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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า โดยมี
แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ความสมบูรณ ์และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ ทั้งด้านการวาง Concept 
ผังโครงการและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งบ้านและอาคารชุด ระบบคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง สร้าง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในความเป็นชุมชนเดียวกัน และก่อให้เกิดความผาสุกแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ อันเป็นการวางรากฐานความ
มั่นใจในคุณภาพและผลงานของทุกโครงการให้กับผู้บริโภคในทุกโซนพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกด้วย 

วิสัยทัศน์  
เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า ท่ีมีสินค้าและบริการ คุณภาพ มาตรฐานสากล โดยมีการจัดการและ

เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมขยายธุรกิจโดยร่วมทุนในประเทศและต่างประเทศ 
พันธกิจ  
- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
- มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย 

- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและการจัดการที่ดี 
- สร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
 

  1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCH”) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 
โดยนายน าชัย ตันฑเทอดธรรม ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซ่ึงเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ
โครงการ “บ้านฟ้า” และภายใต้แนวความคิด “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอความเชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย 
และการออกแบบโครงการและบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยประสานแนวคิดปลูกเรือน
ตามใจผู้อยู่ (Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และมุ่งเน้นการ
สร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  

 ในปี 2537 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัท 
โดยในระยะแรกบริษทัเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือ ด้วยสินค้าทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว 
โดยได้เปิดโครงการ บ้านฟ้ารังสิต บ้านฟ้าคลองหลวง บ้านฟ้าทอฝัน บ้านฟ้าชมพฤกษ์ และบ้านฟ้าลากูน 
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บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า จนเป็นผู้น าตลาดในเขต
กรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงต้นปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
266 ล้านบาท 

 ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2540-2543 บริษัทมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้า เช่น 
Adaptive Function Design ในบ้านเดี่ยว และ Flexible Home ในบ้านแฝด เป็นต้น และได้จัดตั้งบริษัท ควอลิตี้ 
ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd., “QLM”) เพื่อให้บริการและบริหารชุมชน
หลังการขายของโครงการ และจัดตั้งบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property 
Management Co., Ltd., “NCPM”) เพื่อรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยาย
โซนและฐานลูกค้า และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการ  “บ้านฟ้า” นอกจากนั้น ยังเป็น
ช่วงเวลาที่บริษัทได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเป็นผู้ริเริ่มใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ด้วยการ
ปรับสัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกค้าตามความส าเร็จของงานก่อสร้าง อันเป็นที่มาของสัญญามาตรฐานที่
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) น ามาบังคับใช้เป็นการทั่วไปในปัจจุบัน  

 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์การจัดซ้ือโครงการและที่ดินซ่ึงเป็นหลักประกัน
ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 
(บบส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทใช้เป็นโครงการน าร่องในการขยายเข้า
สู่พื้นที่ในโซนอ่ืนด้วย บริษัทเป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ทั้งด้านบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ และ QLM เป็น
บริษัทรับบริหารชุมชนบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 
โดยในปัจจุบันบริษัท และ QLM ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“NCPM”) บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“QLM”) และบริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด (“NCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคามูลค่า
ตามบัญชีรวม 9.57 ล้านบาท ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกจิ และโครงสร้างการถือ
หุ้น  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 40 ล้านหุ้น และให้เปล่ียนราคามูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชน และน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน            40 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่ม
ทุนดังกล่าวจ านวน 800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
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1,000 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตันฑ
เทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79.0 และ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 กลุ่มตันฑเทอดธรรมถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 75.9  

 วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2547 มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท จ านวน 1,000 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 และเริ่มซ้ือขายในระบบซ้ือขายหลักทรัพย์ตามมูลค่าท่ีตราไว้ใหม่ตั้งแตว่นัที่ 
18 ตุลาคม 2547 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ เสนอขายต่อผู้
ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

 วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2547 มีมติอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 100 ล้านหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมซ่ึงใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วนใน
อัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
เดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 100 ล้านหุ้น ในอัตราส่วนหุ้น
เดิม 10 หุ้น มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทอีก 100 ล้านหุ้น โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 
ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 

 ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ที่หุ้นละ     1 บาท    
พร้อมด้วยใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 100 ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และได้ท าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วเป็น 1,100 ล้านบาท  เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเริ่มท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามล าดับ 

  วันที่ 29 มิถุนายน 2549 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวน 85,985,052 หน่วย มาซ้ือหุ้นสามัญ จ านวน 85,985,052 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเป็น 1,185,985,052 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี.  เอสเตท จ ากัด  ครั้งที่ 1/2552 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2552 มีมติให้ยกเลิกการด าเนินกิจการ  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจาก บริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ซ้ าซ้อนกับบริษัทแม่ และไม่ได้ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 
2548 รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแม่แต่อย่างใด ดังนี้ (ข้อมูลบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด  : เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการบ้านขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ช าระแล้ว 100%) 

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

บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยด าเนินโครงการทั้งใน
อดีตและปัจจุบันมากถึง 44 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,800 ล้านบาท โดยเฉพาะผู้น าตลาดในเขตกรุงเทพฯ 
โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพฯ โซนเหนือ เช่น 
ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต้ เช่น ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ โซนตะวันตก เช่น ถนน
วงแหวนปิ่นเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซนตะวันออก เช่น ถนนศรีนครินทร์ และภายในเขต
เมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นที่ส่วนภูมิภาคจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี และ
ขอนแก่น 

ในปี 2556 บริษัทฯมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงาน และด้วยความทุ่มเท ตั้งใจท างานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซ่ึงผลส าเร็จสะท้อนได้จากตัวเลขผลการด าเนินงาน 
ปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายท่ี 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6 มีรายได้รวมท่ี 1,681 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7 และมีก าไรสุทธิที่ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 16  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดฐานลูกค้าใหม่เพื่อสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง โดย
มีการขยายในท าเลต่างๆ ท้ังในกรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยในปี 
2556 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่รวม 3 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 1,900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ เนทูเร
ซ่า พัทยาเหนือ (เฟส 2) ประเภทคอนโดมิเนียม จ านวน 406 ยูนิต มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท ด้วยคอนเซ็ปต์ 
“Community in the Park” ซ่ึงเปิดเป็นโครงการที่สอง จากประสบความส าเร็จปิดยอดขายโครงการแรก  และ
อีกสองโครงการ บนท าเลศักยภาพ ภายใต้แบรนด์ “บ้านฟ้า” ในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ล าลูกกา คลอง 6 ที่มี
พื้นที่เดียวกันกว่า 1,000 ไร่ เปิดโครงการมาแล้วรวมทั้งส้ิน 13 โครงการ ถือเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่
สมบูรณ์แบบ “Township Development” ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์    เทอร์เร่ (เฟส 12) ประเภททาวน์
เฮ้าส์ จ านวน 456 ยูนิต มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาท ด้วยคอนเซ็ปต์  “Modern Topical Town Home” และ
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด ประเภทบ้านเดี่ยว จ านวน 144 ยูนิต  มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท 
สไตล์ “Modern Tropical”  ซ่ึงทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า   
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * กลุ่มตันฑเทอดธรรม หมายถึง ผู้ถือหุ้นนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ส าหรับนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัท เอ็น.ซี. นั้น บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
จะมุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นที่ดินของบริษัทท่ีจัดหาได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อขายภายใต้ชื่อตระกูลบ้าน
ฟ้า หรือภายใต้ชื่อโครงการเดิมซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากการพัฒนาทรัพย์สินที่ได้จากการซ้ือหลักประกัน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือทั้งสองแห่ง สรุปดังนี้ 

 บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property Management Co., Ltd. : 
NCPM) ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขาย
และการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ การเจรจากับลูกค้าเก่า 
ตลอดจนการเจรจากับเจ้าหนี้ โดยมีโครงการที่เข้ารับจ้างบริหารโครงการ อาทิ โครงการบ้านสวนลลนา พัทยา 
โครงการจันทิมา ปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบ้านสวนดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และโครงการธัญธานี โฮ
มออนกรีน เป็นต้น  

บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่างต่อเนื่อง สามารถ
ขยายฐานการผลิตได้เกือบทุกโครงการ โดยปัจจุบันฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ล าลูกกา     
คลอง 6 และส าหรับในส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการที่ก าลังจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On 
site) รองรับได้โดยไม่ต้องขนย้ายแผ่นผนังส าเร็จรูป อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้าง
ความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว ลดความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง 
ค่าแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผู้รับเหมา นอกจากนี้ ยังช่วย
ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

77.49 % 

กลุ่มตันฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท์ จ ากดั บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด 

99.99 % 99.99 % 
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 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM)               
ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัย อาทิ 
ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ เป็นต้น โดย
ในปี 2556 รับบริหารชุมชนรวมท้ังส้ิน 13 โครงการ  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
พร้อมท่ีดินเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการ  “บ้านฟ้า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
โครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนผู้อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน บริษัทจะให้ความส าคัญกับการเลือกท าเลที่ตั้งที่ดี มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นที่ 4 มุมเมือง และ
จังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น  โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิดของ
โครงการนั้น บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายและอยู่ระหว่างด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 44 โครงการ มูลค่ารวม 
26,800 ล้านบาท ดังนี้ 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณรังสิต-องค์รักษ์ และล าลูกกา เช่น โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ , บ้านฟ้า         
กรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 , ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2, ธัญธานี         
โฮมออนกรีน (ปิดโครงการ), บ้านฟ้ากรีนพาร์ครังสิต คลอง 2 (ปิด
โครงการ) และบ้านฟ้ารังสิต    ล าลูกกา คลอง 7 (ปิดโครงการ) 

กรุงเทพฯ โซนใต้ : บริเวณถนนประชาอุทิศ ได้แก่ โครงการนริศา ธนบุรีรมย์  และบ้านฟ้า
กรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ 

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก : บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑล เช่น โครงการ เอ็นซี รอยัล ปิ่น
เกล้า,    เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค (กาญจนาภิเษก) , บ้านฟ้ากรีนพาร์ค  รอยัล 
พุทธมณฑล สาย 1 (ปิดโครการ) และ บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ปิ่นเกล้า 
(ปิดโครงการ) 

กรุงเทพฯโซนตะวันออก : บริเวณศรีนครินทร์ ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ แกรนด์โฮม  (ปิด
โครงการ) 

กรุงเทพฯ โซนในเมือง : บริเวณถนนลาดพร้าว ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 101 
(ปิดโครงการ) 

โซนอ่ืนๆ : จังหวัดชลบุรี บริเวณพัทยาเหนือ ถนนชัยพรวิถี ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรี
นเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี, เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ คอนโดมิเนียม และ
บริเวณริมหาด    จอมเทียน ได้แก่ โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน  By 
NC Group (ปิดโครงการ) , บ้านสวนลลนา (ปิดโครงการ)  และบ้านฟ้าริม
หาด จอมเทียน (ปิดโครงการ)  
จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง  ได้แก่ โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม               
(ปิดโครงการ)  
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บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวคิดของ
โครงการ โดยลูกค้าสามารถเลือกซ้ือบ้านได้ 3 ประเภท คือ บ้านพร้อมอยู่ (บ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน) บ้าน
สร้างก่อนขาย (บ้านก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย) และบ้านส่ังสร้าง ขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้ง และประเภทของ
ลูกค้าเป้าหมายของโครงการนั้น  

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกค้า   

2556 2555 2554
1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 62.6 67.0 71.5
2. บา้นสร้างกอ่นขาย (3 – 6 งวด) 12.1 15.2 13.3
3. บา้นสัง่สร้าง (มากกว่า 7 งวด) 25.3 17.8 15.2

100.0 100.0 100.0

ประเภทบ้าน สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

รวม

การผ่อนช าระเงินดาวน์

 
หมายเหตุ : ส่วนการขายคอนโดมิเนียม ปัจจุบันเป็นการขายก่อนสร้างจริง 

 

โครงสร้างรายได้       

บริษัทมีรายได้หลักทั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้เป็น 5 ประเภท คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอ่ืนๆ 

2. รายได้จากธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการก่อสร้าง และรายได้จากการ
บริหารและจัดการโครงการ 

3. รายได้จากธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  

4. รายได้อ่ืนๆ 
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ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธรุกจิพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย NC                  1,641                    97.6                  1,544                    98.1            2,035             99.3

  - รายไดจ้ากการขาย

      - ประเภทบ้านเดีย่ว                  1,038                    61.7 1,072                    68.1               884             43.1

      - ประเภทบ้านแฝด                     557                    33.1 369                    23.5               493             24.1

      - ประเภททาวน์เฮ้าส์                       47                      2.8 42                      2.6                 83               4.1

      - ประเภทอาคารพาณิชย์                       -                         -                         -                         -                    -                   -   

      - อ่ืนๆ **                       -                         -   61                      3.9               575             28.1

ธรุกจิบริหารและจัดการโครงการ NCPM*                       16                      1.0                         9                      0.5                  -                   -   

     - รายไดจ้ากการกอ่สร้าง 16                     1.0                    9                      0.5                  -                   -   

     - รายไดจ้ากการบริหาร -                                          -                         -                    -                   -   

        และจัดการโครงการ

ธรุกจิบริหารชุมชนหลังการขาย QLM*                         4                      0.3                         5                      0.3                   4               0.2

รายไดอ่ื้น*** NC, NCPM*,QLM*                       20                      1.2 17                      1.0                 10               0.5

รายไดร้วม                  1,681                  100.0 1,574                  100.0            2,049           100.0

25552556
ประเภทธรุกจิ / รายได้ ด าเนินการโดย

2554

   
หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
 ** รายได้จากการขาย อ่ืนๆ มาจากการขายท่ีดินเปล่า  
 *** ประเภทรายได้อ่ืนเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปล่ียนสัญญา ดอกเบี้ยรับ 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน และอ่ืนๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 
2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 

 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้าน
เดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของ
แต่ละโครงการ และแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดี และมีการบริหาร
จัดการโครงการภายหลังการขายให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย
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ทั่วถึงท้ัง 4 มุมเมือง รวมท้ังโซนในเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยโครงการ
ของบริษัทสามารถแยกประเภทตามแนวคิดของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

 แนวคิดบ้านสวน (Green Park Concept) : เน้นบรรยากาศบ้านสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบ้านให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกได้มากขึ้น และเพิ่มเติม
ส่วนอ่ืน เช่น Oriental Room และ Green Room มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดบ้าน
สวน ได้แก่ บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 และบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ เป็นต้น 

 แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (Home on Green Concept) : เน้นบ้านติดสนามกอล์ฟ และการ
ออกแบบบ้านในบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟ อาทิเช่น ธัญธานี โฮมออนกรีน และ   
ธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ 2 เป็นต้น 

  แนวคิดบ้านท าเลดี (Location Concept) : เป็นโครงการขนาดเล็กที่เน้นในท าเลที่ตั้งที่ดีมี
ทางเข้าออกสะดวก อาทิเช่น บ้านฟ้ารังสิต และ เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน เป็นต้น 

 แนวคิดคอนโดโมเดร์ิน อาร์ทพาร์ค ( Nature is all around Concept) : เป็นคอนโดที่ออกแบบ
บนพื้นที่สีเขียวรูปแบบใหม่  สไตล์ Modernized art Park  พร้อมรูปแบบสวน 4 แบบ 4 สไตล์ 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีเพียงหนึ่งเดียวในพัทยา ท าเลใจกลางเมืองพัทยา  ติด ถ.สุขุมวิท 
เดินทางสะดวก พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

 แนวคอนโดมิเนียม ความสุขที่ธรรมชาติโอบล้อมเมือง (Absolute Balance)  เป็นคอนโดที่
ออกแบบการใช้ชีวิตสไตล์โมเดิร์น แต่ใกล้ชิดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย ศูนย์กลางธุรกิจ 
บนท าเลแห่งอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 

 

ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานแบ่งกลุ่มตาม Strategic Business Unit ตาม
แนวคิด, ระดับราคาของแต่ละโครงการ และตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

