด
เพิ่่�ม (ลด)*

รายการที่่� ไม่่ ใช่่
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน

3,020

39,954

-

42,974

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

179,000

(179,000)

-

-

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

423,312

162,338

-

585,650

13,037

(5,081)

1,590

9,546

618,369

18,211

1,590

638,170

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (พัันบาท)
ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563

กระแสเงิินสด
เพิ่่�ม (ลด)*

รายการที่่� ไม่่ ใช่่
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
จากสถาบัันการเงิิน

306,870

(303,850)

-

3,020

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

219,000

(40,000)

-

179,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

622,117

(198,805)

-

423,312

13,424

(3,774)

3,387

13,037

1,161,411

(546,429)

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
รวม

3,387

618,369

* กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินสุุทธิิรวมจำำ�นวนเงิินสดรัับและเงิินสดชำำ�ระคืืนในงบกระแสเงิินสด

41. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
41.1 นโยบายการบััญชีี
รายละเอีียดของนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ วิิธีีการที่่�ใช้้ ซึ่่�งรวมถึึงเกณฑ์์ ในการรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินแต่่ละประเภทได้้เปิิดเผยไว้้แล้้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.2
41.2 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงสำำ�หรัับเครื่่�องมืือทางการเงิิน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
ตามปกติิธุุรกิิจ โดยใช้้ระบบการจััดการและการควบคุุมภายในองค์์การโดยทั่่�วไปและไม่่ได้้ถือื หรืือออกอนุุพันั ธ์์ทางการเงิินใดๆ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน ลููกหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�การค้้ารวมตั๋๋�วเงิินรัับ-จ่่าย เงิินกู้้�ยืืมต่่างๆ
ภาระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
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41.3 ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินเบิิกเกิิน
บััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน เงิินกู้้�ยืืมจากกรรมการ และเงิินกู้้�ยืืม
ระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับอััตราดอกเบี้้�ยเกิิดจากการที่่�อััตราดอกเบี้้�ยจะเปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งก่่อ
ให้้เกิิดผลเสีียหายแก่่บริิษััทและบริิษััทย่่อยในงวดปััจจุุบัันและงวดต่่อๆ ไป
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย
ได้้ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

ราคาตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

รวม

69,430
585
-

250
24,395

24,625
11,870
-

94,055
11,870
835
24,395

6,544

36,430

-

42,974

-

495,458
-

495,458
585,650
5,000

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

585,650
5,000

พัันบาท
งบการเงิินรวม
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

ราคาตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

รวม

52,587
585
-

379
11,019

12,221
8,881
-

64,808
8,881
964
11,019

2,020

1,000

-

3,020

-

-

416,813

416,813

423,313
184,000
2,500

-

-

423,313
184,000
2,500

หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ระยะสั้้�นจากกรรมการ
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พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

67,682
585
-

ราคาตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

5
24,395

19,412
-

87,094
590
24,395

6,544

36,430

-

42,974

-

-

585,650

-

รวม

492,425

-

-

495,425
585,650

พัันบาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน

ราคาตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� ไม่่มีีอััตราดอกเบี้้�ย

รวม

3,895
585
-

135
11,019

53,177
-

57,072
720
11,019

2,020

1,000

-

3,020

-

-

410,697

410,697

423,313
179,000

-

-

423,313
179,000

เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

41.4 ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทไม่่มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ เนื่่�องจากบริิษััท
ไม่่มีีลููกหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�การค้้าที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศคงเหลืือ และบริิษััทไม่่ได้้ทำำ�สััญญาเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจ
จะเกิิดขึ้้�นจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
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41.5 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
บริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่อง โดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท รวมทั้้�งจััดหาวงเงิินสิินเชื่่�อระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินต่่างๆ เพื่่�อสำำ�รองในกรณีี
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเพื่่�อลดผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสด
41.6 มููลค่่ายุุติิธรรม
บริิษััทใช้้วิิธีีราคาตลาดในการวััดและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกำำ�หนดให้้ต้อ้ งวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หรืือต้้องเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีตี ลาด
ที่่�มีีสภาพคล่่อง หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษััทจะใช้้วิิธีีราคาทุุนหรืือวิิธีีรายได้้
ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวแทน
		ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับที่่� 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขาย (ไม่่ต้้องปรัับปรุุง) ในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน
ระดัับที่่� 2 ใช้้ข้้อมููลอื่่�นนอกเหนืือจากราคาเสนอซื้้�อขายซึ่่�งรวมอยู่่�ในระดัับ 1 ที่่�สามารถสัังเกตได้้โดยตรง
(ได้้แก่่ ข้้อมููลราคาตลาด) หรืือโดยอ้้อม (ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่�คำำ�นวณมาจากราคาตลาด) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์นั้้�นหรืือ
หนี้้�สิินนั้้�น
ระดัับที่่� 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
แยกแสดงตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
พัันบาท
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน

มููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับที่่� 1

ระดัับที่่� 2

ระดัับที่่� 3

รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
- กองทุุนเปิิด
รวม

498

-

585

-

585

498

-

585

-

585

498

-

585

-

585

498

-

585

-

585

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
- กองทุุนเปิิด
รวม

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
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		เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนที่่�มิิได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยคำำ�นวณโดยใช้้
มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วยที่่�ประกาศโดยผู้้�จััดการกองทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่� ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
(เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม) แยกแสดงตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน

มููลค่่ายุุติิธรรม (พัันบาท)
ระดัับที่่� 1

ระดัับที่่� 2

ระดัับที่่� 3

221,229

-

-

240,880

240,880

221,229

-

-

201,600

201,600

รวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
- อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สิินทรััพย์์ที่่�เปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรม
- อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน

		เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3
มููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีคิิดจากต้้นทุุน (Cost Approach) ในการประเมิิน
มููลค่่าทรััพย์์สิิน โดยที่่�ดิินใช้้วิิธีีเปรีียบเทีียบกัับราคาตลาด ส่่วนอาคารสิ่่�งปลููกสร้้างใช้้วิิธีีคิิดจากต้้นทุุนทดแทน

42. ภาระผููกพััน และหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
42.1 ภาระผููกพัันเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีจำำ�นวนเงิินขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตทั้้�งสิ้้�นภายใต้้สััญญาเช่่า
ดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
จ่่ายชำำ�ระภายใน

ล้้านบาท

1 ปีี

3.57

42.2 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้ ให้้ธนาคารพาณิิชย์์ ในประเทศสามแห่่งออกหนัังสืือค้ำำ��ประกััน
ต่่อหน่่วยงานราชการและบุุคคลภายนอก ดัังนี้้�
ล้้านบาท
งบการเงิินรวม
- ค้ำำ��ประกัันการใช้้ ไฟฟ้้า ประปา และอื่่�นๆ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