SBU Project Brand Target Group Price (MB.) House Type Location Project Type 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแอนด์พารค์ PIYAROM AB 3 - 7 MB SH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนพารค์ รังสิต คลอง 3 BAANFAH AC 2 - 5 MB DH / SH ล าลูกกา คลอง 3 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนพารค์ รอยลั ธนบุรีรมย ์ BAANFAH AC 3 - 7 MB DH / SH ประชาอุทศิ แนวราบ 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต ้ PIYAROM AC 2.5 – 4 MB  DH / SH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์เทอร์เร ่ PIYAROM AC 1.48 – 2 MB TH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์เลค แกรนด์เด PIYAROM AB 4.5 – 8 MB SH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนอื ชัยพรวถิ ี BAANFAH AC 3.5 – 5 MB DH / SH พัทยาเหนือ ชัยพรวิถ ี แนวราบ 

2 เดอะรอยัลกรีนพารค์ กาญจนาภิเษก THE ROYAL AA 10 - 30 MB LSH กาญจนาภิเษก แนวราบ 

2 โฮมออนกรีน ธัญธาน ี
HOME ON 

GREEN AB / AA 5 - 30 MB LSH ล าลูกกา คลอง 5 แนวราบ 

2 เอ็น ซี รอยัล ปิ่นเกล้า NC Royal AB / AA 12 - 30 MB LSH กาญจนาภิเษก แนวราบ 

3 เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ คอนโดมิเนียม Natureza AC 1.49 – 4.17 MB Condo พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี  แนวสูง 

3 ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ Diamant AC 1.8-3.6 MB Condo ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม ่ แนวสูง 
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หมายเหตุ :  1. SDH = บ้านเดี่ยว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, LSH = บ้านเดี่ยวพรีเมี่ยม 
                 2. บริษัทมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

   กลุ่มลูกค้า AA  กลุ่มลูกค้าระดับสูง (ระดับราคาตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไป) 
   กลุ่มลูกค้า AB  กลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนข้างสูง (ระดับราคา 4.0 – 10.0 ล้านบาท) 

     กลุ่มลูกค้า AC กลุ่มลูกค้าระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 4.0 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาเพื่อขาย สามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. บ้านพร้อมอยู่  ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย เป็นบ้านหรือ
อาคารชุดพักอาศัย ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมท่ีจะโอนให้ลูกค้าทันทีที่ลูกค้าช าระเงินเรียบร้อย โดย
มีระยะการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบ้านโดยบริษัทด าเนินการขายบ้าน
พร้อมอยู่ตั้งแต่ปี 2545 และเริ่มพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในปี 2549  

 2. บ้านส่ังสร้าง ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นลักษณะบ้านที่ลูกค้าส่ังสร้างตาม
รูปแบบที่บริษัทได้ออกแบบไว้ โดยลูกค้าสามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในซ่ึงได้
ออกแบบรองรับไว้แล้วได้ บริษัทจะเริ่มก่อสร้างเมื่อมีการท าสัญญาซ้ือขายกับลูกค้าและได้รับช าระเงินดาวน์
แล้ว โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบ้าน บ้านส่ังสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
ต้องการทยอยผ่อนช าระเงินดาวน์ หรือปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน  

 3. บ้านสร้างก่อนขาย ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นบ้านที่บริษัทได้เริ่มก่อสร้าง
บางส่วน ซ่ึงเมื่อลูกค้าเข้าแวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือได้ทันที บริษัทมีนโยบายการสร้างบ้านก่อนขาย
เพื่อเปน็การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง
การปรับรูปแบบการใช้สอย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกค้าในการเข้าอยู่อาศัยที่
แตกต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ การมีบ้านสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้บริษัทมี
สินค้ากึ่งส าเร็จรูป ที่ช่วยให้เกิดการโอนไดเ้ร็วขึน้ โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษัท
ได้เพิ่มสินค้าประเภทบ้านสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 ทั้งนี้ บ้านแต่ละประเภทท่ีมีแบบเดียวกัน จะมีราคาไม่แตกต่างกัน ซ่ึงการมีบ้านประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกับลูกค้า ทั้งในด้านความมั่นใจในสินค้าของบริษัท และในเรื่องความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษัทใช้กลยุทธ์การก าหนดลักษณะของบ้านที่ขายในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลที่ตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง บริษัทจะเน้น      
กลยุทธ์ขายบ้านส่ังสร้าง และบ้านสร้างก่อนขายเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พอใจที่จะทยอยผ่อนช าระ
เงินดาวน์มากกว่า ในขณะที่โซนทางใต้ บริษัทจะใช้กลยุทธ์สร้างบ้านพร้อมอยู่ เนื่องจากในโซนใต้ ขนาดของ
บ้านจะถูกก าหนดโดยผังเมืองให้สร้างบ้านเดี่ยว ซ่ึงเป็นการจ ากัดกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือสูง มีความต้องการ
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บ้านในระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลักษณะการแข่งขนั และพฤติกรรมผู้บริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธ์การสร้าง
บ้านพร้อมอยู่ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี   

โครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซ้ือโครงการ NPL ที่พัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพื่อพัฒนาต่อ ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็น
โครงการบ้านพร้อมอยู่ อย่างไรก็ดี นโยบายการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทได้มีการวางแผน
พัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยอย่างต่อเนื่องในปีนี้  

4. คอนโดมิเนียม ขายก่อนสร้างจริง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่คอนโดมิเนียม         
เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ เฟส 2 มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท จ านวน 406 ยูนิต ด้วยคอนเซ็ปต์บ้าน“Community 
in the Park” ซ่ึงเปิดเป็นโครงการที่สองจากประสบความส าเร็จปิดยอดขายในโครงการแรก บนพื้นที่สีเขียว
รูปแบบใหม่สไตล์ Modernized Art Park โดดเด่นที่สุดในเมืองพัทยา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายตลาดกลุ่มลูกค้า
แนวสูงบนท าเลเด่นที่มีศักยภาพ 

และในปี 2557 ทางบริษัทจะเปิดตัวโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์     
ฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 1,375 ล้านบาท จ านวน 598 ยูนิต ด้านคอนเซ็ปต์ “Absolute Balance” 
ความสุขที่ธรรมชาติโอบล้อมเมืองบนท าเลศักยภาพครบครันด้านความสะดวกสบาย กับท าเลแห่งอนาคตที่ดี
ที่สุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์รายล้อมด้านศูนย์กลางธุรกิจ สบามบิน มหาวิทยาลัย โรงแรม โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า ท่ามกลางมนต์เสน่ห์แห่งทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ดอยสุเทพและดอยสะเก็ด 
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ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่ด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
  

ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มลูคา่  มลุคา่เงิน  มลูคา่  มลูคา่  มลูคา่ 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

โซนเหนือ
1 ธัญธานี โฮมออนกรีน วงแหวน บ้านเดีย่ว 5.0-7.0 236     1,602.0     1,501.0     181         1,132.7    76.7     178         1,088.4    75.4      3           44.2        1.3        

วิลเลจ 2 ล าลูกกา คลอง 5/
123-0-34.2 ไร่

2 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสติคลอง 2 / บ้านเดีย่ว 2.0-4.0 405     1,077.0     662.0         402         1,069.0    99.3     402         1,069.0    99.3      -       -          -       
รังสติ คลอง 2 (เฟส 2) 90-0-95.6 ไร่

3 บ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวน บ้านเดีย่ว 3.8-9.6 198     882.0         698.0         197         873.3       99.5     197         873.3       99.5      -       -          -       
เลค แอนด ์พาร์ค 2 ล าลูกกา คลอง 6/
(เฟส 9) ปี 60-3-66.0 ไร่

4 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสติคลอง 2 / บ้านเดีย่ว 3.0-6.5 348     897.9         804.0         346         892.0       99.4     346         892.0       99.4      -       -          -       
รังสติ คลอง 3 58-0-86.0 ไร่ บ้านแฝด 2.5-2.7

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแล้ว โอนแล้ว
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มลูคา่  มลุคา่เงิน  มลูคา่  มลูคา่  มลูคา่ 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

5 บ้านฟ้าปิยรมย์เนสโต้ วงแหวน บ้านเดีย่ว 2.3-3.5 321     850.9         729.8         167         481.6       52.0       162     466.3       50.5      5        15.3        1.56       
(เฟส 11) ล าลูกกา บ้านแฝด

คลอง 6
6 บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ วงแหวน ทาวน์เฮ้าส์ 1.3-2.0 456     712.5         577.7         110         187.2       24.1       29        46.9         6.4         81      140.3      17.8       

(เฟส 12)* ล าลูกกา
คลอง 6

7 บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนดเ์ด วงแหวน บ้านเดีย่ว 3.9-7.3 144     693.5         490.4         17            92.2         11.8       6          27.0         4.2         11      65.1        7.6         
(เฟส 13)* ล าลูกกา

คลอง 6

โซนตะวันตก
8 เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก บ้านเดีย่ว 10.0-20.0 59        816.0         610.3         56            769.6       94.9       56        769.6       94.9      -    -          -         

กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม เพชรเกษม /
ปี 2553 18-1-44.40 ไร่

9 เอ็น.ซ.ี รอยัล ป่ินเกล้า ถ.ทวีวัฒนา บ้านเดีย่ว 6.7-29.8 61        780.0         632.0         15            217.6       24.6       13        183.6       21.3      2        34.1        3.3         

กาญจนาภิเษก
26-2-33.9 ไร่

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแล้ว โอนแล้ว
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มลูคา่  มลุคา่เงิน  มลูคา่  มลูคา่  มลูคา่ 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

โซนใต้
10 นริศา  ธนบุรีรมย์ ถ.ประชาอุทิศ บ้านเดีย่ว 5.0-12.0 60        403.0         285.0         59            395.0       98.3     59            395.0       98.3      -       -          -       

ปี 2546 เขตราษฎร์บูรณะ
 51-2-69.6 ไร่

11 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ถ.ประชาอุทิศ บ้านเดีย่ว 4.6-11.0 258     1,217.7     1,050.0     252         1,146.2    97.7     252         1,146.2    97.7      -       -          -       
ธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ บ้านแฝด

 65-1-54.1 ไร่
โซนอ่ืนๆ

12 บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี อ.บางละมงุ บ้านเดีย่ว 3.0-4.8 212     745.1         602.7         154         588.0       72.6     120         443.2       56.6      34         144.8      16.0      
พัทยาเหนือ ชลบุรี บ้านแฝด

35-2-85 ไร่
13 คอนโดเนทูเรซา่ อ.บางละมงุ คอนโด 0.79-3.6 406     612.3         502.8         372         557.6       91.6     -          -           -        372      557.6      91.6      

พัทยาเหนือ (เฟส1) ชลบุรี มเินียม
4-0-66 ไร่

14 คอนโดเนทูเรซา่ อ.บางละมงุ คอนโด 0.79-3.6 406     589.9         485.0         99            155.6       24.4     -          -           -        99         155.6      24.4      
พัทยาเหนือ (เฟส2)* ชลบุรี มเินียม

4-0-66 ไร่

% %

ขายแล้ว โอนแล้ว

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต 

 
หมายเหตุ    1*  โครงการเปิดใหม่ในปี 2556 ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ (เฟส12), โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เลค แกรนด์เด (เฟส13) และโครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ เฟส 2  

   2   ในปี 2556 บริษัทฯ ปิดการขายโครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน By NC Group มูลค่าโครงการ 297 ล้านบาท ประเภทบ้านแฝด จ าานวน 94 ยูนิต และ  
        โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน มูลค่าโครงการ 899 ล้านบาท ประเภทบ้านเดี่ยว จ าานวน 203 ยูนิต 
   3   บริษัทยังคงนโยบายขยายโครงการใหม่บนท าาเลท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาจ านวน 3  โครงการ  ได้แก่  โครงการ 
       ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม จังหวัด เชียงใหม่ และโครงการแนวราบ จ านวน 2 โครงการ
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ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (NCPM) (บริษัทย่อย): ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของ
การเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของท่ีดิน นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้าง
ด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่างต่อเนื่อง สามารถขยายฐานการผลิตได้เกือบทุก
โครงการ โดยปัจจุบันฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับใน
ส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการที่ก าลังจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับได้
โดยไม่ต้องขนย้ายแผ่นผนังส าเร็จรูป อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถด้าน
การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว ลดความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานที่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผู้รับเหมา นอกจากนี้  ยังช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 
 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) (บริษัทย่อย) : ซ่ึงอยู่ในกลุ่มบริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน ในปี 2556 รับ
บริหารชุมชนทั้งส้ินกว่า 13 โครงการ 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
        2.2.1 การตลาด 
 บริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยขึ้น  โดยยึดหลัก “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ หรือ 
“We built your Home with our Heart” โดยได้ท าการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า
โครงการฯ และลูกค้าในวงกว้าง พบว่า NC GROUP มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค โดยในปีนี้บริษัท
ได้วางแนวทางเพื่อตอกย้ า Brand Awareness ของ NC GROUP ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษาจุด
แข็งของ NC GROUP โดยพยายาม Highlight จุดแข็งมากขึ้น อาทิ ความเป็นสังคมที่อบอุ่น, การบริการที่
เป็นกันเองและอบอุ่น,  ส่ิงแวดล้อมภายในและบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ของโครงการ และราคาท่ีคุ้มค่า  
   ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ NC GROUP ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้โครงการ “NC ROYAL (PINKLAO)” 
เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องความน่าเชื่อถือและความหรูหรามีระดับในสังคมระดับพรีเมี่ยม, ใช้
โครงการ “บ้านฟ้าปิยรมย์ Lake Grande” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของสังคมและชุมชนที่น่าอยู่ (อบอุ่น 
และครบครัน), ใช้โครงการ “บ้านฟ้า Greenery” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของชุมชน  ร่มรื่น อบอุ่น และ ใช้
โครงการ “Home on Green” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นอยู่ที่แตกต่าง (ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ) 
และใช้ Natureza Condo เป็นการสร้างแบรนด์ คอนโดมิเนียมของบริษัท เป็นโครงการแรก และเป็นตัว
สร้างความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุก
ไลฟ์สไตล์ และสร้างสังคมเมืองสีเขียว ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ใจกลางเมืองพัทยา 
     โดยยังคงยึดหลักการบริหาร “We built your home with our heart” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งโดยทั่วไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทั้ง
มาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบ้านของโครงการ และการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใน
ด้านการส่งมอบบ้าน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็น
การสร้างแบรนด์ “NC GROUP” ให้เป็นที่รู้จักในตลาดวงกว้างอีกด้วย 
 

 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ของผลิตภัณฑ์ 

 การสร้างภาพลักษณ์ปรับ Brand Image โดยเน้นความเป็น NC GROUP อีกทั้งมี
การปรับ Brand ของโครงการและมีการปรับรูปแบบการน าเสนอสินค้าของพนักงานขายให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ปรับรูปแบบการโฆษณา, Total Communication ของการส่ือสารการตลาด, ส่ือประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเข้าใจถึงระดับของสินค้าแต่ละแบรนด์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจ
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ได้ทันทีว่าสินค้าระดับใด แบรนด์ใดเหมาะกับความตอ้งการของตนเอง โดยใช้แบรนด์เป็นตัวแบ่งประเภท
และระดับของสินค้า ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพรีเม่ียม และ กลุ่มมาตรฐาน  

 สร้าง Sphere โดยปรับปรุงจุดที่ลูกค้าสามารถเห็น รู้สึก และสัมผัสได้ เมื่อเข้า
เยี่ยมชมโครงการทุกโครงการที่เปิดขายปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้สึก ประทับใจ น่าสนใจ ตื่นเต้น น่า
ติดตาม (Interest at first sight) ทั้งนี้ จะปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนหลัก คือ บริเวณส านักงานขาย บริเวณ
ทางเข้าโครงการ บริเวณภายในโครงการ และบ้านพร้อมขายที่เปิดให้ลูกค้าเข้าชม 

  ประชาสัมพันธ์การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์  NC GROUP และ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์แต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทได้ก าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
โดยมีการวางแผนออกแบบผังโครงการ  รูปแบบสไตล์บ้านได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
โดยมีปรับรูปแบบ Design จากสไตล์ที่มีกล่ินอายความเป็นไทยเปล่ียนเป็นสไตล์ Modern Tropical, 
Modern Simply  เน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ท้ังภายใน และภายนอกบ้าน โดยภายในเน้นตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ อาทิ ห้อง Green Room, Walk in closet, เรือนรับรอง, Royal suite 
และการบริหารโครงการหลังการขายท่ีเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนกับลูกบ้าน หรือการออกแบบประโยชน์ใช้
สอย (Function) ส าหรับโครงการแนวคิดบ้านสวน ทั้งภายในและภายนอกบ้านให้สัมผัสทัศนียภาพของ
สวนได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น 

 มีการจัดโครงสร้าง Brand สินค้าให้เกิดความสอดคล้องกับ Brand Image ของ 
NC GROUP โดยการพัฒนาแบบบ้านแต่ละหลังจะมีการน า Research ในส่วน Customer Insight เพื่อน ามา
พัฒนาแบบบ้านและโครงการฯให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยที่เป็น Target Group จริง และมีการ
แบ่งแต่ละ Segment ให้มีความแตกต่างกันตามระดับราคา อีกทั้ง ยังใส่ใจในส่ิงแวดล้อมโดยใส่ใจในวัสดุ
ที่เลือกใช้ โดย Concern เกี่ยวกับ ECO Friendly เนื่องจากคนรุ่นใหม่ใส่ใจในส่ิงแวดล้อม  

  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า (Adaptive 
Function Design) กล่าวคือ บริษัทได้สร้างทางเลือกให้กับลูกค้า (Design Option) ในการปรับเปล่ียนพื้นที่
ใช้สอยภายในบ้านได้ เช่น เพิ่มห้องนอนชั้นล่าง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มห้องนั่งเล่น เป็นต้น ท าให้ลูกค้า
สามารถต่อเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ตามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษัทจะมีพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นจุดเด่น เนื่องจากในแต่ละโครงการ 
แม้จะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซ่ึงท าให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางแตกต่างกัน แต่พื้นที่สาธารณูปโภค 
และพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะได้รับการจัดสรรให้มีพ้ืนที่มากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่ม
ความร่มรื่นและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนในหมู่บ้านอีกด้วย 
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3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

 การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้
ได้บ้านและโครงการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดขึ้นตามขั้นตอนของ ISO 9001:2008 ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารการขาย ตลอดจน
การเสนอบริการหลังการขาย โดยรับประกันโครงสร้างบ้านภายหลังการโอนนานถึง 5 ปี เป็นกลยุทธ์ที่ท า
ให้ลูกค้าม่ันใจได้ถึงคุณภาพของโครงการของบริษัท ที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนการส่ือสาร
ตรงถึงผู้บริหารผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CFR : Customer Feedback Records) จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้
ลูกค้าได้มีโอกาสตรวจสอบและร้องเรียนงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการแก้ไขได้
ทันเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2552 – 2555 
บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซ่ึงเป็นครื่องการันตีได้ว่า บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการโฆษณา การท าสัญญา  การผลิต และจ าหน่ายสินค้าและ
บริการที่ค านึงถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 

4) กลยุทธ์การสร้างความม่ันใจในชุมชนอยู่อาศัยที่ดีภายหลังปิดโครงการ 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว จึงมุ่งเน้น
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าและชุมชนในโครงการภายหลังการปิดการขาย โดยการวางระบบการ
บริหารชุมชนที่ดี สร้าง Customer Lifetime Value กล่าวคือ ได้จัดตั้งบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด เพื่อด าเนินกิจการบริหารโครงการของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดพื้นที่ส่วนกลาง ซ่ึง
ประกอบด้วยสโมสร สวนหย่อม และสถานที่เล่นกีฬามากกว่าที่กฎหมายก าหนด และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาระบบการดูแลและให้บริการลูกค้า ระบบ
การให้บริการรับข้อร้องเรียน (CRM: Customer Relations Management)     โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ
บริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้อยู่อาศัย และเป็นการรักษาลักษณะเฉพาะและแนวคิดของโครงการไว้
ต่อไป 

        5)    กลยุทธ์ด้านการวิจัยการตลาดและการพัฒนาตลาด 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลความต้องการของลูกค้าในตลาดเป็นอย่างมาก 
โดยได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อท าการวิจัยตลาดก่อนการจัดซ้ือที่ดินและการเปิดโครงการใหม่ โดย
วิจัยความต้องการของลูกค้า การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และช่องว่างทางการตลาด 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ สภาวะการแข่งขัน 
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ศักยภาพของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมี
การวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 

  6)    กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
 บริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ โดยได้ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อาทิเช่น บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซ่ึงเป็นสัญญาที่
ก าหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหน้าของงานที่ท าเสร็จ โดยในภายหลังได้กลายมาเป็น
สัญญาต้นแบบของสัญญามาตรฐานที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. บังคับใช้ทั่วไปในปัจจุบัน 
อันเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า 
นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 9001:2008 บริษัทจะมีการ
ติดต่อกับลูกค้าเป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกค้ามาตรวจงานด้วยตนเอง หรือบริษัทจัดส่งภาพถ่ายความ
คืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์เพื่อให้ลูกค้าม่ันใจในคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงต่อ
เวลา  

  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาที่แข่งขันได้ในท าเลที่ตั้ง
ของโครงการนั้นๆ และมุ่งให้มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าของโครงการด้วยความมั่นใจในสภาพชุมชนที่ดีภายหลัง
การปิดโครงการ ทั้งนี้ การก าหนดลูกค้าเป้าหมายอันเป็นที่มาของการก าหนดราคาจะพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ท าเลที่ตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด  พฤติกรรมของลูกค้า
เป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขันในบรเิวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการด าเนินโครงการ แล้ว
จึงก าหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การแข่งขัน
ด้วย 

 8)  กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพ 4 มุมเมือง ปริมณฑล และขยาย
สู่จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

 จากเดิมที่บริษัทเป็นผู้น าตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษัทได้ใช้
กลยุทธ์การทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะที่ผ่านมา ทั้งผ่านโครงการโดยตรงของบริษัท และการ
รับจ้างบริหารโครงการ ท าให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในพื้นที่อ่ืน และจากความส าเร็จของโครงการ
น าร่องในเขตอ่ืนดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพหลัก 4 มุมเมือง 
ปริมณฑล และขยายสู่จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ชลบุรี ขอนแก่น  ซ่ึงเป็น
ท าเลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพร้อม และเป็นท าเลที่
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เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซ่ึงการเปิดโครงการครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบ และจังหวัดใหญ่ๆ ได้นั้น ส่งผลให้แบ
รนด์ “ NC Group” เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจ  
 ปัจจุบันบริษัทยังคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ที่ เป็นท าเลที่ดีมี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายฐานและเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนเป็นการกระจาย
ความเส่ียงจากการกระจุกตัวของโครงการของบริษัทอีกด้วย  
 
 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษทัมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งของโครงการ 
ลักษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขัน อันก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายนั้น ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนประเภทลูกค้าต่างๆ คละกันไป อันเนื่องจากนโยบายการกระจาย
ความเส่ียงในท าเลที่ตั้งโครงการ และกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกท าเล และกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังคงเน้นผู้บริโภคที่มีก าลังซ้ือในระดับกลางถึงสูงเป็นหลัก จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่า กว่า
ร้อยละ   25 - 30 ของการได้มาซ่ึงลูกค้า เป็นลูกค้าที่เกิดจากการแนะน า และบอกต่อของลูกค้าเก่าใน
โครงการ (MGM : Member Gets Member) อันสะท้อนถึงความไว้วางใจของลูกค้าท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลักของบริษัทฯ เป็นการขายตรงผ่านส านักงานขายแต่ละโครงการของ
บริษัท โดยในปี 2556 บริษัทเน้นการส่ือสารผ่านทาง On-line marketing เน้น Social Network ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, E-Newsletters, Web Banner เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆผ่านทาง Website เพื่อ
เป็นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้ทันสมัยสไตล์ Modern Casual ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีก
ทั้ง ยังมีการออกบูธขายบ้านตามงานนิทรรศการแสดงบ้านต่างๆที่จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์และ
สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการขายบ้านเป็นช่องทางท่ีสามารถออกพบลูกค้าท่ีต้องการที่อยู่อาศัยได้อีกช่องทาง
หนึ่ง  นอกจากนี้บริษัทยังน าสินค้าของบริษัทออกบูธตามห้างสรรพสินค้าชั้นน าต่างๆเพื่อเจาะ
กลุ่มเป้าหมายที่ตรงมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง  และการแนะน าจากลูกค้าเก่าในโครงการ ซ่ึงบริษัทสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางในพื้นที่ใกล้เคียง ใบปลิว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับโครงการ 
อินเตอร์เน็ต การส่งจดหมายตรงให้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายใน
โครงการ รวมถึงการร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือคู่บ้าน” ร่วมกับนิตยสารบ้านเพื่อแจกลูกค้า และผู้ที่ก าลัง
เลือกซ้ือบ้าน เพ่ือให้ลูกค้าได้คุ้นเคยกับแบรนด์ “NC GROUP” และได้ทราบถึงโครงการต่างๆ ของบริษัท  
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2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์อสังหาริ มทรัพย์  สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

ในปี 2556 ขอมูลที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหม ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล พบวามี
จ านวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทุกประเภทรวมกันประมาณ 130,100 หน่วย เพิ่มขึ้น        
รอยละ 4 จากปกอน ซ่ึงมีประมาณ 125,000 หนวย  

จากจ านวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมดในป 2556 แบงเปนที่อยูอาศัยสราง
เสร็จจดทะเบียนใหมในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 77,900 หน่วย เพิ่มขึ้นรอยละ21 จากปีกอน และปริมณฑล 
ประมาณ52,200 หนวย ลดลงรอยละ14 จากปกอน แบงเปนหนวยหองชุดประมาณ 69,500 หน่วย (คิดเปน   
รอยละ53 ของหนวยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด) บานเดี่ยวประมาณ 31,100 หน่วย (คิดเปนรอยละ
24) ทาวนเฮาสประมาณ 17,100 หนวย (คิดเปนรอยละ13) อาคารพาณิชยประมาณ 9,700 หนวย (คิดเปน            
รอยละ 8) และบานแฝดประมาณ 2,700 หนวย (คิดเปนรอยละ 2)  

พื้นที่ซ่ึงมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก
ในป ไดแก อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (4,800 หนวย) อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
(3,400 หนวย) เขตคลองสามวา (3,100 หนวย) เขตบางขุนเทียน (2,900 หนวย) และอ าเภอเมือง
สมุทรปราการ(2,900 หนวย)  

พื้นที่ซ่ึงมีหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใหมประเภทอาคารชุดมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ในป ไดแก เขตบางเขน(5,200 หนวย ซ่ึงในจ านวนนี้เปนโครงการอาคารชุดบานเอ้ืออาทรคู
บอน 1-2 ประมาณ 3,700 หนวย) เขตหวยขวาง (5,000 หนวย) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (4,500 
หนวย) อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (4,400 หนวย ซ่ึงในจ านวนนี้เปนโครงการบานเอ้ืออาทร
วัดศรีวารี   นอย 1- 5 ประมาณ 4,200 หนวย) และเขตสายไหม (3,900 หน่วย ซ่ึงทั้งหมดเปนโครงการ
อาคารชุด            เอ้ืออาทรคลองถนน 1-3) ทั้งนี้ ในป มีอาคารชุดเอ้ืออาทรสรางเสร็จจดทะเบียน
ใหมของการเคหะ      แหงชาติ 15 โครงการ รวม 434 อาคาร 19,500 หนวย 

ในปี 2556 ขอมูลโอนกรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบวามีการโอน
กรรมสิทธ์ิที่อยูอาศัย ประมาณ 180,400 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากปกอน ซ่ึงมีทั้งส้ินประมาณ 159,100 
หนวย จากปริมาณการโอนกรรมสิทธ์ิ เฉพาะที่อยูอาศัย จ านวน 180,400 หนวย นี้ แบงเปนหองชุดมาก
ที่สุด จ านวนประมาณ 75,200 หนวย (สัดสวนรอยละ 42) ทาวนเฮาสจ านวน 54,200 หน่วย (สัดสวนรอย



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

 

 
 

24 

ละ 30)              บานเดี่ยว จ านวน 31,500 หนวย (สัดสวนรอยละ17) อาคารพาณิชยจ  านวน 14,100 หนวย 
(สัดสวน             รอยละ 8) และบานแฝด จ านวน 5,400 หนวย (สัดสวนรอยละ 3)  

มูลคาการโอนที่อยูอาศัยทั้งส้ิน 433,600 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21 จากปกอน  ซ่ึงมีมูลคาการ
โอนประมาณ 433,600 ลานบาท แยกประเภท เปนหองชุดมากที่สุด  คิดเปนมูลคา 161,800 ลานบาท 
(สัดสวน     รอยละ 37) บานเดี่ยวมูลคา 130,600 ลานบาท (สัดสวนรอยละ30) ทาวนเฮาสมูลคา 87,900 ลา
นบาท        (สัดสวนรอยละ 20) อาคารพาณิชย์ มูลคา 40,400 ลานบาท (สัดสวนรอยละ10) และบานแฝด 
มูลคา12,900 ลานบาท (สัดสวนรอยละ 3)  

พื้นที่ซ่ึงมีจ านวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิหองชุดใหมมากที่สุดในป ไดแก เขตพระโขนง 
เขตบางกะป เขตบางซ่ือ  เขตหวยขวาง และอ าเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  

พืน้ที่ซ่ึงมีจ านวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิบานเดี่ยวขายใหมมากที่สุดในป ไดแก อ าเภอ     
ล าลูกกา ปทุมธานี อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ อ าเภอบางบัวทอง นนทบุรี  เขตสายไหม และอ าเภอปาก
เกร็ด นนทบุรี   

พื้นที่ซ่ึงมีจ านวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิ ทาวนเฮาสขายใหมมากที่สุดในป ไดแก อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ อ าเภอล าลูกกา ปทุมธานี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และ
อ าเภอเมืองปทุมธานี 

พื้นที่เฉล่ียตอหนวยของหองชุดที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ในกรุงเทพฯ อยูที่ประมาณ 28.8 ตาราง
เมตร สวนในจังหวัดปริมณฑลอยูที่ ประมาณ 29.6 ตารางเมตร 
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา บริษัทถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจได้ด้วยดีตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยังคงมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ NC GROUP เพื่อ
ขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีจุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท า
ให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้ 

1) บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ในเรื่องต้นทุน เนื่องจากบริษัทจะมุ่งเน้นการจัดซ้ือ
ที่ดินซ่ึงเป็นหลักประกันหลุดจ านอง ซ่ึงเป็นหลักประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากสถาบันการเงิน ปัจจุบัน
บริษัทมีท่ีดินเปล่ารอการพัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 900 ไร่ ถือว่าเพียงพอต่อการขยายการลงทุน
และสร้างการเติบโตด้านรายได้ในอนาคต  

บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว สามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิต ลดความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผู้รับเหมา ลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หากพิจารณาด้านสภาพคล่องทางการเงินพบว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 
0.94 เท่า แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาท่ีมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 0.66 เท่า แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการกู้
เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ และซ้ือที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการ
ขยายตลาดในอนาคต และถือว่าอัตราหนี้สินต่อทุนดังกล่าวยังอยู่ในระดับการบริหารความเส่ียงที่บริษัท
ยอมรับได้และต่ ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายการลงทุนในอนาคต 
 2) บริษัทมีนโยบายในการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็น
ส าคัญ โดยในปี 2542 บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกทีร่เิริ่มใช้ระบบ “สัญญาเป็นธรรม” และเปน็บริษัท
บ้านจัดสรรในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากนี้ในปี 2552 – 2555 
บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี
จากลูกค้าตลอดมา ซ่ึงพบว่ากว่าร้อยละ 25 -30 ของลูกค้าเกิดจากการแนะน าและบอกต่อของลูกค้าเก่า  

  3) จากสภาพการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงให้ความส าคัญของ
การวิจัย พัฒนา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบบ้านใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิ โครงการบ้านฟ้า ปิยรมย์ 
NESTO ซ่ึงมีการปรับแบบบ้านใหม่ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสไตล์  Modern Tropical ซ่ึงได้รับการ
ตอบรับจากสาธารณชนผู้ซ้ือบ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการสร้างโครงการ NC ROYAL(PINKLAO) เพื่อ
เน้นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่า NC สามารถสร้างโครงการ Hi-end ได้อย่าง
มีศักยภาพ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม โดยเป็นการขึ้นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ  The Royal 
Green Park (Kanjanapisek) ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ซ่ึงเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างสรรค์



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

 

 
 