5.77

5.37

465.21

465.21

- ค้ำำ��ประกัันค่่าบำำ�รุุงรัักษาสาธารณููปโภคและ
บริิการสาธารณะส่่วนกลาง
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42.3 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทได้้ค้ำำ��ประกัันการขอกู้้�ยืืมเงิินของลููกค้้าต่่อสถาบัันการเงิินเป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.65 ล้้านบาท
และค้ำำ��ประกัันการใช้้น้ำำ��มััน เป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.20 ล้้านบาท (ดููหมายเหตุุข้้อ 13)
42.4 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีภาระผููกพัันที่่�ต้้องจ่่ายเงิินจากการทำำ�สััญญาจะซื้้�อจะขายที่่�ดิินจำำ�นวนเจ็็ดฉบัับ
จำำ�นวนเงิินรวม 319.14 ล้้านบาท
42.5 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีคดีีความถููกฟ้้องร้้อง ดัังนี้้�
42.5.1 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีคดีีความถููกฟ้้องร้้อง ในคดีีแพ่่งของศาลจัังหวััดพััทยา คดีีหมายเลขดำำ�
ที่่� พ.564/2560 กัับนิิติิบุุคคลอาคารชุุดเบย์์วิิว รีีสอร์์ท “โจทก์์” โดยโจทก์์ฟ้้องบริิษััทในข้้อหาภาระจำำ�ยอมเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องเดิิน ทางรถยนต์์และสาธารณููปโภคต่่าง ๆ แก่่ที่่�ดิินของโจทก์์
เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2561 ศาลนััดฟัังคำำ�พิิพากษา โดยศาลพิิพากษายกฟ้้องโจทก์์ทุุกประเด็็น ในคดีีแพ่่ง
หมายเลขแดงที่่� 1435/2561
ต่่อมาโจทก์์ ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ โดยอ้้างว่่า ได้้ภาระจำำ�ยอมในที่่�ดิินทั้้�งสองแปลงโดยอายุุความ แต่่สิิทธิ์์�ในที่่�ดิินนี้้�
บริิษััทสืืบสิิทธิ์์�มาจากบรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ ไทย จึึงต้้องนัับระยะเวลาใหม่่ตั้้�งแต่่คำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุด จนถึึงวัันที่่�
ฟ้้องคดีีนี้้�ซึ่่�งยัังไม่่ถึึง 10 ปีี
เมื่่�อวัันที่่� 28 มีีนาคม 2562 ศาลนััดฟัังคำำ�สั่่�งคำำ�ร้้องขอคุ้้�มครองชั่่�วคราวชั้้�นอุุทธรณ์์ โดยศาลเห็็นว่่า
โจทก์์ฟ้้องขอให้้บัังคัับจำำ�เลยจดทะเบีียนทางพิิพาทเป็็นภาระจำำ�ยอมแก่่ที่่�ดิินโจทก์์ ต่่อมาบริิษััทปิิดทางพิิพาทไม่่ให้้
โจทก์์ ใช้้ทางพิิพาทออกสู่่�สาธารณะ แต่่โจทก์์ยัังมีีเส้้นทางอื่่�นที่่�โจทก์์สามารถใช้้ออกทางสาธารณะได้้ จึึงยัังไม่่มีีเหตุุ
เพีียงพอที่่�จะนำำ�วิิธีีการคุ้้�มครองดัังกล่่าวมาใช้้ จึึงมีีคำำ�สั่่�งให้้ยกคำำ�ร้้อง ค่่าฤชาธรรมเนีียมในชั้้�นนี้้�ให้้เป็็นพัับ ปััจจุุบััน
คดีีอยู่่�ระหว่่างการจััดทำำ�คำ�ำ แก้้อุทุ ธรณ์์ ซึ่่ง� ครบกำำ�หนดในการยื่่�นคำำ�แก้้อุทุ ธรณ์์ต่อ่ ศาลในวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2562
ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2562 บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินการยื่่�นคำำ�แก้้อุุทธรณ์์ต่่อศาล
เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2562 ศาลนััดฟัังคำำ�พิิพากษาศาลอุุทธรณ์์ภาค 2 โดยศาลอุุทธรณ์์ภาค 2
พิิพากษากลัับเป็็นว่่าที่่�ดิินทั้้�งสองแปลงเป็็นส่่วนที่่�ติิดถนนและที่่�ตั้้ง� ปัักเสาไฟฟ้้าและอาคารโรงเรืือนซัักรีีดตามแผนที่่�
พิิพาท ศาลตััดสิินให้้บริิษัทั เป็็นฝ่่ายต้้องจดทะเบีียนภาระจำำ�ยอมให้้แก่่โจทย์์ หากไม่่ปฏิิบััติิตามให้้ถือื เอาคำำ�พิพ
ิ ากษา
ของศาลแทนการแสดงเจตนาของบริิษััท และห้้ามบริิษััทกระทำำ�การใด ๆ อัันเป็็นการรบกวนการใช้้ทางพิิพาทและ
อาคารโรงเรืือนซัักรีีด เพื่่�อประโยชน์์แก่่ผู้้�อยู่่�อาศััยในอาคารชุุดโจทก์์
เมื่่�อวัันที่่� 7 กรกฎาคม 2564 ศาลฎีีกามีีคำำ�สั่่�งพิิพากษาให้้ยกฟ้้อง
42.5.2 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีคดีีความถููกฟ้้องร้้องในข้้อหา ผิิดสััญญา เรีียกค่่าเสีียหาย จำำ�นวน 2 คดีี
รวมจำำ�นวนทุุนทรััพย์์ที่่�เรีียกร้้องคดีีหมายเลขดำำ�ที่่� ผบ.959/2563 จำำ�นวน 24.63 ล้้านบาท และคดีีหมายเลขดำำ�
ที่่� ผบ.1118/2563 จำำ�นวนเงิิน 30.00 ล้้านบาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 54.83 ล้้านบาท โดยศาลได้้มีีคำำ�สั่่�งให้้รวมคดีี
สองคดีีเข้้าด้้วยกันั เพื่่อ� ง่่ายต่่อการนำำ�สืบื เนื่่�องจากเป็็นการฟ้้องเรื่่อ� งสาธารณููปโภค ทรััพย์์สิินส่่วนกลางของหมู่่�บ้้าน
เมื่่�อวัันที่่� 23 มิิถุุนายน 2564 เป็็นวัันสืืบพยานโจทก์์วัันแรก โจทก์์ ได้้ทำำ�การถอนประเด็็นฟ้้องไปหลายประเด็็น
จึึงทำำ�ให้้จำำ�นวนทุุนทรััพย์์ที่่�โจทก์์ฟ้้องจำำ�นวนเงิิน 54.83 ล้้านบาท คงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิิน 19.00 ล้้านบาท และ
ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้สำำ�นัักงานที่่�ดิินจัังหวััดปทุุมธานีีสาขาธััญบุุรีี ดำำ�เนิินการรัังวััด ทำำ�แผนที่่�พิิพาท ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่าง
นััดตรวจแผนที่่�พิิพาท ในวัันที่่� 9 พฤษภาคม 2565 และนััดสืืบพยานโจทก์์และจำำ�เลยในวัันที่่� 22 - 23 มิิถุุนายน 2565
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

43.	จััดประเภทรายการ
การจััดประเภทรายการบััญชีีใหม่่ในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็จเสร็็จสำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ได้้จััดประเภทต่่างไปจากเดิิมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการแสดงรายการในงวดปััจจุุบััน ไม่่มีี
ผลกระทบต่่อกำำ�ไร (ขาดทุุน) สุุทธิิ และกำำ�ไรต่่อหุ้้�น หรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไปแล้้ว
พัันบาท

พัันบาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ตามจััดประเภทใหม่่ ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม ตามจััดประเภทใหม่่ ตามที่่�รายงานไว้้เดิิม
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์

97,655

100,180

74,751

77,276

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

24,248

21,723

13,342

10,817

1,212,000

1,203,998

1,212,000

1,203,998

161,615

169,617

161,615

169,617

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ต้้นทุุนขาย
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย

44. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 2/2565 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2565 ที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมััติิจ่า่ ยเงิินปัันผล
เป็็นเงิินสดในอััตรา 0.080 บาทต่่อหุ้้�น จำำ�นวนหุ้้�น 1.25 ล้้านหุ้้�น จำำ�นวนเงิินรวม 99.62 ล้้านบาท โดยกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลใน
วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2565

45. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

และคณะผู้้�บริิหาร

นายไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

อายุุ (ปีี) 59
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 157/2019)
• Director Certification Program (DCP 272/2019)

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน    ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2562 - ปััจจุุบััน
หััวหน้้าศููนย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านการออกแบบสภาพแวดล้้อมเพื่่�อทุุกคน
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย / สถาบัันการศึึกษา
2557 - 2563
กรรมการ
บจ.ยููนิิเวอร์์แซลดีีไซน์์เซ็็นเตอร์์ (ไทยแลนด์์) / ออกแบบสถาปััตยกรรม
2548 - 2562
หััวหน้้าหน่่วยวิิจััยสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุและคนพิิการ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย / สถาบัันการศึึกษา
2541 - ปััจจุุบััน
อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาเคหการ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย / สถาบัันการศึึกษา
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

ดร.พิิบููลย์์ ลิิมประภััทร

กรรมการ กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

อายุุ (ปีี) 81
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• Ph.D. University of Illinois
• M.A. (ECON) University of Philippines
• ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (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  

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2561 - ปััจจุุบััน   

2547 - ปััจจุุบััน

2550 - 2560

2550 - เม.ย.2564

กรรมการ  กรรมการอิิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการอิิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการค่่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้้าว / การแพทย์์
กรรมการ  กรรมการอิิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ประธานคณะกรรมการ
บมจ. ชููไก / บริิษััทจััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องจัักรและบริิการให้้เช่่าเครื่่�องจัักรหนััก
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวิิชาญ อมรโรจนาวงศ์์

กรรมการ กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

อายุุ (ปีี) 70
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน       

ส.ค. 2558 - ปััจจุุบััน
ต.ค.2564 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการบริิหาร
บมจ. บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ / สถาบัันการเงิิน
กรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
บจ. เคซีีจีี คอร์์ปอเรชั่่�น / นำำ�เข้้า ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์อาหาร
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวรการ เทพเฉลิิม

กรรมการ กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ

อายุุ (ปีี) 64
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน       

ก.ย. 2557 - ส.ค. 2558  

กรรมการ
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการ
บมจ. ปรีีชากรุ๊๊�ป / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวิิกรม ศรีีประทัักษ์์
กรรมการ  กรรมการอิิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุุ (ปีี) 69
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง The Wharton School of the University of Pennsylvania / USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2552

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
พ.ค.2564 - ปััจจุุบััน         กรรมการ
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ก.ค. 2563 - พ.ค.2564 กรรมการ
กรรมการอิิสระ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2557 - ปััจจุุบััน
ผู้้�พิิพากษาสมทบ
ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญาฯ กลาง รุ่่�นที่่� 10, 13
ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญาและการค้้าระหว่่างประเทศ / ศาลยุุติิธรรม
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายสมเชาว์์ ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ  กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ      
ประธานคณะกรรมการบริิหาร  และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร (กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

อายุุ (ปีี) 68
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * 1.88
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
พี่่�ชายนายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า  
• การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ  
• กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)  

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

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2561 - ปััจจุุบััน       

2562 - ปััจจุุบััน  
2550 - 2560       

2550 - ปััจจุุบััน
2541 - ปััจจุุบััน      
2541 - ปััจจุุบััน
2561 - ปััจจุุบััน     
2551 - 2561

กรรมการ  
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ     
ประธานคณะกรรมการบริิหาร และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ
บจ. ศิิริิอรุุณ เวลเนส / ศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
กรรมการ  
กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้้าว / การแพทย์์
กรรมการ  
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารโครงการบ้้านจััดสรร
กรรมการ
บจ. ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่ง� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรรและบริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด
กรรมการ
สมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย / สมาคม
รองประธานกรรมการ  
สมาคมอสัังหาริิมทรััพย์์ ไทย / สมาคม
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นายสมนึึก ตัันฑเทอดธรรม

กรรมการ กรรมการบริิหาร  และกรรมการผู้้�จััดการ
(กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม)

อายุุ (ปีี) 53
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * 2.38
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
น้้องชายนายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master of Management (SASIN) Chulalongkorn University, 2548
Bachelor of Engineering (Systems) University of Pennsylvania Philadelphia, 2535
Bachelor of Science (Wharton School) Finance and Management University of Pennsylvania Philadelphia, 2535
โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1/2553
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า 2557
นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ 2557
RE-CU HOTEL INVESMENT AND MARKETING รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
RE-CU CEO PREMIUM IN MODERN REAL-ESTATE BUSINESS รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
หลักสูตรการบริหารระดับสูง เชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่นที่ 1 ปี 2561
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์นานาชาติิจุุฬาภรณ์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 ปี 2562
สมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักรในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3 ปี 2563
• หลักสูตร National Director Conference 2021 : Leadership Behind Closed Door  

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550  
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
เม.ย. 2561 - ปััจจุุบััน
2562 - ปััจจุุบััน
2560 - 2561
2554 - 2560
2541 - ปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ
บจ. ศิิริิอรุุณ เวลเนส / ศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบริิหาร และรองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบริิหาร และรองกรรมการผู้้�จััดการสายปฏิิบััติิการ 2
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรร
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คณะผู้้�บริิหาร
นายรัังสรรค์์ นัันทกาวงศ์์
กรรมการบริิหาร และ
รองกรรมการผู้้�จััดการ

อายุุ (ปีี) 60
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  

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

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2561 - 2564       
2563 - 2564   
2560 - 2561        
2546 - 2560   
2541 - 2564  

กรรมการบริิหารและรองกรรมการผู้้�จััดการ  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
รองกรรมการผู้้�จััดการ
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารโครงการบ้้านจััดสรร
กรรมการ กรรมการบริิหาร และรองกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ กรรมการบริิหาร และรองกรรมการผู้้�จััดการ สายปฏิิบััติิการ 1
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
กรรมการ
บจ. ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่ง� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารชุุมชนในโครงการบ้้านจััดสรรและบริิหารงานนิิติิบุุคคลอาคารชุุด

รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT

229

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวราพงศ์์ นิิลศิิริิ
รองกรรมการผู้้�จััดการ

อายุุ (ปีี) 60
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม
•
•
•
•

ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Mini Master of  Retail Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ก.ค. 2562 - 2564  
2560 - 2562  
2555 - 2560   

รองกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ (สายปฏิิบััติิการ 3)  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นายธำำ�รง ปลููกจิิตรสม
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ  

อายุุ (ปีี) 53
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสรต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร REIT LEADER ACADEMY รุ่นที่ 2/2564 ผู้น�ำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
พ.ค.2563 - ปััจจุุบััน   
ส.ค.2564 - ปััจจุุบััน  
2561 - 2563    
2557 - 2561

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารโครงการบ้้านจััดสรร
กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท บริิทาเนีีย จำำ�กััด / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�อำำ�นวยการโครงการบ้้าน
บมจ. ควอลิิตี้้�เฮ้้าส์์ / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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นายบุุญชััย โรจน์์พานิิช

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารงานขายและเทคโนโลยีีสารสนเทศ

อายุุ (ปีี) 52
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ส.ค.2564 - ปััจจุุบััน  
ก.ย.2564 - ปััจจุุบััน  
ก.ค.2562 - 2564   
2554 - 2562   

กรรมการบริิหารและผู้้�จััดการทั่่�วไป
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์  / รัับจ้้างบริิหารโครงการบ้้านจััดสรร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารงานขายและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารงานขาย  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�อำำ�นวยการโครงการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นางน้ำำ��เพชร ตัันตะวิิริิยะ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์  

อายุุ (ปีี) 56
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม
•
•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Mini MBA รุ่นที่ 27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Business model canvas by Alex  Osterwalder’s 2019
Developing and Implementing an Outward Mindset, SEAC 2018

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2554 - ปััจจุุบััน

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวสุุมณีี บุุญสรณะ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี (ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี “สมุุห์์บััญชีี”)

อายุุ (ปีี) 57
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์   
• ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2554 - ปััจจุุบััน      

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีี
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นางอััจฉรา กิ่่�งไทร

 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโอนกรรมสิิทธิ์์�  

อายุุ (ปีี) 59
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * 0.0002
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• โรงเรียนพาณิชยการสยาม การตลาด
• โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 
การขาย-การตลาด อสัังหาริิมทรััพย์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร รุ่่�นที่่� 21

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ก.ค.2562 - ปััจจุุบััน          ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโอนกรรมสิิทธิ์์�
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2554 - 2562      
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายสนิิท ลีีจัันทึึก

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง

อายุุ (ปีี) 50
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2558 - ปััจจุุบััน      

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นางนงลัักษณ์์ ตัันฑเทอดธรรม
 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้้�อ

อายุุ (ปีี) 58
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * 1.12
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร
-  น้้องสาว นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม
-  พี่่�สาว นายสมนึึก  ตัันฑเทอดธรรม
คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ก.ย.2564 - ปััจจุุบััน          ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้้�อ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2564 - ปััจจุุบััน       
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บจ. เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ / รัับจ้้างบริิหารโครงการบ้้านจััดสรร
2560 - 2564
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2562 - ปััจจุุบััน       
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารงานทั่่�วไป
บจ. ศิิริิอรุุณ เวลเนส / ศููนย์์ฟื้้�นฟููสุุขภาพ
2537 - 2560  
ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายเจษฎา ลัักขีีพิินิิศกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและสื่่�อสารองค์์กร

อายุุ (ปีี) 48
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (โฆษณา-การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ก.ย. 2564 - ปััจจุุบััน        ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและสื่่�อสารองค์์กร
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ก.ค. 2562 - 2564      ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาดและสื่่�อสารองค์์กร
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2548 - 2562                   ผู้้�อำำ�นวยการธุุรกิิจ
บมจ.พฤกษาเรีียลเอสเตท / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นายประภััทร วััชโลณุุรัักษ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและแผนงาน   

อายุุ (ปีี) 40
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท สาขาการพัฒนาที่อยู่อาศัย (อสังหาริมทรัพย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพณิชยการพระนคร

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน         ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและแผนงาน
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2562 - 2563       
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ  
บริิษััท อััลติิจููด ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2559 - 2562        
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ  
บริิษััท ฟิิฟธ์์ ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวลััชณััฏฐ์์ รุุจิิดาศิิริิสกุุล

 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน (รัักษาการแทนตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิินของบริิษััท (CFO))

อายุุ (ปีี) 53
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * 0.03
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
• กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25
คณะสถาปััตยกรรม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย   

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2564 - ปััจจุุบััน          

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เม.ย. 2563 - ปััจจุุบััน        รัักษาการแทนตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการบััญชีีและการเงิินของบริิษััท (CFO)
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
2545 - 2563        
ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นายธารา เถื่่�อนกลาง
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง

อายุุ (ปีี) 44
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร  ี กรุงเทพฯ  
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  กรุงเทพฯ  

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2564 - ปััจจุุบััน          
2557 - 2563        

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายก่่อสร้้าง  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายก่่อสร้้าง
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวกมลวรรณ สวััสดิ์์�ชััย

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี  และเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุุ (ปีี) 58
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
• ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2553 - ปััจจุุบััน      
2553 - ปััจจุุบััน     

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์

นางสาวสุุรีีย์์พร แสงทองประดิิษฐ์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี  

อายุุ (ปีี) 48
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี บริหารบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
-

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2558 - ปััจจุุบััน         

ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
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บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวพรทิิพย์์ภา ชีีวเรืืองโรจน์์

เลขานุุการบริิษััท**
เลขานุุการ คณะกรรมการบริิษััท  คณะกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

อายุุ (ปีี) 45
ร้้อยละ การถืือหุ้้�น * ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร คุุณวุุฒิิการศึึกษา / ประวััติิการอบรม

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• Edith Cowan University Certificate of Accomplishment for the General English Course
• หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติส�ำหรับเลขานุการบริษัท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Company Secretary Program 73/2016
• Effective Minutes Taking 45/2019

ประสบการณ์์ทำำ�งานใน 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
2560 - ปััจจุุบััน           
2558 - 2560        

ผู้้�จััดการฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์  
บมจ. เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง / พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เจ้้าหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลอาวุุโส
บมจ.นิิปปอน แพ็็ค (ประเทศไทย) / บรรจุุภััณฑ์์

หมายเหตุุ 1.  * ข้้อมููลการถืือหุ้้�น ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนล่่าสุุด วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
2.  ** คำำ�อธิิบายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท อยู่่�ในรายงานแบบ 56-1 One Report หน้้า 112
3.   กรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััท ไม่่เคยมีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย 
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ

กรรมการของบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริษัท

กรรมการ

NCH

1. รศ.ไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์

X

2. ดร.พิบูลย์

/

ลิมประภัทร

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์

/

4. นายวรการ เทพเฉลิม

/

5. นายวิกรม

/

ศรีประทักษ์

บริษัทย่อย
NCPM

QLM

/

6. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

/, //

/

7. นายสมนึก ตัันฑเทอดธรรม

/, //

/

หมายเหตุุ 1.