28 

แบบบ้านใหม่ๆ ให้กับผู้ ซ้ือบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการน าเสนอบ้านเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิดปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ (Adaptive Function Design) 
รองรับการปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และมุ่งเน้นการสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชน
ภายหลังการขาย 

นอกจากนี้ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ วงแหวนล าลูกกาคลอง 6 ยังเป็นโครงการที่ได้รับโล่
ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ในประเภทบ้านเดี่ยว ระดับราคาปานกลาง จากศูนย์
ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับบริษัท เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด 
แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพัฒนาโครงการใหม่ท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง  
  4) บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจมายาวนาน จึงท าให้มีความ
เข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถน า
บริษัทผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์  

 ในการพัฒนาโครงการ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาด าเนินธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติ
โครงการของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนสามารถรับรู้รายได้ได้ประมาณ 8 – 12 
เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพัฒนาโครงการจนปิดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

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

             

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้าน
พร้อมอยู่ 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้านสั่ง
สร้าง 

         
 

    

ขั้นตอนการท าการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ช่วงเซ็นสัญญา ผ่อน ดาวน์ 
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า 
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การจัดซ้ือที่ดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัด ซ้ือที่ดิน ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมอบอ านาจ
ให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดเป็นตัวแทนในการจัดซ้ือที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย 

 *ที่ดินเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 25 – 30  ของต้นทุนทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขนั บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดซ้ือ
ที่ดิน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบันการเงิน อาทิเช่น บรรษัท
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และซ้ือผ่านนายหน้าที่ดิน 
โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมผู้บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ส ารวจที่ดิน 

นายหน้า / สถาบันการเงินเสนอที่ดิน 

ไม่ซ้ือ 

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

การเช่ือมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซื้อ/ไม่ซ้ือ 

1 
วั

น 

2 
วั

น 

5 
วั

น 

2 
วั

น 

ทีมงานออกส ารวจที่ดิน 
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โดยเมื่อมีช่องทางในการจัดซ้ือที่ดิน คณะท างานของบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ท า
การส ารวจเพื่อขออนุมัติจัดซ้ือ โดยหลักเกณฑ์การเลือกที่ดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด สภาพแวดล้อม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษัทจะท าการพัฒนาโครงการใน
ที่ดินเปล่าได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทได้พิจารณาหาแหล่งซ้ือที่ดินเปล่าหรือโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่
ระหว่างพัฒนาซ่ึงเป็นหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งจากที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการฟื้นฟูกิจการ
ลูกหนี้ เนื่องจากเป็นช่องทางในการได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ในราคาท่ีต่ ากว่าราคาตลาด ส าหรับโครงการ
บ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนานั้น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางแผน
ด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบ้านและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเข้าด าเนินการ เช่น การ
บริหารโครงการเพื่อพัฒนา หรือการรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็น .
ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด  เช่น การเข้าร่วมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ร่วมกับ
ผู้ประกอบการเดิม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร
โครงการ และผลตอบแทนในการขายบ้านให้กับลูกค้าในโครงการ 
 

การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทท าการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีผู้รับเหมางานอาคาร (Contractors) ที่รับงานอยู่ทั้งส้ิน 27 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับเหมาที่ผ่านการท างานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงหากบริษัทมีการเพิ่มโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต บริษัทสามารถด าเนินการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อและ
ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารทั้งหมด 44 ราย ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติตามที่
ก าหนดมาตรฐานไว้ โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาอย่างชัดเจน ตามท่ีก าหนด
ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้าง
งานได้คุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดแบบบ้าน และราคาให้ผู้รับเหมาตามแบบบ้านของ
บริษัท และผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานตามทะเบียนรายชื่อของบริษัทจะเป็นผู้เสนองาน ให้บริษัทพิจารณา
จัดสรรงานให้แก่ผู้รับเหมาตามความสามารถในการผลิต โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
เองตามแบบและมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้  
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บริษัทควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาโดยการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แรงงาน 
อุปกรณ์ และเครื่องมือ การบริหารงาน และการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษัทจัดให้มีการตรวจเช็คงาน
โดยหัวหน้าคุมงาน (Foreman) แต่ละส่วนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 10 หลังต่อ 1 คน และจัดท ารายงานการ
ตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสนอต่อฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหารต่อไป 
 

 การจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

 ผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างตามบัญชีรายการ
วัสดุที่บริษัทก าหนดระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดยวัสดุที่
ผู้รับเหมาน ามาใช้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษัทก่อน ยกเว้นวัสดุ
ควบคุมหลักซ่ึงบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเองเพื่อเป็นการควบคมุคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสาเข็ม 
พื้นไม้ลามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหน้าต่าง งานก าจัดปลวก เป็นต้น โดย
ฝ่ายจัดซ้ือจะจัดการประชุมเพื่อส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจัดท า MRP (Material 
Requirement Planning) บริษัทมีนโยบายส่ังซ้ือวัสดุก่อสร้างตามจ านวนที่ต้องการใช้จริงเพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาการควบคุมสต็อกสินค้า ส่วนในกรณีที่เป็นวัสดุหายากจะท าการตกลงราคาและปริมาณล่วงหน้ากับ
ผู้ผลิตเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ  

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยได้ก าหนดให้มี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน บริษัท มีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการบ าบัดน้ าเสีย โดยได้
จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบการบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานที่
ก าหนดใน  ISO 9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีกรณีพิพาทหรือ
ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดบ้านที่ได้รับจอง และรอส่งมอบใน 16 โครงการ จ านวน 
607 ยูนิต รวมมูลค่า 1,157  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.85 ของมูลค่าโครงการที่เปิดด าเนินการ
อยู่ทั้งหมด  
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 การวิจัยและการพัฒนา 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยได้มีการจัดตั้งฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางการตลาด พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน วางแผนงาน และ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และ
เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรสู่สาธารณชน ตลอดจนการศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาเทคนิค
ในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้แบ่งส่วนการวิจัยและพัฒนาเป็น 2 หน่วยงาน 
คือ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
เป็นจ านวนเงินประมาณ 7.3 ล้านบาท ต่ ากว่าปี 2555 ถึง 2.4 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าพัฒนา- ออกแบบ
วางผังภูมิสถาปัตยกรรม 6.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายงานวิจัยสินค้าและผลิตภัณฑ์ 0.4 ล้านบาท   

 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

มีนโยบายศึกษา วิเคราะห์ รวมไปถึงท าการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group)  สภาวะการแข่งขัน โอกาสทางการตลาด  และค้นหาท าเลใหม่ เช่นการส ารวจความ
คิดเห็นของลูกบ้านในโครงการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ  การติดตามข่าวสารของคู่แข่ง และสถานการณ์
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แนวความคิด การออกแบบที่ดียิ่งขึ้น โดยที่ยังเน้นจุดยืนและเอกลักษณ์
ของธุรกิจไว้  ทั้งนี้ ยังมีการสร้างสมมุติฐาน (Assumption) แบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model)  
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)  เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น และมี
วิธีการรองรับสถานการณ์ หากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น 

 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ท าการศึกษาและวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัย โดยน าผลการวิจัยมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน โดยพิจารณาทั้งในด้านการ
ออกแบบ  รูปลักษณ์  และประโยชน์ใช้สอย ให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบ  
นอกจากนี้ยังมีการน าวัสดุสมัยใหม่มาใช้ โดยเน้นที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และประหยัดพลังงานมาเป็น
องค์ประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงการน าเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทันสมัยมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง   

ในปี 2556 คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง ติดตาม 
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า
ทุกไตรมาส สรุปสาระส าคัญด้านปัจจัยเสี่ยง ดังนี้         

1 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนผู้รับเหมา  

บริษัทฯ ท าการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการต่าง 
ๆ ของบริษัท โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดจา้งผู้รับเหมาอย่างชัดเจนตามทีร่ะบบมาตรฐาน ISO 
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้างงานได้คุณภาพมาตรฐาน  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับในปี  2556
บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่หลายโครงการเมื่อเทียบกับระยะเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังมี
แผนการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ อาจจะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนผู้รับเหมาได้ในอนาคต และเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว  บริษัทฯ ได้
จัดท าทะเบียนบัญชีรายชื่อและทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
คุณสมบัติตามที่ก าหนดมาตรฐานไว้ทั้งหมด ซึ่งมีถึง 55 ราย ขณะที่ปัจจุบันมีผู้รับเหมางานอาคาร 
(Contractors) ที่รับงานอยู่ทั้งสิ้น 44 ราย เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มทักษะ
ความรู้ให้ผู้รับเหมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในงาน
ก่อสร้างอีกด้วย 

2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้าง    

   วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักในธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทฯ จ าเป็นต้องควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการท าสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า 
ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ก่อสร้าง และความสามารถในการท าก าไรของบริษัท  

บริษัทฯ ได้วางมาตรการในการป้องกันปัญหาต้นทุนการก่อสร้างในระยะยาวในหลายลักษณะ 
เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (Prefab) การวางแผนบริหารและพัฒนาโครงการให้เหมาะสม
กับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า การวางแผนความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง (Material 
Requirement Planning) การหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าอย่างมีระบบ รวมถึงการวางแผน
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เชิงกลยุทธ์ด้านราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่
ท าให้มีอ านาจในการต่อรองด้านราคาและปริมาณกับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างได้  

3. ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

บริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือ
หุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 77.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
เรื่องโครงสร้างเงินทุน) ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ท าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอ านาจใน
การควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น  

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการก าหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริหารงานอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ในกรณีเข้า
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว  
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันหารือ
และประเมินว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีแผนการบริหารงานที่รองรับความเสี่ยงดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด เช่น 1) ความพร้อมด้านที่ดิน หรือการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต 2)การประกอบ
ธุรกิจสร้างบ้านพร้อมอยู่ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก 3) การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งมีผลต่อต้นทุน
การก่อสร้าง 4) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

  4.1.1 ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
มูลค่าทางบัญชี ภาระ

(ล้านบาท) ผูกพนั

ท่ีดนิ * • ส านักงาน 0.66 ไมม่ี

• สโมสร 72.91 ไมม่ี

อาคาร * • ส านักงาน 0.43 รายละเอียดตามหมายเหตุ

• สโมสร 54.85 รายละเอียดตามหมายเหตุ

บ้านตัวอย่างและส านักงานขาย 0.03 ไมม่ี

(บ้านฟ้าปิยรมย์ อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี (11-0-0))

สว่นปรับปรุงอาคาร 2.75 ไมม่ี

• ส านักงานใหญ่ อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี (อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

   กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม.)

• สโมสรลากนู อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (1-0-36)

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5.59 ไมม่ี

เคร่ืองใช้ส านักงาน 7.96 ไมม่ี

เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง 9.20 ไมม่ี

ยานพาหนะ 12.39 ไมม่ี

166.77

ดอ้ยคา่สโมสร 2.3

164.47

รายการ

รวม

รวม
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หมายเหตุ      * ท่ีต้ังของท่ีดินและอาคารสโมสร ประกอบด้วย

• สโมสรฟ้ารังสติ อ.ธญัธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 575.50 ตร.ว

• สโมสรฟ้าคลองหลวง อ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 139.70 ตร.ว

• สโมสรฟ้าทอฝัน อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 169.30 ตร.ว

• สโมสรฟ้าลากูน อ.ธญัธานี จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 427 ตร.ว

• สโมสรฟ้าชมพฤกษ์ อ .ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 289.40 ตร.ว

• สโมสรฟ้ากรีนพาร์ค อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 532.80 ตร.ว

• สโมสรบ้านสวนลลนา 2 อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี พ้ืนท่ี 200 ตร.ว

• สโมสรฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพ พ้ืนท่ี 321.50 ตร.ว

• สโมสรฟ้าปิยรมย์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 3,875 ตร.ว 

ท้ังนี้ บริษัทมกีารเก็บค่าเช่าเป็นรายได้ค่าบ ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษัท
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4.1.2 โครงการบ้านพร้อมที่ดินเพื่อขายของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)  

เนื้อทีค่งเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)
(ไร)่ ประเมิน ทางบัญชี

1. บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสติ (เฟส 2) / ถ.เสมาฟ้าคราม 0-2-79.30 5.59 2.92 NC ไมม่ี

(คลอง 2 ขาออก) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH

2 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 0-1-05 8.00 4.50 NC ไมม่ี

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH

3 บ้านนริศา ธนบุรีรมย์ / ถ.ประชาอุทิศ 80 0-3-28.30 10.51 6.64 NC ไมม่ี

อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH

4 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ / 1-3-39.4 43.82 43.91 NC ไมม่ี

ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH , DH

5 บ้านธัญธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 5) 19-2-70.50 252.70 230.90 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 108.61 ลบ.

6 กรีนพาร์ครังสติ คลอง 3 / ถ.เลียบคลอง 3 ฝ่ังใต้ 0-1-1.50 6.18 4.03 NC

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี / SH , DH ไมม่ี

7 เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 0-3-20.40 42.90 24.91 NC

ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ /SH ไมม่ี

8 เดอะ เรย์ ป่ินเกล้า-อรุณอมรินทร์ / ถ.อรุณอมรินทร์ 39 1-1-21.0 125.32 192.00 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ / SH 39.76 ลบ.

9 บ้านฟ้าริมหาดจอมเทียน / อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 0-0-64.30 5.20 2.08 NC ไมม่ี

SH

10 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 11 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 16-0-67.00 257.39 219.30 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH , DH 0.66 ลบ.

11 เอ็น.ซ.ีรอยัล ป่ินเกล้า / ติดถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14-1-44.50 350.00 343.12 NC

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ / SH   ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

12 ท่ีดนิเปล่า / ติดถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง 2-1-94.4 44.75 NC 62.94 ลบ.

ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพ / L

13 กรีนเนอร่ี พัทยาเหนือ / ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 10-0-7.00 191.78 226.00 NC

SH , DH ไมม่ี

14 ท่ีดนิเปล่า / ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 3-2-75.00 36.88 NC

L

15 เนทูเรซา่ พัทยาเหนือ เฟส 1 ต.นาเกลือ 4-0-66.00 102.67 101.02 NC   ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี/CD 83.33 ลบ.

ช่ือโครงการ / ทีต่ั้ง / ประเภท กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน

 
 

 



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

 

 
 

38 

16 เนทูเรซา่ พัทยาเหนือ เฟส 2 ต.นาเกลือ 4-2-68.00 48.45 40.11 NC   ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี/CD 20.00 ลบ.

17 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 12 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 25-1-11.30 211.89 183.45 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / TH 71.69 ลบ.

18 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 13 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 30-1-95.20 269.10 170.67 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 96.56 ลบ.

19 ท่ีดนิเปล่า / ริมถนนจอมเทียน ดา้นหน้าโครงการ 0-0-47.00 0.71 0.36 NC ไมม่ี

บ้านฟ้าริมหาดจอมเทียน อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / L

20 ท่ีดนิเปล่า / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 338-0-38.5 531.61 428.98 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L 37.17 ลบ.

21 ท่ีดนิเปล่า / บ้านธัญธานี วิลเลจ 3 / ถ.ล าลูกกา 278-3-93.00 557.97 519.10 NC

(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L ไมม่ี

22 ท่ีดนิเปล่า / ดา้นหน้าโครงการกรีนพาร์ครังสติ คลอง 3 11-3-14.00 42.43 37.76 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี / L 57.74 ลบ.

23 ท่ีดนิเปล่า / ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 13-3-91.00 47.52 41.02 NC ไมม่ี

L

24 ท่ีดนิเปล่า / ถ.ชัยพรวิถี อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี /L 13-3-61.00 87.43 95.98 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

ติดกบัเนทูเรซา่ พัทยาเหนือ เฟส 1 56.93 ลบ.

25 ท่ีดนิเปล่า / ต.หนองขอนกว้าง อ.เมอืง จ.อุดรธานี / 67-2-89.50 292.57 287.17 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 231.91 ลบ.

26 ท่ีดนิเปล่า / ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน กรุงเทพ / 36-0-91.00 247.25 252.36 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 139.475 ลบ.

27 ท่ีดนิเปล่า / ต.บางเตย อ.สามพราน นครปฐม / 72-0-39.90 357.18 350.58 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 217.48 ลบ.

28 ท่ีดนิเปล่า / ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมอืง เชียงใหม ่/ 18-1-39.0 229.34 260.82 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 196.44 ลบ.

29 ท่ีดนิเปล่า / ต.บึงลาดสวาย อ.ล าลูกกา ปทุมธานี / 28-0-53.0 47.83 48.03 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 196.44 ลบ.

30 ท่ีดนิเปล่า / ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 14-2-29.0 53.92 54.49 NC ค้ าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 196.44 ลบ.

รวมท่ีดนิเปล่า 900-0-55.3 2,577.39 2,376.65

รวม 1,031-0-44 4,508.89 3,458.29

หมายเหตุ   1. SH = บ้านเดีย่ว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส,์ CD = อาคารชุดพักอาศัย, CB = อาคารพาณิชย์, L = ท่ีดนิเปล่า

                    2. ประเมนิราคาโดย บริษัท ควอลิต้ี แอพไพรซลั  จ ากดั ในเดอืนธันวาคม 2556

             โดยใช้วิธีประเมนิราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้นทุนทดแทน  ปรับปรุงดว้ยเงินลงทุนในโครงการท่ีเพ่ิมขึน้  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาบ้านจัดสรรเพื่อขายเป็นหลัก โดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้ 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวิธีราคาทุน 

(บาท) 

มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสยี 

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

รับเหมาก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 

10.00 99.99 11,864,497 28,370,896 

2. บริษัท ควอลิตี้  ลิฟวิ่ง  แม เนจ
เม้นท์ จ ากัด 

บริหารงานหมู่บ้าน 1.00 99.99 0.01 3,883,364 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย  

บริษัทจะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ย่อยในทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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6.   ข้อมูลทั่วไป 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
 

 

ข้อมูลบริษัท : บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษทั 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 
0107546000385 (เดิมเลขท่ี 40854600039) 

โฮมเพจ : www.ncgroup.co.th 
โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 1,200,000,000 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยลา้นบาท) 

ทุนช าระแลว้ : 
1,185,985,052 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนหา้พนัหา้สิบ       
สองบาท) 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวง/เขต คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์66 (0) 2229-2800, 66 (0) 2229-2888   โทรสาร  66 (0) 2359-1259 
ผูส้อบบญัชี : นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 6838 หรือ  
  นายพิชยั ดชัณาภิรมย ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 2421 

  
บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2587-8080   โทรสาร  66 (0) 2586-0301 

บริษทัท่ีปรึกษาดา้น : บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ ากดั 
การตรวจสอบภายใน  100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวงศว์านิช บี ถนนพระราม 9 
  แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศพัท ์66 (0) 2645-0109  โทรสาร 66 (0) 2645-0101 
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ : รับจา้งบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษทั 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 
0105541019582 (เดิมเลขท่ี (4) 337/2541) 

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ : 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท) 

ผูส้อบบญัชี : นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8843 

  

บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2587-8080    โทรสาร  66 (0) 2586-0301 
 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท ควอลติี ้ลฟิวิง่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ : รับจา้งบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรร   และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษทั 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 
0105541071517 (เดิมเลขท่ี (4) 1189/2541) 

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) 
ผูส้อบบญัชี : นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8843 

  
บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2587-8080   โทรสาร  66 (0) 2586-0301 
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6.2 ข้อมูลสรุป 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ NCH ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยด าเนินธุรกิจหลักประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ด้วย
ประสบการณ์ในการด าเนนิธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศักยภาพในการแข่งขนั ปัจจุบันบริษัทถือเป็น
ผู้น าตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ได้แก่ 
กรุงเทพฯ โซนเหนือ เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต้ เช่น ถนนประชาอุทิศ 
กรุงเทพฯ โซนตะวันตก เช่น ถนนวงแหวนปิ่นเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซน
ตะวันออก เช่น ถนนศรีนครินทร์ และภายในเขตเมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นที่ส่วนภูมิภาค
จังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น  

ในปี 2556 บริษัทฯมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงาน และด้วยความทุ่มเท ตั้งใจท างานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซ่ึงผลส าเร็จสะท้อนได้จากตัวเลขผลการ
ด าเนินงาน ปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายท่ี 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 6 มีรายได้รวมที่ 
1,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7 และมีก าไรสุทธิที่ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 
16  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดฐานลูกค้าใหม่เพื่อสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการขยายในท าเลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง 
โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่รวม 3 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 1 ,900 ล้านบาท ได้แก่ 
โครงการ       เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ (เฟส 2) ประเภทคอนโดมิเนียม จ านวน 406 ยูนิต มูลค่าโครงการ 590 
ล้านบาท ด้วยคอนเซ็ปต์ “Community in the Park” ซ่ึงเปิดเป็นโครงการที่สอง จากประสบความส าเร็จปิด
ยอดขายโครงการแรก  และอีกสองโครงการ บนท าเลศักยภาพ ภายใต้แบรนด์ “บ้านฟ้า” ในโครงการบ้าน
ฟ้าปิยรมย์ ล าลูกกา คลอง 6 ท่ีมีพ้ืนที่เดียวกันกว่า 1,000 ไร่ เปิดโครงการมาแล้วรวมทั้งส้ิน 13 โครงการ 
ถือเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ “Township Development” ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์    
เทอร์เร่ (เฟส 12) ประเภททาวเฮ้าส์ จ านวน 456 ยูนิต มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาท ด้วยคอนเซ็ปต์ 
“Modern Topical Town Home” และโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด ประเภทบ้านเดี่ยว จ านวน 144 
ยูนิต  มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท สไตล์ “Modern Tropical”  ซ่ึงทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้า   

บริษัทมีบริษัทย่อยรวมท้ังส้ิน 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ  
1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (NCPM) : ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของ
การเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของท่ีดิน นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้าง
ด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่างต่อเนื่อง สามารถขยายฐานการผลิตได้เกือบทุก
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โครงการ โดยปัจจุบันฐานการผลิตหลักตั้งอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับใน
ส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการที่ก าลังจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับได้
โดยไม่ต้องขนย้ายแผ่นผนังส าเร็จรูป อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถด้าน
การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว ลดความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานที่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผู้รับเหมา นอกจากนี้  ยังช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) : ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหาร
ชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน ในปี 2556 รับบริหารชุมชนทั้งส้ินกว่า 13 
โครงการ 

 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลหัวข้ออ่ืน ๆ เพิ่มเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน) 
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7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจํานวน 1,200,000,000 หุ้น เรียกชําระแล้ว  1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
1,185,985,052 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น   

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
ล าดับที่ รายช่ือผู้ถอืหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละของทุนช าระแล้ว

1 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ากดั 604,852,377          51.00                       

2 นางสุนี ตันฑเทอดธรรม 84,927,800            7.16                         

3 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 27,271,600            2.30                         

4 นายสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม 26,630,500            2.25                         

5 นายประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม 26,630,500            2.25                         

6 นายสมเชาว ์ตันฑเทอดธรรม 21,937,800            1.85                         

7 น.ส.หทัยชนก เจษฎาวรางกลู 13,445,600            1.13                         

8 นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม 13,315,800            1.12                         

9 นางสมพร เดชะรินทร์ 13,315,200            1.12                         

10 นางสมทรง ลาวณัยป์ระเสริฐ 13,315,200            1.12                         

11 นางจินตนา เจษฎาวรางกลู 13,315,200            1.12                         

12 นางสถาพร พิทักษ์ธีระธรรม 13,315,200            1.12                         

13 น.ส.รัตนา ตันฑเทอดธรรม 13,315,200            1.12                         

14 น.ส.อัมพร ตันฑเทอดธรรม 13,315,200            1.12                         

15 นายณัฐวทิย ์ตันฑเทอดธรรม 7,126,500              0.60                         

16 นายณัฐวฒิุ ตันฑเทอดธรรม 7,126,500              0.60                         

17 นายอธิป ลาวณัยป์ระเสริฐ 369,800                 0.03                         

18 นายชวนิ พิทักษ์ธีระธรรม 369,800                 0.03                         

19 ด.ญ.อริสา ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

20 ด.ญ.นภสัสร ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

21 นายอเล็ก ลาวณัยป์ระเสริฐ 369,800                 0.03                         

22 น.ส.สุพร เดชะรินทร์ 369,800                 0.03                         

23 น.ส.ชนากานต์ พิทักษ์ธีระธรรม 369,800                 0.03                         

24 นายอุกฤษฎ ์ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                          
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ล าดับที่ รายช่ือผู้ถอืหุน้ จ านวนหุน้ ร้อยละของทุนช าระแล้ว
25 นายภคัพล ธีรกลุวาณิช 369,800                 0.03                         

26 น.ส.พาพิศ เดชะรินทร์ 369,800                 0.03                         

27 น.ส.ชุติมา ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

28 นายภาสกร เจษฎาวรางกลู 369,800                 0.03                         

29 น.ส. ปทัมา ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

30 น.ส. พาพร เดชะรินทร์ 369,800                 0.03                         

31 น.ส.นุชนาถ ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

32 น.ส. ณัฐชยา ตันฑเทอดธรรม 369,800                 0.03                         

33 บริษัท ซาบนี่า จ ากดั (มหาชน) 50,000,000            4.22                         

34 นายกติติพล ทวนทอง 20,000,000            1.69                         

35 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั 14,575,033            1.23                         

36 น.ส. วลิาพร กระแสสิน 10,776,600            0.91                         

37 นายกมัปนาท ปรีชาตั้งกจิ 9,000,000              0.76                         

38 นายธีระ พุ่มเสนาะ 6,869,900              0.58                         

39 นายธนกร บญุคงช่ืน 6,687,600              0.56                         

40 นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ 5,000,000              0.42                         

41 นายบญุสวสัดิ์ ชวลิตกลุ 3,877,600              0.33                         

42 ผู้ถอืหุน้รายยอ่ยอ่ืน 140,125,342          11.82                       

รวม 1,185,985,052       100.00                     
 
              ที่มา :  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

หมายเหตุ :    1.  กลุ่มตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1-32 รวมจ านวน   919,072,977  หุ้น คิด
เป็น สัดส่วน   ร้อยละ  77.49 ของทุนช าระแล้ว 

       2.      บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือ
หุ้นในบริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 74.59 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 
30 สิงหาคม 2556) 

       3.      ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท
ได้จากเว็บไซต์   ของบริษัท คือ  www.ncgroup.co.th 

 
 
 
 

 

http://www.ncgroup.co.th/
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ NCH โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

ทางตรง ทางอ้อม รวม (ระบุเดือน) ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม

1 นายสธุรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

2 ดร.พิบูลย์ ลมิประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3 นายกอบศักดิ ์พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

และกรรมการสรรหา

4 นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

5 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 13,513,000       -                13,513,000        ม.ิย. 2556 8,294,900       -             21,937,800       -             21,937,800       1.85               -               

ประธานคณะกรรมการบริหาร  ส.ค. 2556 128,900          -             

และกรรมการผู้จดัการ  ก.ย. 2556 1,000               -             

6 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 500,000             -                500,000             -                    -                   -             500,000.00       -             500,000             0.04               -               

และรองกรรมการผู้จดัการ สายบริหาร

7 นายรังสรรค ์นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 1,000,000         -                1,000,000         -                    -                   -             1,000,000         -             1,000,000         0.08               -               

และรองกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัติการ 1

8 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 19,810,800       -                19,810,800        ม.ิย. 2556 7,460,800       739,600     27,271,600       739,600     28,011,200       2.30               0.06              

และรองกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัติการ 2

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

จ านวนหุ้นทีถ่ือ การเปล่ียนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ

ณ วันที ่1 มกราคม 2556 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี 2556 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

ทางตรง ทางอ้อม รวม (ระบุเดือน) ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม รวม ทางตรง ทางอ้อม

9 นายวราพงศ์ นิลศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัติการ 3 -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

10 นางสาวยสวันต์ รุ่งวรา ผู้อ านวยการโครงการ 7,900                 -                7,900                 -                    -                   -             7,900                 -             7,900                 0.001            -               

11 นายบุญชัย โรจน์พานิช ผู้อ านวยการโครงการ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

12 นางสรวงพัชร์ เจริญรวย ผู้อ านวยการโครงการ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

13 นางนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 358,450             -                358,450              เม.ย. 2556 350,000          -             8,450                 -             8,450                 0.001            -               

14 นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

15 นางสาวสมุณี บุญสรณะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

16 นางอัจฉรา กิง่ไทร ผู้อ านวยการ ฝ่ายขาย 2,550                 -                2,550                 -                    -                   -             2,550                 -             2,550                 0.0002          -               

17 นางสาวกมลวรรณ สวัสดิช์ัย ผู้จดัการฝ่ายบัญชี -                     -                -                     -                    -                   -             -                     -             -                     -                -               

18 นายวลชัณัฎฐ์ รุจดิาศิริสกลุ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 320,400             -                320,400             -                    -                   -             320,400             -             320,400             0.03               -               

หมายเหตุ  :  การถอืหลกัทรัพย์ทางอ้อม หมายถงึ การถอืหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและ/หรือบุตรท่ียังไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

จ านวนหุ้นทีถ่ือ การเปล่ียนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ

ณ วันที ่1 มกราคม 2556 เพ่ิม / (ลด) ระหว่างปี 2556 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
8.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝา่ยตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณา

รองกรรมการผูจ้ัดการ สายบริหาร

ผช.กรรมการผูจ้ัดการ สายปฏบิตัิการ 3 

กรรมการผูจ้ัดการ

รองกรรมการผูจ้ัดการ สายปฏบิตัิการ 1 

ส านักกรรมการผูจ้ัดการ

ฝา่ยนักลงทุนสัมพันธ์

ฝา่ยลูกค้าสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

ฝา่ยบริหารสโมสร

ฝา่ยระบบจัดการคุณภาพ

ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์

ฝา่ยการตลาด SBU 3ฝา่ยบญัชี

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจและแผนงาน

โครงการบา้นฟ้าปยิรมย์

โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 ฝา่ยพัฒนาผลิตภณัฑ์

ฝา่ยการตลาด SBU 1

ฝา่ยการเงิน โครงการคอนโดมิเนียม เนทูเรซา่ พัทยาเหนือ โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบรีุรมย์

ฝา่ยจัดช้ือโครงการบา้นฟ้า กรีนเนอร่ี พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี

ฝา่ยก่อสร้างส่วนกลาง - แนวราบ

แผนกประสานงานราชการ

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัด

บริษัท เอ็น.ซ.ีพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด

ส านักเลขานุการบริษัท

โครงการธัญธานี โฮม ออนกรีน

โครงการ เอ็น.ซ ีรอยลั ปิน่เกล้า

ฝา่ยการตลาด SBU 2

แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT)

รองกรรมการผูจ้ัดการ สายปฏบิตัิการ 2 

ฝา่ยประชาสัมพันธ์ (Corporate)
โครงการ เดอะ รอยลั กรีนพาร์ค

กาญจนาภเิษก
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8.2 โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ  

2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหาร  

3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบรหิาร 

4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนัท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

7. นายกอบศกัดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
สรรหา 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ เป็นเลขานุการบริษัท  

 หมายเหต ุ: 1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อย
ละ 77.49  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

  2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางน้ า
เพชร  

   ตันตะวิริยะ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แทนนางสาววนิตา รอดด า โดยให้มีผล
ต้ังแต่ 

   วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
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 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้  
(1)  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส าคัญของบริษัท หรือ 
(2) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม หรือนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิเชียร        

ศิลาพัชรนันท์    หรือนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนัท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 

(2) จัดท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก 
การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษั ทที่ก าหนด
เอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ด้วย หากเกินวงเงินที่ก าหนดให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7)    มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัท และ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย      ให้กรรมการบริหาร
ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น  
 

  คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 14 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ 

2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนัท ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบรหิาร 

3. นายรังสรรค ์    นันทกาวงศ ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบตัิการ 1 

4. นายสมนึก        ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบตัิการ 2 

5. นายวราพงศ์  นิลศิริ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายปฏิบตัิการ 3 

6. นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

7. นางนพรัตน ์ วิชัยยทุธ์พงศ ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
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8. นางสาวสุมณ ี บุญสรณะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญช ี

9. นางสาวยสวันต ์      รุ่งวรา ผู้อ านวยการโครงการ 

10. นายบุญชัย  โรจน์พานชิ ผูอ้ านวยการโครงการ 

11. นางสรวงพัชร ์ เจริญรวย ผู้อ านวยการโครงการ 

12. นางอัจฉรา กิ่งไทร ผู้อ านวยการ ฝ่ายขาย 

13. นายวลัชณัฏฐ ์ รุจิดาศิริสกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