2.
3.
    
    
    
    
   
    
    
    

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
SIRI
ARUN 1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NCH    
= บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
NCPM
= บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
QLM   
= บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
SIRI ARUN = บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด
X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริิหาร
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.       บริิษััท เอส.ซีี. คอนสตรััคชั่่�น แอนด์์ เดคคอเรชั่่�น จำำ�กััด
2.       บริิษััท สถาพรวััฒนา ค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด
3.       ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สถาพรวััฒนา ขนส่่ง
4.       บริิษััท ทรััพย์์นำำ�ชััยพััฒนา จำำ�กััด
5.       บริิษััท นำำ�ชััยพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�กััด
6.       บริิษััท เอ็็นซีีเอช 2555 โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด 
7.       บริิษััท นำำ�ชััย กอล์์ฟ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด 
8.       บริิษััท ธััญญะ คาร์์ท แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
9.       บริิษััท สถาพรโฮมมาร์์ท (1999) จำำ�กััด
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ

หััวหน้้างานผู้้�ตรวจสอบภายใน
บริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด (KAS)
นาย คำ�นึง สาริสระ
การศึึกษา:

ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ - บััญชีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประกาศนีียบััตร ผู้้�บริิหารระดัับสููง Mini MBA
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประกาศนีียบััตร ผู้้�ตรวจสอบภายใน สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
ใบอนุุญาต ผู้้�ตรวจสอบบััญชีีภาษีีอากร (Tax Auditor)  - กรมสรรพากร
ประกาศนีียบััตร - Director Accreditation Program
ประกาศนีียบััตร - Advanced Audit Committee Program

ประวััติิการทำำ�งาน:

2561 : ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหาร / บริิษััท ส.นภา (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2560 : ประธานกรรมการบริิหาร / บริิษััท ตรวจสอบภายในธรรมนิิติิ จำำ�กััด
2532 - 2559 : กรรมการบริิหาร / บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ

ปััจจุุบััน:

ประธานกรรมการบริิหาร / บริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
คุุณคำำ�นึึง มีีประสบการณ์์ทำำ�งานมากกว่่า 30 ปีี ทั้้�งการตรวจสอบบััญชีี,
การตรวจสอบภายใน (บริิษััทในและนอกตลาดหลัักทรััพย์์, หน่่วยงานภาครััฐ ),
การวางระบบบััญชีี, ตรวจสอบบััญชีีพิิเศษ Due Diligence, การประเมิินความเสี่่�ยง,
ประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิผลของระบบควบคุุมภายใน, ที่่�ปรึึกษาบััญชีีและภาษีี,
ที่่�ปรึึกษาด้้านระบบบััญชีี, ที่่�ปรึึกษาหน่่วยงานตรวจสอบภายใน,
วิิทยากรพิิเศษด้้านบััญชีี, ระบบบััญชีี, การควบคุุมภายใน, การบริิหารความเสี่่�ยง,    
บริิษััท ฝึึกอบรมและสััมมนาธรรมนิิติิ จำำ�กััด, อดีีตกรรมการคณะผู้้�ทำำ�บััญชีี,
สภาวิิชาชีีพบััญชีี และ ผู้้�บริิหารระดัับสููงในองค์์กรเอกชน ทั้้�งนี้้� ผลงานที่่�สำำ�คััญ
คืือการวางระบบบััญชีีการจััดการแข่่งขััน เอเชี่่�ยนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 13
ลููกค้้าบางส่่วนของบริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด เช่่น
บริิษััท อิิสเตอร์์คอนทิิเนนทััล จิิวเวลเลอรี่่� แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน),
บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ครีีเอทีีฟ วิิลเลจ จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท คอทโก้้เมททอลเวอร์์คส จำำ�กััด,
บริิษััท เดอะซิิกเนอเจอร์์ แบรสด์์ จำำ�กััด, บริิษััท นาราโกลบอล จำำ�กััด,
บริิษััท ทีีเอสบีี สตีีล เหล็็กกล้้า จำำ�กััด, กลุ่่�มบริิษััท ซิิซซา กรุ๊๊�ป จำำ�กััด,
บริิษััท แฟนซีีวู๊๊�ดอิินดััสตรีีส จำำ�กััด (มหาชน), บริิษััท ยููนิิวานิิชน้ำำ��มัันปาล์์ม จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นต้้น

สถานที่่�ติิดต่่อ:

บริิษััท กััลย์์ดิิษฐ์์ แอดไวซอรี่่� เซอร์์วิิสเซส จำำ�กััด
เลขที่่� 637/1 อาคารพร้้อมพัันธุ์์� 1  ชั้้�น 3 ถนนลาดพร้้าว แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
เบอร์์ติิดต่่อ 081-1713546
โทรศััพท์์  02-038-9388
Email: Khamnung@Kasadvisory.com
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ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจและ

รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์สิ์ นิ
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1	ทรััพย์์สิินหลััก
4.1.1  ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายการ

มููลค่่าทางบััญชีี
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพััน

ที่่�ดิิน *        สำำ�นัักงาน

0.66

438

สโมสร

11.92

ไม่่มีี

อาคาร *      สำำ�นัักงาน

0.00

รายละเอีียดตามหมายเหตุุ

                    สโมสร

4.32

รายละเอีียดตามหมายเหตุุ

บ้้านตััวอย่่างและสำำ�นัักงานขาย
(บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี (11-0-0))

0.00

ไม่่มีี

ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
• ส�ำนักงานใหญ่ อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพานิชย์ 4 ชั้น
กว้้าง 5 ม. ยาว 12 ม.)
• ส�ำนักงานขายบ้านฟ้าปิยรมย์

17.36

ไม่่มีี

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์

5.36

ไม่่มีี

เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

9.21

ไม่่มีี

เครื่่�องตกแต่่งและติิดตั้้�ง

6.25

ไม่่มีี

ยานพาหนะ

4.85

ไม่่มีี

อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์

4.14

ไม่่มีี

อื่่�น ๆ

12.61

ไม่่มีี

รวม

76.68

ด้้อยค่่าสโมสร

1.75
รวม

74.93

หมายเหตุุ *  ที่่�ตั้้�งของที่่�ดิินและอาคารสโมสร ประกอบด้้วย
					•3 สโมสรบ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ลาดพร้้าว อ.บางกะปิิ จ.กรุุงเทพฯ พื้้�นที่่� 321.50 ตร.ว
					•3 สโมสรฟ้้าปิิยรมย์์ อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี พื้้�นที่่� 3,875 ตร.ว
					•3 อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการเก็็บค่่าเช่่าเป็็นรายได้้ค่่าบำำ�รุุงรัักษาอาคารสโมสรของบริิษััท
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4.1.2  โครงการบ้้านพร้้อมที่่�ดิินเพื่่�อขายของบริิษััทและบริิษััทย่่อย (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
มููลค่่า (ล้้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิิน

ทางบััญชีี

1. บ้้านนริิศา ธนบุุรีีรมย์์ / ถ.ประชาอุุทิิศ 80
อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ /SH

0-3-28.30

     11.82

     4.81

NC

ไม่่มีี

2. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค รอยััล ธนบุุรีีรมย์์ /
ถ.ประชาอุุทิิศ อ.ราษฎร์์บููรณะ กรุุงเทพฯ / SH, DH

0-1-34.90

     10.00

     5.92

NC

ไม่่มีี

3. บ้้านธััญธานีี วิิลเลจ 2 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /SH

0-3-60.60

     41.57

   12.36

NC

ไม่่มีี

4. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี / CONDO AB

4-0-66.00

     20.46

   17.88

NC

ไม่่มีี

5. เนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 2 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง
จ.ชลบุุรีี /CD

4-2-68.00

    24.35

   13.37

NC

ไม่่มีี

6. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 15 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH, TH

0-0-19.50

     2.20

     1.26

NC

ไม่่มีี

7. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 16 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

15-1-70.30

  268.27

144.98

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 79.00 ลบ.

8. บ้้านฟ้้าปิิยรมย์์ เฟส 17 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH, DH, TH

15-0-70.20

  288.04

  194.71

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 130.00 ลบ.

9. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม คลาสสิิค /
ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

37-0-73.90

  310.32

  249.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 407.00 ลบ.

10. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ปาล์์ม พาร์์ค 2 /
ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5) อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH
, TH

37-0-41.10

  328.99

  285.20

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 401.00 ลบ.

11. บ้้านฟ้้าทาวน์์นี่่� ปิ่่�นเกล้้า-ดอนหวาย  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / TH

1-1-36.40

   54.32

   39.37

NC

ไม่่มีี

12. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ทิิวา ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5  
ถ.พุุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึึก อ.สามพราน
นครปฐม / SH , DH

1-2-38.90

75.57

50.81

NC

ไม่่มีี

13. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ธีีโอ เพชรเกษม-ปิ่่�นเกล้้า  
ต.ไร่่ขิิง อ.สามพราน นครปฐม / SH, DH, TH

59-0-41.30

   407.94

421.90

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 638.00 ลบ.

14. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ปากเกร็็ด-ราชพฤกษ์์ /
ต. บางพลัับ อ.ปากเกร็็ด จ.นนทบุุรีี / SH

1-2-63.60

     47.22

   32.90

NC

ไม่่มีี

15. ดิิอามองค์์ คอนโดมิิเนีียม อาคาร D /
ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ /D

1-0-98.70

     13.86

     9.87

NC

ไม่่มีี

16. เอ็็น.ซีี.ออน กรีีน ฌาร์์ม / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / SH

0-1-20.30

     17.19

     7.31

NC

ไม่่มีี

ชื่่�อโครงการ / ที่่�ตั้้�ง / ประเภท
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มููลค่่า (ล้้านบาท)

เนื้้�อที่่�คงเหลืือ
(ไร่่)

ประเมิิน

ทางบััญชีี

17. บ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่� ลอฟท์์ พััทยา ต.หนองปรืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / DH

6-3-91.10

   181.90

18. บ้้านฟ้้ากรีีนพาร์์ค ธาม ลำำ�ลููกกา K7 ถ.ลำำ�ลููกกา
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี / DH, TH

18-2-07.80

19. ที่่�ดิินเปล่่า / ด้้านหน้้าโครงการบ้้านฟ้้ากรีีนเนอรี่่�
ปิ่่�นเกล้้า-สาย 5 ต.บางเตย อ.สามพราน
จ.นครปฐม /L

ชื่่�อโครงการ / ที่่�ตั้้�ง / ประเภท

กรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพััน

  132.73

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 121.05 ลบ.

  262.85

213.77

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 236.00 ลบ.

6-2-11.90

     49.82

   45.74

NC

ค้ำำ��0ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 50.00 ลบ.

20. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

3-2-75.00

     34.81

   30.19

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 20.00 ลบ.

21. ที่่�ดิินเปล่่า / ถ.ชััยพร อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L
ติิดกัับเนทููเรซ่่า พััทยาเหนืือ เฟส 1,2

13-3-61.00

   218.30

   89.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน เดีียวกัับ
ข้้อ 19.

22. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ / L

17-0-40.00

   451.55

263.68

NC

ไม่่มีี

23. ที่่�ดิินเปล่่า /ถนนลำำ�ลููกกา (คลอง 6 ออก)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

177-0-96.80

   482.47

297.44

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 25.00 ลบ.

24. ที่่�ดิินเปล่่า / คลอง 5 / ถ.ลำำ�ลููกกา (คลอง 5)
อ.ลำำ�ลููกกา จ.ปทุุมธานีี /L

336-0-20.50

   826.88

719.39

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 41.20 ลบ.

25. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี / L

14-0-41.20

    73.34

  41.05

NC

ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�
วงเงิิน 10.43 ลบ.

26. ที่่�ดิินเปล่่า /ต. หนองขอนกว้้าง อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี / L 67-2-89.50

   297.98

287.22

NC

ไม่่มีี

27. ที่่�ดิินเปล่่า  / ต. ระหาร  อ.บางบััวทอง จ.นนทบุุรีี / L

12-3-02.70

     76.54

  77.22

NC

ไม่่มีี

28. ที่่�ดิินเปล่่า / ต.บางระทึึก อ.สามพราน จ.นครปฐม / L 18-1-41.10

   163.67

  93.42

NC

ไม่่มีี

รวมที่่�ดิินเปล่่า

667-1-79.70 2,675.36 1,944.74

รวมทั้้�งหมด

874-0-10.60 5,042.23 3,783.28

หมายเหตุุ 1.  SH = บ้้านเดี่่�ยว, DH = บ้้านแฝด, TH = ทาวน์์เฮ้้าส์์, CD = อาคารพาณิิชย์์, L = ที่่�ดิินเปล่่า
2.  ประเมิินราคาโดย บริิษััท พรีีเฟอ แอพไพรซััล จำำ�กััด ในเดืือนธัันวาคม 2564
โดยใช้้วิิธีีประเมิินราคาแบบเปรีียบเทีียราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้้นทุุนทดแทน ปรัับปรุุงด้้วยเงิินลงทุุนในโครงการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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4.2 นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อย
บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในธุุรกิิจพััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และธุุรกิิจที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการพััฒนาบ้้านจััดสรรเพื่่�อขายเป็็น
หลััก โดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�เหมาะสมในธุุรกิิจนั้้�นๆ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย 2 บริิษััท
ดัังนี้้�
บริิษััทย่่อย

ประเภทธุุรกิิจ

1. บริิษััท เอ็็น.ซีี. พร็็อพเพอร์์ตี้้� แมเนจเม้้นท์์  จำำ�กััด
    (NCPM)
1.1 บริิษััท ศิิริิอรุุณ เวลเนส จำำ�กััด (Siri Arun
เป็็นบริิษััทย่่อยของ NCPM)
2. บริิษััท ควอลิิตี้้� ลิิฟวิ่่�ง แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (QLM)

ทุุนจดทะเบีียน
(ล้้านบาท)

สััดส่่วนเงิินลงทุุน
(ร้้อยละ)

รัับเหมาก่่อสร้้างและ
บริิหารโครงการ

85.00

99.99

Intermediate care
และ Wellness
และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกััน

25.00

60.00

1.00

99.99

บริิหารงานหมู่่�บ้้าน

นโยบายการบริิหารงานในบริิษััทย่่อย
บริิษััทจะส่่งกรรมการที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทเข้้าร่่วมบริิหารงานในบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยนั้้�น
เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญ และควบคุุมการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยในทิิศทางที่่�เหมาะสม และสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่บริิษััท
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรายการประเมิินราคาทรััพย์์สิิน
-  ไม่่มีีเอกสารแนบ -
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นโยบายและแนวทางปฎิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�บริิษััทจััดทำำ�

คู่่�มืือจรรยาบรรณบริิษััท
http://investor.ncgroup.co.th/en/code-of-conduct/

คู่่�มืือนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
http://investor.ncgroup.co.th/en/corporate-governance-policy/

กฎบััตรของ

คณะกรรมการชุุดย่่อย
กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
1.1 คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็น
ผู้้ �พิ ิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เลืือกตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
      1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการที่่�
มิิได้้ เ ป็็ น ผู้้ � บ ริิ ห ารบริิ ษัั ท และเป็็ น กรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน

2.	คุณสมบัติ
       2.1 ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของทุุนชำำ�ระแล้้วของบริิษััท
บริิษััทในเครืือ บริิษััทร่่วมหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�
ให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
    2.2 เป็็นกรรมการที่่� ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานใน
บริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ในเครืื อ บริิ ษัั ท ร่่ ว มหรืื อ บริิ ษัั ท ที่่�
เกี่่� ยวข้ ้ อ ง หรืื อ ผู้้ �ที่่� ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ ข องบริิ ษัั ท
รวมทั้้�งที่่�ไม่่เป็็นลููกจ้้าง พนัักงาน หรืือที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับ
เงิินเดืือนประจำำ�จากบริิษััท บริิษััทในเครืือ บริิษััทร่่วม
บริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง หรืือเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษัทั
2.3 เป็็นกรรมการที่่� ไม่่มีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่า
ทางตรงหรืือทางอ้้อมในด้้านการเงิินและการบริิหาร
งานบริิษััท บริิษััทในเครืือ บริิษััทร่่วมหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท และรวมถึึงไม่่มีีผลประโยชน์์หรืือ
ส่่วนได้้เสีียในลัักษณะข้้างต้้นมาก่่อนในระยะเวลา 1 ปีี
ก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ เว้้นแต่่
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ พิ ิ จ ารณาอย่่ า งรอบคอบ
แล้้วเห็็นว่่าการเคยมีีผลประโยชน์์หรืือส่่วนได้้เสีียนั้้�น
จะไม่่ มีี ผ ลกระทบต่่ อ การปฎิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� แ ละการให้้
ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ
2.4 เป็็นกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิทของ
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท

      2.5 เป็็นกรรมการที่่� ไม่่ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นตััวแทนเพื่่�อ
รัั ก ษาผลประโยชน์์ ข องกรรมการบริิ ษัั ท  ผู้้ �ถืื อ หุ้้�น
รายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของบริิษััท
     2.6 สามารถปฎิิบััติิหน้้าที่่�แสดงความเห็็น หรืือรายงาน
ผลปฎิิบัั ติิ งานตามหน้้ า ที่่� ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ของผู้้�บริิหารหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท รวมทั้้�ง
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือญาติิสนิิทของบุุคคลดัังกล่่าว

3.	วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
     3.1 กรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ
3 ปีี นัับแต่่วัันแต่่งตั้้�ง และให้้เป็็นไปตามวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั  ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบซึ่่ง�
พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ได้้
     3.2 การพ้้นตำำ�แหน่่งของกรรมการตรวจสอบ นอกจาก
พ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้วกรรมการตรวจสอบอาจ
พ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิษััท
(2) ลาออก
(3) เสีียชีีวิิต
(4) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
     3.3 ในกรณีี ก รรมการตรวจสอบประสงค์์ จ ะลาออก
ก่่ อ นครบวาระ กรรมการตรวจสอบควรแจ้้ ง ต่่ อ
คณะกรรมการ บริิษัทั ฯ ล่่วงหน้้า 1 เดืือน พร้้อมเหตุุผล
เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
บุุ ค คลอื่่� น ที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิ ครบถ้้ ว นทดแทนบุุ ค คลที่่�
ลาออก รวมทั้้� ง แจ้้ ง สารสนเทศตามประกาศของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
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4. ขอบเขตและอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
   

4.1 สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท  มีี ก ารรายงานทางการเงิิ น
อย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ โดยการประสานงานกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินทั้้�งรายไตรมาสและรายปีี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้้ผู้้�สอบบััญชีีสอบทานหรืือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็นและเป็็นเรื่่�อง
สำำ�คััญในระหว่่างการตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทได้้
4.2 สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท  มีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และ
พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณา
แต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรืือ หน่่วยงานอื่่�นใดที่่� รัับผิิดชอบเกี่่� ยวกัับ
การตรวจสอบภายใน
4.3   สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท ปฎิิบัั ติิ ตามกฎหมายว่่ า ด้้ วย
หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์  ข้ ้ อ กำำ � หนดของ
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยหรืื อ กฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท

4.4 พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคซึ่่�งมีีความเป็็น
อิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และ
เสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว  โดยคำำ�นึึงถึึง
ความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร และ
ปริิมาณงานตรวจสอบของสำำ�นัักงานสอบบััญชีีนั้้�น
รวมถึึงประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่� ได้้รัับมอบหมาย
ให้้ทำำ�การตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทรวมทั้้�งเข้้าร่่วม
ประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4.5 พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และข้้ อ กำำ � หนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์  ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้
มั่่� น ใจว่่ า รายการดัั ง กล่่ า วสมเหตุุ ส มผลและเป็็ น
ประโยขน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
4.6 จัั ด ทำำ � รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิิดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงาน
ดัั ง กล่่ า วต้้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย
ดัังต่่อไปนี้้�
              4.6.1 ความเห็็ น เกี่่� ยวกัับ ความถููกต้้ อ ง ครบถ้้ ว น
เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน
             4.6.2 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในของบริิษััท
		

4.6.3   ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฎิิบััติิตามกฎหมาย
ว่่ า ด้้ วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
ข้้อกำำ�หนดของตลาด หลัักทรััพย์์หรืือกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4.6.4 ความเห็็ น เกี่่� ยวกัั บ ความเหมาะสมของ
ผู้้�สอบบััญชีี
4.6.5   ความเห็็นเกี่่�ยวกับั รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
4.6.6 จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่่ละท่่าน
4.6.7   ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้ รัั บ จากการปฎิิบัั ติิ หน้้ า ที่่� ต าม
กฎบััตร (Charter)
4.6.8   รายการอื่่� น ที่่� เ ห็็ น ว่่ า ผู้้ �ถืื อ หุ้้�นและผู้้ � ล งทุุ น
ทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และ
ความรัั บ ผิิดชอบที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท
4.7 ปฎิิบัั ติิ การอื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการของบริิ ษัั ท
มอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5.	การประชุม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้องจััดให้้มีีหรืือเรีียก
ประชุุ ม ตามที่่� เ ห็็ น สมควร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้้องมีีการประชุุมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้ง�
และมีี อำำ � นาจในการเรีี ย กประชุุ ม เพิ่่� ม เติิมได้้ ต าม
ความจำำ�เป็็น
5.2 ในการประชุุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้ อ ง
ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการตรวจสอบทั้้�งหมด จึึงจะครบ
องค์์ประชุุม
5.3 ในกรณีี ที่่� ป ระธานกรรมการตรวจสอบไม่่ อ ยู่่�ในที่่�
ประชุุม หรืือไม่่สามารถปฎิิบััติิหน้้าที่่� ได้้ ให้้กรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งมาประชุุมเลืือกกรรมการคนหนึ่่�งขึ้้�นเป็็น
ประธานในที่่�ประชุุม
5.4 มติิที่่�ประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบจะถืือตาม
เสีี ย งข้้ า งมากของกรรมการที่่� ม าประชุุ ม ครบองค์์
ประชุุ ม กรรมการตรวจสอบคนหนึ่่� ง ให้้ มีี เ สีี ย งหนึ่่� ง
ในการลงคะแนนถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�
ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
ทั้้�งนี้้� กรรมการตรวจสอบผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดจะ
ต้้องไม่่เข้้าร่่วมในการพิิจารณาหรืือลงมติิเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องนั้้�น
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6.	การรายงาน
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท และรายงานผลการปฎิิบััติิหน้้าที่่� (ถ้้ามีี) ในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง
6.2 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้้ ร ายงานต่่ อ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ถึึ ง สิ่่ � ง ที่่� มีี ผ ลกะทบอย่่ า งมีี
นััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน และ
ได้้ มีี ก ารหารืื อ ร่่ ว มกัั น กัั บ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
และผู้้ � บ ริิ ห ารแล้้ วว่ ่ า ต้้ อ งดำำ � เนิินการปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไ ข 
เมื่่� อ ครบกำำ � หนดเวลาที่่� กำำ � หนดไว้้ ร่ ่ ว มกัั น หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่่า มีีการเพิิกเฉยต่่อ
การดำำ�เนิินการแก้้ ไขดัังกล่่าวโดยไม่่มีเี หตุุผลอัันสมควร
กรรมการตรวจสอบ ท่่านใดท่่านหนึ่่�งหรืือคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจรายงานสิ่่�งที่่�พบดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้
6.3 รายงานผลการปฎิิบััติิหน้้าที่่�ในรอบปีีที่่�ผ่่านมาต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี

7.	การรั ก ษาคุ ณ ภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.1   กรรมการตรวจสอบควรได้้รับั การอบรมและเสริิมสร้้าง
ความรู้้ � อ ย่่ า งสม่ำำ� � เสมอในเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ การ
ปฏิิบััติิงาน
- การบริิหารการเงิินและบริิหารความเสี่่�ยง
- การบริิหารการเงิินและการควบคุุม
- การบััญชีีและการจััดทำำ�รายงาน
-  ข้้อมููลเกี่่�ยวกับั แนวโน้้มธุุรกิิจอุุตสาหกรรมการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบอาจเข้้าร่่วมใน
การอบรมและสัั ม มนาที่่� อ งค์์ ก รภายนอกจัั ด ขึ้้� น รวมทั้้� ง
ติิดตามแนวทางในการพัั ฒ นาด้้ า นการบัั ญ ชีี แ ละการ
ตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีนอกเหนืือจากเรื่่�องที่่�นำำ�เสนอ
โดยฝ่่ายบริิหาร
7.2   คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานด้้วยตนเองอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็ น ไปอย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิภาพ และบรรลุุ ผ ลตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้้อง
รายงานผลการประเมิินพร้้ อ มทั้้� ง ปัั ญ หาอุุ ป สรรค
ในการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นเหตุุให้้การปฏิิบััติิงานไม่่บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ ให้้คณะกรรมการ บมจ.เอ็็น.ซีี.เฮ้้าส์์ซิ่่�ง
ทราบ
กฏบัั ต รนี้้� มีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 12 พฤศจิิ ก ายน
พ.ศ. 2561 โดยการอนุุมัติิข
ั องคณะกรรมการบริิษัทั ในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 5/2561 เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2561

(รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์)
ประธานกรรมการ
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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กฎบััตรของคณะกรรมการสรรหา

พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

(1) พ้้นจากการเป็็นกรรมการของบริิษััท
(2) ลาออก
(3) ตาย
(4) คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
3.3. ในกรณีี ที่่� ตำำ � แหน่่ ง กรรมการสรรหา พิิ จ ารณา
ค่่ า ตอบแทนและกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ ว่่ า งลงเพราะ
เหตุุอื่่น� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการ
บริิษััทแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็น
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ แทนตำำ � แหน่่ ง ที่่� ว่ ่ า งลงในการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท คราวถััดไป เว้้น แต่่วาระของ
กรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่าสองเดืือน โดยบุุคคลซึ่่�ง
เข้้าเป็็นกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ได้้เพีียง
เท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งตนแทน