14. นางสาวกมลวรรณ  สวัสดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบญัช ี
 

หมายเหตุ : 1. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 ลาออกเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2556 
 
บริษัทฯ นิยามผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ครอบคลุมมากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
(1)   มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท 

หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

(2)   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

(3)  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัท 

(4)   มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

(5)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัท  ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่าย
ลงทุน ให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหาร ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ อ านาจอนุมัติดังกล่าว
ไม่รวมถึงการจัดซื้อที่ดิน  
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(6)   พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน 
หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

(7)  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(8)  ด าเนินการใดๆ เพื่ อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามการให้อ า นาจจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้ อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ านาจที่ท าให้กรรมการ
ผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มี
การก าหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต    

 
เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการ
และบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดท าและเก็บรักษา
เอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ใน
คู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในบทบาทของ
เลขานุการบริษัทต่อการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท
ได้ที่ E-mail Address : ir@ncgroup.co.th หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 , 02-531-5533 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่4

2. นายสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่3

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่5

4. นายวเิชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่5

5. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่5

 6. ดร.พิบลูย ์ ลิมประภทัร กรรมการ  15/5/2550 - ปจัจุบนั วาระที ่2

 7. นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ  27/11/2546 - ปจัจุบนั วาระที ่4

 8. นายวจิิตร วชัิยสาร กรรมการ  11/10/2550 - ปจัจุบนั วาระที ่3

ช่วงระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง

วาระท่ีด ารง

ต าแหน่ง
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

 1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 7/7 - - -

2. นายสมเชาว ์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7/7 - 2/2 -

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการสรรหา 7/7 - - 2/2

4. นายวเิชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ 7/7 - -  -

5. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ 7/7 - - -

 6. ดร.พิบลูย ์ ลิมประภทัร กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7/7 5/5 2/2 2/2

 7. นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา

7/7 5/5 - 2/2

 8. นายวจิิตร วชัิยสาร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7/7 5/5 2/2 -

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 
 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

เบ้ียประชุม 
ค่า 

ตอบแทน
รายปี 

รวม คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ์ 
ประธาน

กรรมการบริษัท 
0.35 - - - 0.44 0.79 

2. นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  0.14 - 0.04 - - 
 

0.18 
 

3. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ  0.14 - - 0.04 - 
 

0.18 
 

4. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ  0.14 - - - - 
 

0.14 
 

5. นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ กรรมการ  0.14 - - - - 0.14 

6. นายพิบูลย์  ลิมประภัทร กรรมการ  0.14 0.15 0.06 0.06 0.20 0.61 

7. นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ  0.14 0.10 - 0.04 0.20 0.48 

8.นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ 0.14 0.10 0.04 - 0.20 0.48 

รวม 1.33 0.35 
 

0.14 
 

 
0.14 

 
1.04 

     
    3.00   
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีดังนี้ 

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ            50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม 
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ           20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม  

            (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
      3.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000    บาท ต่อครั้งการประชุม 
      4.   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ   20,000    บาท ต่อครั้งการประชุม 

5. ค่าเบี้ยประชุมรายปีประธานกรรมการ                      440,000   บาท ต่อปี 
      6.   ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ             200,000   บาท ต่อคน ต่อปี 
      7.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา               30,000  บาท ต่อครัง้การประชุม 
      8.   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา     20,000  บาท ต่อครั้งการประชุม 
      9.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000    บาท ต่อครั้งการประชุม 
      10.     ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน          20,000    บาท ต่อครั้งการประชุม    
      11.    ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย ปี 2556 - ไม่ม ี- 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2556 
 

รายการ 
2556 

จ านวน จ านวนเงิน 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ท่าน) (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 13* 40.68  - เงินเดือน 
(ในฐานะผู้บริหาร)      - โบนัส 
    - กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 
หมายเหตุ :  1.  ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ 
 2*. รวมค่าตอบแทน คุณบุญชัย ชัยอนันต์บวร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
      สายปฏิบัติการ 1 ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
-ไม่ม ี– 
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8.4 บุคลากร 

 1 . ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 199 คน แบ่งตามสายงาน
หลัก ดังนี้ (ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2556) ไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญ) 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน)

ฝ่ายงานสว่นกลาง 87

ฝ่ายโครงการ 85

บริษัท เอ็น.ซ.ีพร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 6

บริษัท ควอลต้ีิ ลฟิว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 21

รวมพนักงาน 199   
 
 

2. บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 
2556) 

 
3. ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน สําหรับปี 2556 และปี 2555 สามารถแยกตาม

ลักษณะผลตอบแทน ได้ดังนี้ 
 

ลกัษณะผลตอบแทน ป ี2556 ป ี2555

เงินเดอืน / โบนัส 106.1 92.8

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ

กองทนุประกนัสงัคม
5.6 5.1

อ่ืนๆ 15.63 11.26

รวม 127.33 109.16  
 

หมายเหตุ : นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและพนักงานได้เปิดเผยไวใ้นหวัข้อการกํากับ
ดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย  
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4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความสําคัญ   นับตั้งแต่การวางแผน
ดําเนินการ  การนําแผนไปปฏิบัติ  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  ด้วยเล็งเห็น
ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ  ดังนั้น  บริษัทฯ   
จึงกําหนดงบประมาณ และแผนดําเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นประจําทุกปีต่อเนื่อง   

ในปี 2556  เป็นปีแห่งการริเริ่มปฏิรูปค่านิยมองค์กร (Core Value Transformation) และสร้าง
ระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เริ่มจากการจัดทําโครงการระบบบริหารผลงาน (Performance 
Management System)  โดยมีบริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด เป็นที่ปรึกษาในการทํา Workshop กําหนด 
KPI ระดับหน่วยงาน และ KPI ระดับบุคคล รวมถึงการเชื่อมโยงการประเมินผลงานและสมรรถนะ ไปสู่
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน    อีกหนึ่งโครงการที่สําคัญคือโครงการปรับปรุงคู่มือ Career Path  ซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่สร้างความชัดเจนถึงแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน โดยกําหนดเกณฑ์การ
พิจารณาให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงาน และการพัฒนาสมรรถนะ   

สําหรับการอบรมและสัมมนาในปี 2556  ได้จัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน 25 หลักสูตร และ
ส่งไปอบรมภายนอก  38  หลักสูตร ภายใต้เป้าหมายหลัก 4 ประการ ได้แก่ 

1. อบรมเสริมกลยุทธ์บริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น  

1.1  กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) และสมรรถนะ ( Competency )  :                    
โดยให้พนักงานเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาเป็นประจําทุกเดือน ในโครงการธรรมะวาไรตี้ ซ่ึงจัด
โดย บริษัท เบนซ์อมร จํากัด  และจัดอบรมหลักสูตร Performance Management Workshop  
ให้ผู้จัดการฝ่ายจัดทํา KPI รายบุคคล  ,  หลักสูตรระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของ 
KPI และ Competency ให้ระดับหัวหน้างาน และพนักงานทั้งบริษัท 

1.2 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding) :                                                                                        
อบรมพนักงาน Front line  หลักสูตรการสร้างแบรนด์เพื่องานขายและงานบรกิาร และอบรม
คู่มือบริการและการพัฒนาบคุลิกภาพ 

2. อบรมเพิ่มความรู้  (Knowledge)  และทักษะ (Skill)  ในการท างานอย่างมืออาชีพ เช่น หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สําหรับพนักงานขาย  ,  หลักสูตรระบบสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย   หลักสูตรทักษะการประสานงานและการควบคุมงาน สําหรับ
วิศวกรและผู้ควบคุมงาน  ,  หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 2543   และหลักสูตร
พระราชบัญญัติอาคารชุด 2522  สําหรับพนักงานบริหารชุมชน 
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3. อบรมพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Competency)  เพื่อให้สามารถทํางานได้สูง
กว่ามาตรฐานที่กําหนด  เช่น  หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership Development) สําหรับ
ผู้จัดการฝ่าย 

4. อบรมพัฒนาระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น ความรู้พื้นฐาน ISO 9001 และ 
NC Quality สําหรับพนักงานใหม่ , หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 กับการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน สําหรับผู้จัดการฝ่าย , หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 
สําหรับทีมผู้ตรวจ 

นอกจากการจัดอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานไปศึกษาดู
งาน และอบรมภายนอก (Public Training) ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น 
หลักสูตร  Kaset Mini Financial Business Management รุ่นที่ 4/2556  จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  RE-CU SENIOR  รุ่นที่ 
46/2556  และ หลักสูตรนักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์ RE–CU (EXE.M)  รุ่นที่ 3/2556  จัดโดย
สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  รุ่นที่ 4  จัดโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ,  หลักสูตรเสริมสร้าง
ผู้นํา รุ่นที่ 2  ณ คานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี   จัดโดยมูลนิธิเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ , หลักสูตร
ต่าง ๆ ด้านบัญชีเพื่อเสริมความรู้ อัพเดทข้อมูลกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่บัญชีบริษัท , 
หลักสูตรขับรถปลอดภัยเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ สําหรับพนักงานขับรถ เป็นต้น 

นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว   ยังมีการเสริมสร้างศักยภาพ (Potential) ของพนักงานและปูพ้ืนฐาน
สําหรับการเติบโตในสายงาน (Career Path) ในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุม 
ซ่ึงกําหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  (Knowledge sharing) ผ่านการประชุม การ
เรียนรู้ในรูปแบบของการทํากิจกรรมโดยเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  ภายในบริษัท    เช่น  คณะกรรมการ
ระบบคุณภาพ ,  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   เป็นต้น    

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยจัดให้มีสวัสดิการทุนการศึกษาแก่
พนักงาน ท้ังในระดับมหาบัณฑิต บัณฑิต และประกาศนียบัตรในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     
สําหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้น   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ   และฝึกอบรม   (On the job  training)  
เพื่อให้เข้าใจในระบบงาน  ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัท  และขั้นตอนการปฎิบัติงานในตําแหน่งงาน   
รวมถึงความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี    และจรรยาบรรณของบริษัท   เพื่อปลูกจิตสํานึกใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท  ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

               

การจัดฝึกอบรม จ านวนหลักสูตร
การอบรมภายในองค์กร 25
การอบรมภายนอกองค์กร 38

รวม 63
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9.  การก ากับดูแลกิจการ  

 วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงานภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ
จรรยาบรรณบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซ่ึงเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง
บริษัทเป็นวันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  

โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน 
เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจําปี 2557 “NC อาสาทําดีคืนความสุขสู่ชุมชน” โดยมีการ
ทําบุญครบรอบการก่อตั้ งบริษัท ซ่ึงในปีนี้ก้าวสู่ปีที่   20 นอกจากนี้ในวันงานบริษัท ฯ ยังได้มอบ
ทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจําปีการศึกษา 2557” ซ่ึงเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจน
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 8 ทุน ตาม
ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมทาสีป้าย ป้อมยาม กําแพง ปลูกต้นไม้ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ให้กับชุมชน
บ้านฟ้าปิยรมย์ และกิจกรรม Recycle Green Village โครงการชุมชนสะอาด หมู่บ้านไร้มลพิษ สร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้ชุมชน        

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมถึง  

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

1. สิทธิของผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง
เต็มที่ โดยได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท   

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 8 ท่าน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 50 
ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 923,028,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.83 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วของบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ทําให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
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ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 60 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 923,230,357 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 77.85 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาใน
วาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมท้ังหนังสือมอบฉันทะ  และรายงานประจําปี ถึงผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าประชุม รวมท้ังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ทําการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.ncgroup.co.th ก่อนวันประชุม 30 วัน   

บริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ 

บริษัทฯได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดง
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม กฎและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงแผนที่สถานที่ใน
การจัดประชุม และในวันประชุมบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ชั่วโมงก่อนการประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  วิธีการนับ
คะแนนและวิธีใช้บัตรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในที่ประชุมได้นําเสนอเรื่องที่สําคัญให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามลําดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุม
นอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยให้เวลาอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  

บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
ประเด็นข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้อย่างครบถ้วน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th 

http://www.ncgroup.co.th/
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ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2556 ซ่ึงจัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยรวมอยู่ในช่วงคะแนนร้อยละ 90 – 99   ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

การแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ และได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระจาก
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

ทั้งนี้ บริษัทได้ดําเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2556 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมท้ังได้แจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามข้อกําหนด กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และ
มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 
สิทธิผู้ถือหุ้น   

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ
ผู้บริหารซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทกําหนดให้กรรมการ เปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชนก์ับธุรกรรมของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน   
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 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดเป็นข้อปฏิบัติสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จําเป็นต้องทํารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และจะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกนั และต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก  

โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ โดยบริษัทได้ทําการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน  

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน ตลอดจนการกําหนด
โครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่ไม่เอ้ือต่อการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์  

 
3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย
ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อสําหรับใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และร้องเรียนใน
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําของบริษัท หรือพบเห็นการทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ncgroup.co.th  และสามารถส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทได้
โดยตรงผ่านทาง email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทาง email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการดําเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้คํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 

http://www.ncgroup.co.th/
mailto:bod@ncgroup.co.th
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 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 
โดยคํานึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซ่ึงได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
และข้อ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 พนักงาน : บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของ
บริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน  

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน โดยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
อนามัยที่ดีและจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี จัดให้มีสถานที่ออกกําลังกาย การประกันชีวิตของพนักงาน และ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

  บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1) บริษัทฯได้กําหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และความ 

รับผิดชอบสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 

2) บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ 

พนักงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม” 

 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะ
ยาว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพบ้านด้วยระบบสากล  ISO บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย
ความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
บริษัทจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ (CFR 
: Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการและการก่อสร้างทุกครั้งที่มีการส่งมอบบ้านให้แก่
ลูกค้า และจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจําทุกปี เพื่อนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท  
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 คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์รวมท้ังการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด  

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
กําหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม สนับสนุนให้ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิการค้า และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกใ นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบาย
ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความ
สะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ 

 สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม : บรษิัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความสําคัญ
กับการดูแลส่ิงแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
การสนับสนุนกิจกรรมท้องถ่ินที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ ทั้งที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน 
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้
ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อมอีกด้วย  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน นโยบาย และการปฏิบัติต่อบริษัท ในอันที่จะไม่มีส่วนร่วมในการกระทําหรือ
ปกปิดการกระทําใดที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท การทุจริต หรือสินบนเพื่อประโยชน์ ส่วนตน 
เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่า พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จขององค์กร จึงจําเป็นจะต้อง
เป็นผู้ท่ีใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และ
ศีลธรรมอันดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ควบคู่กับพัฒนาให้บริษัทสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
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 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการทําหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจัดทํารายงานนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน 

อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกําหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการ
ซ้ือ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทําขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สําคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
โดยใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการ
บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทา งการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีแล้ว 
 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางส่ือมวลชน อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์บริษัทที่ www.ncgroup.co.th ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.ncgroup.co.th หรือที่  E-MAIL Address : 
ir@ncgroup.co.th หรือที่โทร. 02-993-5080-7 ต่อ 401, 403 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่มีลักษณะที่แสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ ซ่ึงทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนกํากับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กําหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

  บริษัทได้จัดให้มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 4 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ในจํานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการ
ถ่วงดุลที่เหมาะสม 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทกําหนดให้มีการ
แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็ นอิสระตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกําหนดขั้นต่ํา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สําหรับนโยบายและวิธีการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่
มีการกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบ
กําหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการทําหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา 
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คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ความชํานาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยศึกษากล่ันกรองงานในเรื่องต่างๆ จํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทฯได้กําหนดให้คณะอนุกรรมการบริษัทมีหน้าที่ 
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจําปี และถึงแม้ว่าบริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการด้าน
การกํากับดูแลกิจการ แต่ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกําหนดให้การประชุมครั้ง
ที่ 1/2556 มีวาระพิเศษในการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารเชิงนโยบาย แผนงานเชิงกลยุทธ์ และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกําหนดระเบียบวาระการ
ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการ
ประชุมมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสําคัญได้อย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการทําหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้  

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษ
จํานวน 3 ครั้ง  
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 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงทํากฎบัตรของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ 
 

การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจําทุกปี โดยเป็นการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา พร้อมท้ังมีการจัดทําสรุปผลการประเมินเพื่อคณะกรรมการจะได้
นําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานต่อไป  

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัท 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการทั้งคณะ โดยนําแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็น ส่วนสําคัญในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร 
ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบรษิัททุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ิน

ปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจําทุกป ี

ปี 2556 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดําเนินการส่วน
ใหญ่ จัดทําได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมคีะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.83% 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้ 

1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
2. เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความ

รับผิดชอบของตนได้ชัดเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ 

โดยมีการประเมิน 6 หัวข้อ สรุปดังนี้ 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การฝึกอบรมและทรัพยากร 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร 
6. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต    

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจําทุกปี 

ปี 2556 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการ
ดําเนินการส่วนใหญ่ จัดทําได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 
92% 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถบริหารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ
ไว้ไม่เกิน 3 แห่ง 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใส โดยกําหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
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หุ้น สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับ
สภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้กําหนดภาระ หน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อทําการ
พัฒนาปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจั ดทําคู่มือ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่สําคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกําหนดที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษได้ดําเนินการตามแนวทาง ที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด เป็นที่ปรึกษา
ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการ
กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง คณะทํางานด้านการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียงของกิจการ 
กําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริษัท     
โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส 
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จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซ่ือสัตย์  สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดําเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษัท
เป็นประจําทุก 2 ปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้จัดทําเป็น
คู่มือแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ และมีแผนงานที่จะจัดให้มี
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบันบริษัทได้กําหนดให้
จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงในข้อบังคับดังกล่าวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมี
การฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระทําท่ีแสดงถึงความขัดแย้งต่อนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้า
ร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการ
ฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํา
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการทํางานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้อย่าง
สม่ําเสมอ และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษัทจัดทําทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการและ
นําเสนอหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการมี
โอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
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เลขานุการบริษัท 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทําหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้
กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัท
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมท้ังดูแลการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัทต่อ
การพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ E-mail Address : 
ir@ncgroup.co.th หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 , 02-531-5533 
 

นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมีนโยบายการดําเนินงานบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ 

สุจริต และไม่สนับสนุนการกระทําท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วย

ความซ่ือสัตย์ สุจริต อย่างต่อเนื่อง 
3 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการ

กระทําที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และ
บทลงโทษที่เหมาะสม 

 
การแจ้งข้อร้องเรียน 

1 หากพนักงานพบเห็นการกระทําท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถ
สอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

- ระดับผู้บังคับบัญชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
- คณะกรรมการบรษิัท หรือ เลขานุการบริษัท 
 

2 บริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนจากบคุคลภายนอก       
ในกรณีที่พบพฤตกิรรมหรือเหตกุารณใ์ด ๆ ท่ีอาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ         
โดยสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงที ่
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- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
บรษิัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ตําบลคูคต            
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 02 993 5080 – 7 ต่อ 230 
อีเมลล์ : HRNC@NCGROUP.CO.TH   

 
 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้กําหนดให้จัด
อบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทในการอบรมพนักงานใหม่  มีการ
กําหนดให้พนักงานใหม่ลงนามให้คํารับรองรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมท้ังเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:HRNC@NCGROUP.CO.TH
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9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 
คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นายรังสรรค ์ นันทกาวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 
8. นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ เป็นเลขานุการบริษัท  

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตันฑเทอด
ธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 กลุ่ม   
ตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 77.49  ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด 

  2.   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ 
         แต่งตั้ง นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แทน 
        นางสาววนิตา รอดดํา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุม    ผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

(2)  กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกํา กับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลด
ทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซ้ือและขายสินทรัพย์ที่สําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กําหนด 

(3)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง และการติดตาม
ผล 

(4) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
(5) กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปีและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่
ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็น
คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2549 เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที ่6 พฤศจิกายน 
2558 ประกอบด้วย 

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

รายชื่อกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 
สามารถดูรายละเอียดประวัติของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร) 

โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น
ว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit)    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้น  รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                      



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                     ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 82 
 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท   ซ่ึง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (Charter) 
(8) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

          (7)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี  
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คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็น
กรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลับเข้า
มาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย 

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน ์ กรรมการสรรหา 
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการสรรหา 

โดยมี นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา    

 หมายเหตุ : 1.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา แทน
นางสาววนิตา รอดดํา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และ
คณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัด เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่ จะดํารงตํ าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ     ประธานคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  และเลขานุการอนุกรรมการบริษัท เมื่อ
ตําแหน่งว่างลง หรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่         เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  
 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี  
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน โดย
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
สรรหาทั้งคณะกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่          
11 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย 

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายวิจติร วิชัยสาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางน้ําเพชร ตันตะวิริยะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 หมายเหตุ : 1.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง นางน้ํา เพชร ตันตะวิริยะ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน แทนนางสาววนิตา รอดดํา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็น
ต้นไป 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1)  กําหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมก าร 
คณะกรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการ 

(2)  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 (3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจําปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม  2 ครั้ง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี  



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                                     ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 85 
 

คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

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

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(6) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 

(7) จัดทําโครงสร้างองค์กร อํานาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเ อียดการคัดเลือก 
การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

(8) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปีที่กรรมการผู้จัดการนําเสนอ เพื่อกล่ันกรองก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(9) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดเอาไว้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(10) มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6)   มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการ
ชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพื่อการจัดซ้ือที่ดิน หรือที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงนิสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้นําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ด้วย หากเกินวงเงินที่กําหนดให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7)    มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิัท  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจ
อนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอํานาจช่วง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัท และ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกจิที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการ
ทํารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ สําหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น  
 
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  เลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท และเลขาการอนุกรรมการบริษัท เมื่อตําแหน่งว่างลงหรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้นํา วิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ  และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการทํางานให้แก่บริษัท  

สําหรับตําแหน่งผู้บริหารอ่ืน มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมี
นโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ โดยได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 
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หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวน 

กรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่ง
ในสามถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่
ได้ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ 
(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

(4.3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึง
ได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

(5) ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างในการ
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ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งกอ่นถึงคราวออกตามวาระได้ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ
และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

(3) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท 

(4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเป็นคู่แข่งขันของบริษัท เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยัง
ต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
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นิยามกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(5.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(5.2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

(5.3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5.4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

(5.5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น      รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(5.6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมท้ังท่ีเกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกําหนดขั้นต่ํา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระ
แล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

 ในรอบบัญชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด อย่างน้อย 3 
คน และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 2 ปี  

 
 9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกาํกบัดูแลที่ทําให้สามารถควบคมุดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท บริษัทฯมีการส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ 
 
 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีห้แก่ สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจํานวนเงินรวม 1,030,000 บาท 

 ค่าบริการอ่ืนๆ (Non – Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และ
ค่าล่วงเวลา ให้แก่ สํานกังานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เปน็
จํานวนเงนิรวม 212,042 บาท 
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9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

บริษัทให้ความสําคัญในการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีด้านการใช้ข้อมูล
ภายใน จึงได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ในการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คู่มือผู้บริหาร คู่มือพนั กงาน 
จรรยาบรรณบริษัท” สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับ
หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็น
หลักฐาน  

 จัดทํา “คู่มือผู้บริหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ ที่กํากับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) ได้แก่  คุณสมบัติของ
ผู้บริหาร บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การ
รายงานการถือหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่ส่วนได้เสียทุกรายโดย
เท่าเทียมกัน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมีการกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทท่ีทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญทีม่ี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ ทําการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ให้ประชาชนทราบแล้ว 48 ชั่วโมง และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคล
อ่ืน โดยบริษัทมีการดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ รวมท้ังกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเปิดเผย
ความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตําแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
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 การแจ้งข้อร้องเรียนและบทลงโทษ 

1.กําหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อมูลไดก้รณีพบเห็นการกระทําท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ดังนี ้
- ระดับผู้บังคับบัญชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
- คณะกรรมการบรษิัท หรือ เลขานุการบริษัท 

2.กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตักเตือน การภาคทัณฑ์ หรือไล่
ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2556 ไม่พบข้อมูลการปฏิบัติผิดกฎระเบยีบด้านการใชข้้อมูลภายในของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทแต่อย่างใด 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับการดูแลส่ิงแวดล้อม  
การให้การช่วยเหลือแก่สังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุน
กิจกรรมท้องถ่ินที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ ทั้งที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน นอกจากนี้ 
บริษัทยังยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน และประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนําไปสู่การเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยืน เพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
หลักการในการท าธุรกิจ 
วิสัยทัศน ์ 

เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา ที่มีสินค้าและบรกิาร คณุภาพ มาตรฐานสากล โดยมีการจัดการและ
เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมขยายธุรกจิโดยรว่มทุนในประเทศและต่างประเทศ 

พันธกิจ  

- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจทีด่ ี
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
- มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและการจัดการที่ด ี
- สร้างเครือข่ายการทํางานและธุรกิจ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

กับคู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียง
สถานการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- ไม่เรียกร้อง หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมกับคู่ค้า 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข 
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การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ ในการชําระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันให้อยู่ในสภาพท่ีดีตามที่ตกลงไว้ 
 

2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- บริษัทตระหนักถึงความสําคัญและมีนโยบายการดําเนินงานบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ สุจริต 

และไม่สนับสนุนการกระทําท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- บริษัทได้กําหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต อย่างต่อเนื่อง 
- บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระทําท่ีอาจจะ

ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมท้ังแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษที่เหมาะสม 
 

3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระทําที่

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
- บริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ

ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จของ

บริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
การโยกย้ายตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้   

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชน 
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
- การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน จะพิจารณา

บน 
   พื้นฐานของคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
- ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 
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-  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ 

- เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี 
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างมีเหตุมีผล 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 
- หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงานหรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
 

การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่

ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

- บริษัทฯได้กําหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 

- บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 
              อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม 
 

5. การปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
. - ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม 

- ให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็น
เหตุให้ 

  ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า 
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข 
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้า

สามารถ 
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ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมท้ังการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อย่าง     

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า

หรือจากผู้มีอํานาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามบทบังคับของกฎหมาย 
 

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนา

มัย และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ 

- บริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมใน
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับสังคมและชุมชน 

บริษัทเชื่อว่า สังคมท่ีดีย่อมมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่อยู่ในชุมชน  
- บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน  

ตลอดจนมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน บริษัทได้ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชนของโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเนื่องในวันสําคัญ  และวันประเพณี
ต่างๆ  ตลอดจนสนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อการกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย                  

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะของเด็กและเยาวชน บริษัทมีเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยเติบโต
ควบคู่ไปกับสังคมท่ีดี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้รับ
โอกาสในการแสดงพลังทางความคิด  และไอเดียใหม่ๆ สู่สาธารณชนภายนอก  บริษัทได้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน  
            - การศึกษา บริษัทถือเป็นนโยบายปฏิบัติ ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยในการให้การสนับสนุนด้านความรู้ หรือด้านอุปกรณ์ส่ิงของ ส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชนและสังคม   
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านการศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ 

 โครงการ “ทุน NC คร้ังที่ 3 ปีการศึกษา 2556”  
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ซ่ึงเป็นการมอบทุนแบบต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษาทุน
จํานวน 13 ราย และสําเร็จการศึกษาไปแล้วจํานวน 5 ราย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้
เติบโตเป็นบุคลากรสายวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 

 โครงการ “NC อาสาสร้างค่าย ปีที่ 3” 
สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ “NC อาสาสร้างค่าย ปีที่ 3” โดยมอบทุนสนับสนุน
ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ดําเนินกิจกรรมออกค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาชนบท ประจําปี 2556 โดยการก่อสร้างอาคาร
เรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 42 ให้กับศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านตีน
ดอย ตําบลแม่หละ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

 กิจกรรม “นักธุรกิจจีนเข้าเยี่ยมชม โครงการ Natureza พัทยาเหนือ” 
คุณสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 ได้ให้การต้อนรับนักธุรกิจชาวจีน จากมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงนําโดยหอการค้าไทย-จีน และธนาคารไทยพาณิชย์ (จํากัด) มหาชน เข้าเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงานในโครงการคอนโดมิเนียม Natureza พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี 

 สนับสนุน โครงการ ” ปลูกต้นกล้าความดี คนเก่ง คนดี  ศรีสังคม”   
ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดี ๆ คืนสังคม โดยสนับสนุนในโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี คนเก่ง คนดี 
ศรีสังคม" ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซ่ึงเป็นโครงการที่มุ่งปลูกฝัง
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ หล่อหลอมกระบวนการพัฒนาจิตใจ การสร้างความตระหนัก
และจิตสํานึกให้เป็นผู้มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต รวมถึงการสร้างความเป็นผู้นําและผู้ตามที่
ดี เพื่อวางรากฐานชีวิตที่ดีของเยาวชนในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน คนเก่ง คนดี ศรีสังคม  

 ฝึกทักษะด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปในหลากหลายรูปแบบ  
เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความอบอุ่นและเกิดความ
สนุกสนานในครอบครัว  ทําให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมและแบ่งบัน
ช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันอย่างมีความสุข มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สามารถนําไปสร้าง
ผลงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังนําไปเป็นของท่ีระลึกได้ในหลากหลายโอกาส อาทิ การเพ้นท์ถุง
ผ้า กระถางเซรามิคสกรีนลายลงบนปลอกหมอนอิง, การทําข้าวห่อสาหร่าย เป็นต้น 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

    โครงการ “แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา เยาวชนจิตอาสาสู่ชุมชน” 
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมพนักงานได้ให้การต้อนรับคณะครู 
นักเรียนจากดอยสูง โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และสนับสนุน “โครงการ 
แลกเปล่ียนภูมิปัญญา เยาวชนจิตอาสาสู่ชุมชน” ร่วมทํากิจกรรม ณ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์             
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี…..กิจกรรมร้านค้า 0 บาท : เพื่อจุดประกายพลังชุมชนเรียนรู้การเพิ่ม
มูลค่าจากส่ิงของเหลือใช้ โดยการนําขยะ, พลาสติก, กระดาษ, เศษวัสดุต่างๆ มาแลกส่ิงของ
เครื่องใช้ภายในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษาน้ํา คูคลอง และส่ิงแวดล้อม การดูแลรักษาต้น
น้ํา โดยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมของเยาวชนโรงเรียนบ้านแม่ตื่นวิทยาคม เยาวชน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สาธิตการดูแลรักษาปลายน้ํา คลองรังสิตประยูร
ศักดิ์  และกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ระหว่างเยาวชนจากดอยสูง และเยาวชนของบ้านฟ้า , 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา, โรงเรียนเปรมฤทัย โดยโครงการดังกล่าวได้รับ
ความร่วมมือที่ดียิ่งจากสถาบันรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ และส่ือกลางสานต่อไอเดียดีดีจากรายการ 
เที่ยว คิด ทํา TNN 24 (True Vision) “ ส่ือความเป็นชุมชน สังคม เปี่ยมสุข ” 
 

 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  “NC Family club” เพื่อให้สมาชิกโครงการได้มโีอกาสใกล้ชิด 

เรียนรู้และสัมผัสความเรียบง่ายกับวิถีธรรมชาตใินฟาร์มเกษตรอินทรยี์ สร้างแรงบันดาลใจใน

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความเข้าใจธรรมชาติมากขึน้ ณ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุร ี
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สังคมและชุมชน 
 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมไทยและสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีภายในครอบครัวและ
ชุมชน         
- กิจกรรมวันพ่อแหง่ชาติ จัดกจิกรรมพิธีทําบุญตกับาตร ถ่ายภาพท่ีระลึก และนําไปสู่การ

ประดิษฐ์กรอบรูป เป็นของขวัญแทนใจให้บุพการี เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาต”ิ   
 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีกิจกรรมสรรค์สร้างกระถางพร้อมปลูกต้น

มะลิด้วยตนเอง รวมทั้งแจกเป็นของชําร่วยมากราบและมอบให้แม่ในงาน ซ่ึงมะลิเ ป็น

ดอกไม้ประจําวันแม่แห่งชาติ  

 