1.1. คณะกรรมการบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้ �พิ ิ จ ารณาแต่่ ง ตั้้� ง คณะ
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ โดยเลืือกตั้้�งจากกรรมการของบริิษััท
1.2. คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 
3 คน และอย่่างน้้อยสองในสามต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ
1.3. ประธานคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ ต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ เพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นไปอย่่างอิิสระ

2.	คุณสมบัติ
       2.1. เป็็นกรรมการบริิษััท
2.2. เป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลง
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
นำำ�มาปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ ในการสรรหาพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
2.3. เป็็ น ผู้้ �ที่่� มีี ค วามรู้้ � ค วามสามารถ ประสบการณ์์
ตลอดจนมีีความรู้้�  ความเข้้าใจถึึงคุุณสมบััติิ  หน้้าที่่�
และความรัั บ ผิิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา
พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ และ
สามารถอุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเพีียงพอ
2.4. กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิเกี่่�ยวกัับความเป็็น
อิิสระตามแนวทางเดีี ยวกัั น กัั บ คุุ ณ สมบัั ติิข อง
กรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย  เรื่่� อ งคุุ ณ สมบัั ติิ และขอบเขตการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
     3.1. กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแล
กิิจการ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี และให้้
เป็็นไปตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
ทั้้� ง นี้้� กรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้
รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่ได้้อีีก
3.2. การพ้้นจากตำำ�แหน่่งของกรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ นอกจากพ้้นจาก
ตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว  กรรมการสรรหา พิิจารณา
ค่่ า ตอบแทนและกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการ อาจพ้้ น จาก
ตำำ�แหน่่งเมื่่�อ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
   

4.1 พิิ จ ารณาหลัั ก เกณฑ์์ กระบวนการ โครงสร้้ า ง
องค์์ประกอบ รวมทั้้�งคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
และคณะอนุุกรรมการ
4.2 สรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�
จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งคณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร กรรมการผู้้ �จัั ด การ  
เลขานุุการบริิษััท เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท  
และเลขาอนุุกรรมการ เมื่่�อตำำ�แหน่่งว่่างลงหรืือเมื่่�อมีี
การแต่่งตั้้�งใหม่่ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
4.3 กำำ�หนดแนวทางและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุุกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
4.4 สนัับสนุุนให้้บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้�ถื้ อื หุ้้�นรายย่่อยเสนอ
รายชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหาและพิิจารณาคััดเลืือก
เป็็นกรรมการบริิษััท
4.5 พิ ิ จ า ร ณ า ค่ ่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
คณะอนุุ ก รรมการ และคณะกรรมการบริิ ห าร ซึ่่� ง
รวมถึึงค่่าตอบแทนรายเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุมโบนััส
ประจำำ�ปีี และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและ
มิิใช่่ตััวเงิินเพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััท และเสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ 
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4.6 พิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 5	การประชุม
และกรรมการผู้้�จัดั การ ซึ่่ง� รวมถึึงค่่าตอบแทนรายเดืือน
5.1. คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
โบนััสประจำำ�ปีี และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิิน
กำำ�กัับ ดููแลกิิจการ จะต้้องจััดให้้มีีหรืือเรีียกประชุุม
และมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
ตามที่่�เห็็นสมควร
พิิจารณาอนุุมััติิ 
5.2. ในการประชุุ ม คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณา
4.7 พิิจารณานโยบายค่่าตอบแทนของพนัักงาน ทั้้�งที่่�เป็็น
ค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ จะต้้องประกอบด้้วย
ตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิิน เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััท
กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
สรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4.8 จัั ด ทำำ � นโยบายการกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี (Good
ทั้้�งหมด จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
Corporate Governance Policy) ที่่�เหมาะสมกัับบริิษัทั
5.3. ในกรณีี ที่่� ป ระธานกรรมการสรรหา พิิ จ ารณา
ภายใต้้ ก รอบของกฎหมาย  หลัั ก เกณฑ์์ ระเบีี ย บ
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม
และข้้ อ บัั ง คัั บ ของหน่่ วย งานที่่� ทำำ � หน้้ า ที่่� กำำ �กัั บ ดููแล
หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่� ได้้ ให้้กรรมการสรรหา
ได้้แก่่ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน
พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งมา
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ประชุุ ม เลืื อ กกรรมการคนหนึ่่� ง ขึ้้� น เป็็ น ประธานใน
หน่่ วย งานที่่� เ กี่่� ยวข้ ้ อ ง ตลอดจนแนวทางในการ
ที่่�ประชุุม
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากลเพื่่�อเสนอ
5.4. มติิที่่� ป ระชุุ ม ของคณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณา
คณะกรรมการอนุุมััติิ 
ค่่าตอบแทนและกำำ�กัับ ดููแลกิิจการ จะถืือตามเสีียง
4.9 พิิจารณาทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กับั ดููแล
ข้้างมากของกรรมการที่่�มาประชุุมครบองค์์ประชุุม
กิิจการที่่�ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้นโยบายการกำำ�กัับ
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่� ดีี ข องบริิ ษัั ท สอดคล้้ อ งกัั บ แนวทาง
ดููแลกิิจการ คนหนึ่่�งให้้มีีเสีียงหนึ่่�งในการลงคะแนน
ปฏิิบัั ติิ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 
ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในประชุุมออกเสีียง
หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ และธุุรกิิจของบริิษัทั
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีี
4.10 กำำ�กัับ ดููแล และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร
กรรมการสองคนเข้้าประชุุม ต้้องมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์
และพนัักงาน ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ทั้้� ง นี้้� กรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้มีีผล
กำำ�กัับดููแลกิิจการ ผู้้�ซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องใดจะต้้อง
ในทางปฏิิบััติิและมีีความต่่อเนื่่�อง
ไม่่เข้้าร่่วมในการพิิจารณาหรืือลงมติิเกี่่�ยวกับั เรื่่อ� งนั้้�น
4.11 เสนอแนะข้้อกำำ�หนดและแนวทางในการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับ
จริิยธรรมและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ 6.	การรายงาน
6.1. คณะกรรมการสรรหา พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนและ
ข้้อพึึงปฏิิบััติิของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
กำำ�กับั ดููแลกิิจการ รัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
4.12 สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย ร่ว่ มปฏิิบััติิตาม
และรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� (ถ้้ามีี) ในการประชุุม
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง
4.13 วางกรอบแนวทางการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานที่่�
6.2. รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในรอบปีีที่่�ผ่่านมาต่่อ
เกี่่� ยวข้ ้ อ งกัั บ การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต และคอรัั ป ชั่่� น
ผู้้�ถืือหุ้้�นในรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท
4.14 รายงานผลการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีใี ห้้คณะกรรมการ
กฎบัั ต รนี้้� มีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 20 ธัั น วาคม 2562
บริิษัทั รัับทราบ และกรณีีมีปัี จั จััยหรืือเหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั
ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต้้อง โดยการอนุุ มัั ติิข องคณะกรรมการบริิ ษัั ท ในการประชุุ ม
รายงานต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ ทราบและ ครั้้�งที่่� 6/2562 เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2562
พิิจารณาโดยเร็็วที่่�สุุด
4.15 ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์)
ประธานกรรมการ
บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานความรัับผิิดชอบของ

คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย  ในการกำำ�กัับดููแลให้้รายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วนในสาระสำำ�คััญ
โปร่่งใส เพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ป้้องกัันการทุุจริิตและการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป โดยใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสม และถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึง
ความสมเหตุุสมผล และความรอบคอบในการจััดทำำ� เพื่่�อให้้สะท้้อนผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นจริิงของบริิษััทฯ
		
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วย  กรรมการอิิสระผู้้�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิิน และการดำำ�เนิินงานอย่่าง
ถููกต้้องเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง
และครบถ้้วน รวมทั้้�งให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
ตลอดจนมีีความครบถ้้วนเพีียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งแสดงไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�เพีียงพอและสามารถ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีีเหตุุผลได้้ว่่า งบการเงิินเฉพาะบริิษััทฯ และงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย  ประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานร่่วมกัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�สอบบััญชีี มีีความเชื่่�อถืือได้้ โดยปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(รศ.ไตรรััตน์์  จารุุทััศน์์)
ประธานกรรมการ

(นายสมเชาว์์  ตัันฑเทอดธรรม)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้ประกาศนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท (Corporate Governance Policy) ตั้้�งแต่่วัันที่่�  
24  กุุมภาพัันธ์์ 2549 และได้้กำำ�หนดให้้มีีการทบทวน ปรัับปรุุงนโยบายเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่อ� ให้้เกิิดระบบที่่�จัดั ให้้มีโี ครงสร้้างและกระบวนการของความสััมพัันธ์์ ระหว่่าง คณะกรรมการ
ฝ่่ายจััดการ และผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการดููแลให้้กิิจการดำำ�เนิินการไปในทิิศทางที่่�เหมาะสมควรเป็็น โดยจััดให้้มีีการตรวจสอบและถ่่วงดุุล มีีการใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่�อสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน นำำ�ไปสู่่�ความเจริิญเติิบโต และเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นใน
ระยะยาว ตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกิิจการ
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั  มีีแนวคิิดตามหลัักการพื้้�นฐานของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี เกี่่�ยวกับั ความโปร่่งใส
ความซื่่�อสััตย์์ ความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่� และความสามารถในการแข่่งขััน ตลอดจนการดููแลสนัับสนุุนผู้้�บริิหาร
และพนัักงานให้้ปฏิิบััติิงานอย่่างรอบคอบ และมีีจริิยธรรมในการประกอบธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและชอบธรรม โดยจััดแบ่่งเป็็น 5 หมวด  ดัังนี้้�
หมวด  1
หมวด  2
หมวด  3
หมวด  4
หมวด  5

คณะกรรมการบริิษััท
สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และบทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การเปิิดเผยสารสนเทศ และความโปร่่งใส
การควบคุุม และบริิหารความเสี่่�ยง
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็็นอนุุกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเป็็นกลไกอิิสระในการถ่่วงดุุล
อำำ�นาจของฝ่่ายจััดการ โดยมีีฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบเป็็นผู้้�รัับสนองนโยบาย  และจััดทำำ�รายงานเสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่่�ยวกับั ประสิิทธิิภาพและคุุณค่่าของระบบการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�มีอี ยู่่�   รวมถึึงสนัับสนุุนให้้มีกี ารดำำ�เนิินกิิจกรรมส่่งเสริิมการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีอี ย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ� ให้้หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดี ซึ่่ี ง� เป็็นนโยบายของผู้้บ� ริิหารระดัับสููงขององค์์กร มีีผลในทางปฏิิบััติิ 
โดยพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กร ตระหนัักในความรัับผิิดชอบและทำำ�การประเมิินตนเองได้้ ก่่อให้้เกิิดวััฒนธรรมการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี
ในบริิษััท ทำำ�ให้้เกิิดสภาวะแวดล้้อมการควบคุุมที่่�ดีี และพนัักงานจะเป็็นผู้้�ที่่�เห็็นความสำำ�คััญ และเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิ  และรัักษา
หรืือพััฒนาระบบการควบคุุมภายใน ระบบการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญใน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ  และเพิ่่�มประสิิทธิิผลในการประกอบกิิจการของบริิษััท

(ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่�
7 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2549 และมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 3 ปีี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ซึ่่�งมีี
คุุณสมบััติิเป็็นอิิสระตามประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  เรื่่�องคุุณสมบััติิและขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้้วย  
1.  ดร.พิิบููลย์์
2.  นายวิิชาญ
3.  นายวรการ
4.  นายวิิกรม

ลิิมประภััทร
อมรโรจนาวงศ์์
เทพเฉลิิม
ศรีีประทัักษ์์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่� ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
และตามที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้ ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีกี ารประชุุมรวม 4 ครั้้ง�  ซึ่่ง� กรรมการตรวจสอบทั้้�ง 4 ท่่านได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการประชุุม
รวมทั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง ที่่�ปรึึกษาภายนอก ฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ และผู้้�สอบบััญชีี เข้้าร่่วมประชุุมในวาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสำำ�คััญ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิิน
ดัังกล่่าว ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า รายงานทางการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลมีีความถููกต้้องเพีียงพอ ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งได้้สอบทานรายการ
ระหว่่างกัันของบริิษััทกัับบริิษััทย่่อย  รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันว่่าเป็็นรายการปกติิทางธุุรกิิจการค้้าโดยทั่่�วไป และรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้สอดคล้้องตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท
2. การกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาและอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำำ�ปีี 2564 และกำำ�กัับดููแลงานตรวจสอบภายในให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ตลอดจนดููแลให้้มีีการปรัับแผนการตรวจสอบให้้
มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป พร้้อมทั้้�งเสนอแนะแนวทางการพััฒนาปรัับปรุุงการ
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิผลยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาและอนุุมััติิกฎบััตรของ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตความรัับผิิดชอบ และหน้้าที่่�ของฝ่่ายตรวจสอบภายในให้้ครอบคลุุมและชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
3. การประเมิินการควบคุุ ม ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ส อบทานให้้ บ ริิ ษัั ท มีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในที่่� มีี
ประสิิทธิิผล และมีีความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการดำำ�เนิินงาน
ของฝ่่ายตรวจสอบและพััฒนาระบบ  และติิดตามให้้มีีการพััฒนาระบบการควบคุุมภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นในแบบประเมิินความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้สามารถป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินการตามมติิ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััท
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4. การสอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง
และความคืืบหน้้าของการบริิหารความเสี่่�ยงตามที่่�ฝ่่ายบริิหารนำำ�เสนอทุุกไตรมาส เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจว่่า บริิษััทได้้บริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงให้้ลดลงอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
5. การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบได้้กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
โปร่่งใส และปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(กลต.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  
6. การสอบทานและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเอง
(Self - Assessment) ทั้้�งคณะ ตามที่่�ได้้กำ�ำ หนดไว้้ ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิิบััติิที่่ดี� ขี องตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย 
7. พิิ จ ารณาคัั ด เลืื อ ก เสนอแต่่ ง ตั้้� ง ผู้้ � ส อบบัั ญ ชีี ที่่� มีี ค วามอิิสระและกำำ � หนดค่่ า ตอบแทนที่่� เ หมาะสม เพื่่� อ เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั และขออนุุมัติิั จากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นแต่่งตั้้�ง บริิษัทั สอบบััญชีี ธรรมนิิติิ จำำ�กัดั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ประจำำ�ปีี 2564
8. ปฎิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นด้้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีี ค วามเห็็ น ว่่ า บริิ ษัั ท มีี ร ะบบการควบคุุ ม ภายในการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งและ
การกำำ �กัั บ ดููแลกิิจการที่่� ดีี ที่่� เ หมาะสมเพีี ย งพอและสามารถสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น อย่่ า งมีี เ หตุุ ผ ลต่่ อ ความเชื่่� อ ถืื อ ได้้ ข องงบการเงิิ น
โดยรวม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบัั บ นี้้� ได้้ รัั บ การสอบทานและเห็็ น ชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565                                                

(ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา

พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริิษััท เอ็็น.ซีี. เฮ้้าส์์ซิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และ
กำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารอีีก 1 ท่่าน โดยมีี ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร
กรรมการอิิสระ เป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ปััจจุุบััน คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ ของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย  กรรมการ จำำ�นวน
4 ท่่าน ดัังรายนามต่่อไปนี้้�  
1. ดร.พิิบููลย์์    ลิิมประภััทร  
ประธานกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
2.  นายสมเชาว์์    ตัันฑเทอดธรรม   กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
3.  นายวิิชาญ อมรโรจนาวงศ์์   กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
4.  นายวรการ เทพเฉลิิม
กรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการได้้ปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท และตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ในกฎบััตร โดยมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดยกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ ทั้้�ง 4 ท่่าน เข้้าร่่วมประชุุมครบทุุกท่่าน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน
และกำำ�กัับดููแลกิิจการได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีสรุุปสาระสำำ�คััญของผลการดำำ�เนิินงานใน
เรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1. พิิจารณาสรรหากรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติิเหมาะสม เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการแทนกรรมการที่่�ลาออก
2. พิิจารณาสรรหากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมที่่�จะเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาเห็็นชอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งต่่อไป
3. พิิจ ารณาเสนอชื่่�อ กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็น กรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย  เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแต่่งตั้้�งตามความเหมาะสม
4. พิิจารณาโครงสร้้าง และอััตราค่่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริิษััท คณะอนุุกรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่อ� เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นอนุุมัติิ 
ั โดยนายสมเชาว์์ ตันั ฑเทอดธรรม งดออกเสีียงในการ
พิิจารณาเรื่่�องนี้้� เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
5. พิิจารณาเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการอิิสระอีีก 1 ท่่านรวมเป็็น 5 ท่่าน เท่่ากัับร้้อยละ 71.43 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
7 ท่่าน
6. พิิจารณารัับทราบผลการประเมิินตนเองของคณะกรรมการสรรหา  พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ประจำำ�ปีี
2564 ตามแบบประเมิินการปฏิิบััติิงานตนเอง (Self - Assessment) ตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ ในกฎบััตรของคณะกรรมการ
สรรหา  พิิจารณาค่่าตอบแทนและกำำ�กัับดููแลกิิจการ  และตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
7. จััดทำำ�รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ประจำำ�ปีี 2564
เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และเปิิดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ�ปีี
ทั้้�งนี้้� ตลอดระยะเวลาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหา พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กับั ดููแลกิิจการได้้ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ที่่� ได้้รัับมอบหมายอย่่างเพีียงพอและครบถ้้วน โดยใช้้ความรู้้�ความสามารถและความระมััดระวััง รอบคอบ มีีความเป็็นอิิสระ
อย่่างเพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน

(ดร.พิิบููลย์์  ลิิมประภััทร)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิิจารณาค่่าตอบแทน และกำำ�กัับดููแลกิิจการ
รายงานประจำ�ปี 2564 แบบ 56-1 ONE REPORT
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