กิจกรรมวันเดก็แหง่ชาต ิจัดกจิกรรมทําบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดกิจกรรมให้เดก็ๆ เล่นเกมชิง
รางวัล รับประทานอาหารว่าง และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบโดยตรง เพื่อให้สามารถทํา
หน้าที่การตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน
ระบบการปฏิบตัิงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอเอ็นเอส 
บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท  
  
1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

1.1 โครงสร้างองค์กร บริษัทให้ความสําคัญยิ่งต่อการกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนระบบ
การควบคุมภายใน และสอดคล้องกับข้อควรปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ  

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิาร และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อย     
ไตรมาสละ 1 ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

 
1.2 บริษัทได้กําหนดแผนกลยุทธ์ระดับองคก์ร  เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ แผนงานรายปี ซ่ึงผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และเป้าหมายดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของแต่ละ
ฝ่าย / โครงการ เป็นประจําทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อทบทวน KPI ของทุก
หน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ตลอดจน
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การส่ือสารนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ   

1.3 บริษัทได้จัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้กําหนดให้การ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการบริหารงาน รวมทั้งมีการกําหนด
นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ นโยบาย
สนับสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ และกําลังใจ
ให้พนักงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร 

 
1.4  บริษัทมีการจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ด้านการเงิน จัดซ้ือ การบริหารทั่วไป และมีระบบ

บริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 

 
2.   การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีการกําหนดโยบายบริหารความเส่ียง และจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียงเพื่อร่วม
พิจารณาแผนการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงประจําปี พร้อมทั้งกําหนดให้เป็นวาระหลักในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการในการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอ
และอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

  
นโยบายบริหารความเส่ียง : 
1. คณะทํางานบริหารความเส่ียงมีหน้าที่รับผิดชอบ กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสําคัญ และจัดทําตารางการประเมินความเส่ียง กําหนดดัชนีชี้วัด
ความเส่ียง รวมท้ังจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทั
ถือปฏิบัติ 

2.  แผนงานบริหารความเส่ียงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกําหนด โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

4. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

3.1 บริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน จัดโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถสอบทานงานระหว่างกันได้ 

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  KPI อย่างสม่ําเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ประจําปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษัทมีมาตรการในการดําเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภายใต้ พ.ร.บ.บ้านจัดสรร           
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.ส่ิงแวดล้อม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผังเมือง และอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งกําหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยง เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

4.1 บริษัทได้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบโปรแกรมหลักภายในองค์กร (ERP) 
เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความ  
ถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

4.2 บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีหน่วยงานทําหน้าที่ส่ือสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาได้ ได้แก่  ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบอร์ดแจ้งข่าวสารของ
บริษัท แสดง      ณ สถานที่ทํางานให้เห็นสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

4.3 บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา 
และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางการในการ
ควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4.4 บริษัทกําหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุม
โดยเฉล่ีย 7 วัน ก่อนการประชุม 

4.5   ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้กํากับดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร 
 
5.  ระบบการติดตามผล 

5.1 บริษัทกําหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการดําเนินงาน โดยกําหนดให้มีการประชุมฝ่าย
บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางานเฉพาะด้านต่างๆ อย่าง
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สม่ําเสมอ รวมท้ังการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้า
ของโครงการต่างๆ ตามที่คณะทํางานได้รับมอบหมาย 

5.2 บริษัทกําหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งจากการประเมินอิสระโดย
ฝ่ายระบบจัดการคุณภาพ ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ           
ตามแผนงานตรวจสอบประจําปี 

5.3 บริษัทได้กําหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทําที่สงสัย
ว่า  ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อการกํากับดูแลกิจการ) 
 

 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด ได้มอบหมาย
ให้   นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ 
จํากัด และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทยังได้
จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบ
ภายในด้วย 

  ทั้งนี้ การพจิารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายในของบรษิัทจะต้องผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิองผู้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกัน ประจ าปี 2556 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอี ยดตามประเภท
รายการดังนี้ 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง 
จํากัด /ดําเนนิธุรกิจถือหุ้นใน
บริษัทอื่น 

 กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ซึ่งได้แก่  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตันฑเทอดธรรม 
ถือหุ้นใน บริษัท เอ็นซีเอช 2555 
โฮลด้ิง จํากัด  รวมกันร้อยละ 
100.00 

 บริษัท และบริษัท เอ็นซีเอช 2555 
โฮลด้ิง จํากัด มีกรรมการร่วมกัน    
2 ท่าน คือ  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และ
นายสมนึก ตันฑเทิดธรรม 
 
 

บริษัทกู้ยืมเงินจาก บริษัท เอ็นซีเอช 2555 
โฮลดิ้ง จํากัดโดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดังนี้  
      - ยอดเงินกู้ยกมา 

-  จาํนวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2556 
-   ชําระคืนระหว่างปี 2556 
- ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 
 
 

0.00 
71.00 
71.00 
0.00 
0.00 

บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง 
จํากัด  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการดําเนินงานของบริษัท โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมดังกล่าวตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR 
ของธนาคารพาณิชย์   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็น / ความสมเหตุสมผล 

2. นายสมเชาว ์ตันฑเทอดธรรม 
 
 
 
 

ก ร ร ม ก า ร  ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
1.85 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) 

บ ริ ษั ท กู้ ยื ม เ งิ น จ า ก น า ย ส ม เ ช า ว์          
ตันฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดังนี้  
      - ยอดเงินกู้ยกมา 
     -  จํานวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2556 
     -   ชําระคืนระหว่างปี 2556 
     -   ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 
     -    ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 
 
 

0.00 
143.80 
68.80 
75.00 
1.11 

 
 

บริษัทกู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการดําเนินงานของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมดังกล่าวตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์   

3. นางพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม เป็นญาติของผู้ถือหุ้น (นายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการ
พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 1.85 (ณ วันที่ 27 ธ.ค.
2556) 
 
 
 
 

บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์        
ตันฑเทอดธรรม ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 

- มูลค่ารวม 

 
 
 

0.66 

บริษัทเช่าที่ดินจากนางพัชรินทร์ ตันฑเทอดธรรม 
ในส่วนที่เป็นที่ต้ังสํานักงานขาย บ้านตัวอย่าง และ
ลานจอดรถของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนื้อที่ 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ต้ังแต่ 1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 
2558 อัตราค่าเช่าปีละ 660,000 บาท เนื่องจากที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในทําเลที่ลูกค้าผ่านเข้าออกสะดวก   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็น / ความสมเหตุสมผล 

4. บริษัท เอส.ซ.ีคอนสตรัคช่ัน 
แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จํากัด(SC) / 
ดําเนินธุรกิจจําหนา่ยวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ง
ได้แก่ นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม 
นา ย ส มเชา ว์  ตัน ฑเ ท อดธ ร ร ม     
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ   
ผู้ถือหุ้นใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ 
ตันฑเทอดธรรม ถื อหุ้นใ น SC 
รวมกันร้อยละ 94.98 

 บริษัท และ SC มีกรรมการร่วมกัน 
2 ท่าน คือ 
 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และ
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  

บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บริษัท เอส.ซ.ี
คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรช่ัน จํากัด 
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 

 
 

0.54 
0.76 

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซื้อในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซื้อวัสดุก่อสรา้งจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องส่งผล
ให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็น / ความสมเหตุสมผล 

5. บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวสัดุ
ก่อสร้าง จํากัด / ดําเนนิธุรกิจ
จําหน่ายวสัดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่ง
ได้แก่ นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม 
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม     
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม      
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์           
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ และ
บุคคลในกลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือ
หุ้นใน บจก.สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง รวมกันร้อยละ 100.00  

 บริษัทฯ และบจก.สถาพรวัฒนา   
ค้าวัสดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกัน
2 ท่าน คือ นายสมเชาว์ ตันฑเทอด
ธรรม และคุณสมนึก ตันฑเทอด
ธรรม 
 

บริษัทซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วัฒนา ค้าวสัดุก่อสร้าง  
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 

 
 

90.32 
25.99 

 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซื้อในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการ
ดําเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซื้อวัสดุก่อสรา้งจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องส่งผล
ให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจําเป็น / ความสมเหตุสมผล 

6. บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จํากัด/ 
ดําเนินธุรกิจการผลิตแผ่น
คอนกรีตสําเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซึ่งเป็น
กรรมการของบริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน 
จํ า กั ด  เ ป็ น ญ า ติ ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น            
( น า ย ส ม เ ช า ว์  ตั น ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม 
ก ร ร ม ก า ร  ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
1.85 (ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2556) 

 บริษัทฯให้บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน 
จํากัด เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสํานักงาน          
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บ ริ ษั ท ฯ  จ้ า ง  บ ริ ษั ท  พ รี แ ค๊ ส ท์ 

สเตช่ัน จํากัด รับเหมาก่อสร้างบ้าน 
โดยคิดราคาทุนบวกกําไร 10% 

- มูลค่ารวม 

 
 
 

0.07 
 
 
 
 
 

35.05 

 บริษัทฯให้บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จํากัด 
เช่าพื้นที่เพื่อเป็นสํานักงานในการผลิตแผ่น
สําเร็จรูป (Precast) โดยทําสัญญาเช่า 3ปี 
ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559   
 

 บริษัทฯจ้างบริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จํากัด
รับเหมาก่อสร้างบ้านโดยคิดราคาทุนบวกกําไร 
10%  

 
 
 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1 และ 2 เป็นรายการที่กระทําตามความจําเป็นเป็นครั้งคราว 
 2. รายการที่ 4, 5 และ 6 เป็นรายการที่กระทําอย่างต่อเนื่อง 
* นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2550  
   ผูจ้ัดการกองมรดก คุณนําชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วย 

- นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม นายประสิทธ์ ตันฑเทอดธรรม นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ นายสุจินต์  ตันฑเทิดธรรม 
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ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีความเห็นว่า 
รายการระหว่างกันดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และ
เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้
มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าท ารายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มี
ความขัดแย้ง นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

นโยบายหรือแนวปฏิบัติการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เร่ือง การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทก าหนดประเภทของรายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
  รายการธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การซื้อวัสดุก่อสร้าง การขายบ้านในโครงการ การซื้อที่ดิน บริษัทได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาด
ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย 
และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว  
 (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อย บริหารชุมชนในโครงการของบริษัท และ
ว่าจ้างก่อสร้างเฉพาะบ้านสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะส้ัน  ได้แก่ บริษัทเช่าทรัพย์สินเป็นที่ต้ังส านักงานขายของ
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 
 (4) รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ 
  รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การว่าจ้างบริษัทย่อยดูแลสวนในโครงการ  

5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 
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 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย การให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ า
ประกันต่อหน่วยงานราชการให้แก่บริษัทย่อย การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเ ก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง   
 
 ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัท 
เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซื้อที่ดินของบริษัทในอนาคต บริษัทจะซื้อที่ดินเพื่อ
พัฒนาโครงการโดยตรงจากผู้ขาย และไม่มีนโยบายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นนายหน้าถือครองกรรมสิทธิ์ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้
บริษัท แต่หากเป็นการซื้อที่ดินของผู้ที่เก่ียวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ 
 
 รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
ประจ างวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 



    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                         ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 

111 
 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
13.1 งบการเงิน 

1) ผู้สอบบญัชีและรายงานผู้สอบบญัช ี
 

สรุปรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ผู้สอบบัญชี : นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ผลการด าเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสด ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ผู้สอบบัญชี : นางสาววนันิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

             ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และ 2554 ผลการด าเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสด ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ผู้สอบบัญชี : นางสาววนันิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 ผลการด าเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด าเนนิงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงนิสด   ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
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2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงนิรวม) 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     31                0.69                    45                 1.22                   79               2.37
   เงินลงทุนชั่วคราว                       1                0.02                      1                 0.02                   19               0.57
   ลูกหนี้การค้า                     25                0.56                      8                 0.23                     0               0.01
   เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง                        -                    -                      -                      -   -                                      -   
   สินค้าคงเหลือ                   404                9.08                  411               11.10                 317               9.58
   ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน                2,546              57.25               1,225               33.11              1,326             40.06
   ที่ดินรอการพัฒนา                1,212              27.24               1,781               48.14              1,371             41.41
   เงินมัดจ าค่าซื้อที่ดิน                       2                0.04                    27                 0.73                      -                   -   
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                     33                0.75                    12                 0.34                   13               0.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                4,253              95.62               3,510               94.88              3,124             94.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน                       9                0.20                      1                 0.03                     1               0.03
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม                        -                    -                      -                      -   0                                  0.00
  เงินลงทุนในบริษัทย่อย                        -                    -                      -                      -                        -                   -   
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   164                3.70                  167                 4.50                 178               5.39
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                       4                0.09                      5                 0.12                     4               0.12
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                     10                0.23                    12                 0.32                     0               0.01
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน                       7                0.15                      5                 0.15                     3               0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                   195                4.38                  189                 5.12                 186               5.63
รวมสินทรัพย์                4,447            100.00               3,700             100.00              3,311           100.00

รายการ
255425552556
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 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก        
           สถาบันการเงิน

174                          3.91               215            5.81              165             4.99

   ต๋ัวเงินจา่ยการค้า                 50              1.13                 47            1.26                33             1.00
   เจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อ่ืน               103              2.32                 78            2.11                70             2.10
   ค่าใชจ้า่ยค้างจา่ย 54                            1.20 55                          1.49 29                           0.87
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจา่ย                   5              0.12                 15            0.40              106             3.21
   เจา้หนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                 31              0.69                 38            1.02                24             0.74
   ภาระหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน                 -                  -                  -   
       ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                   1              0.01                   0            0.01                  1             0.03
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                 -                  -                  -   
      ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี               430              9.66               174            4.69                   -                -   
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง                    -                 -                     -                -                     -                -   
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ                 75              1.69                   -                -                     -                -   
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า                 48              1.07                 22            0.60                52             1.57
  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา                 74              1.67                 65            1.76                59             1.79
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน                   1              0.02                   1            0.02                  3             0.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน            1,045            23.49               710          19.19              543           16.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน
   ภาระหนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน                   1              0.02                   0            0.00                  1             0.02
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน               968            21.76               598          16.16              403           12.17
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                 29              0.65                 24            0.65                21             0.63
   ประมาณการหนี้สินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค                 19              0.42                 16            0.44                  9             0.27
  ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาฯ                 81              1.82               104            2.82              116             3.50
 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี                   9              0.20                 14            0.39                   -                -   
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            1,106            24.87               757          20.45              549           16.59
รวมหนี้สิน            2,151            48.36            1,467          39.65           1,092           32.98

ส่วนของผู้ถือหุ้น
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว            1,186            26.67            1,186          32.06           1,186           35.82
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น               578            12.99               578          15.61              578           17.45
   ก าไรสะสม               533            11.99               469          12.69              455           13.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,297                     51.64 2,233                   60.35 2,219                    67.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,447                   100.00 3,700                 100.00 3,311                  100.00

รายการ
255425552556
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

 ล้านบาท %  ล้านบาท  %  ล้านบาท %
รายได้
   รายได้จากการขาย 1,641        97.6 1,544        98.1 2,036         99.4
   รายได้จากการก่อสร้าง 16             1.0 9               0.5 -                 0.0
   รายได้จากการบริการ 4               0.3 5               0.3 4                 0.2
   รายได้อ่ืน 20             1.2 17             1.1 10              0.5
รวมรายได้ 1,681        100.0 1,574        100.0 2,049         100.0
ค่าใช้จ่าย
   ต้นทุนขาย 1,090        66.4 1,012        65.5 1,268         62.3
   ต้นทุนก่อสร้าง 15             0.9 9               0.6 -                 0.0
   ต้นทุนบริการ 5               0.3 3               0.2 3                 0.2
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 216           13.1 210           13.6 229            11.2
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 157           9.6 151           9.8 154            7.5
   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 42             2.6 41             2.7 35              1.7
   ต้นทุนทางการเงนิ 23             1.4 11             0.7 19              1.0
รวมค่าใช้จ่าย 1,548        94.3 1,437        93.1 1,709         83.9
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                -               0               0.01        (0 ) (0.02)
ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 28             1.7 46             3.0 147            7.2
ก าไรส าหรับปี 105           6.4 91             5.9 193            9.5

รายการ
255425552556

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 
                                (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2556 2555 2554
เงนิสดสทุธิที่ได้มา (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (523) (312) 320
เงนิสดสทุธิที่ได้มา (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (22) (12) (10)
เงนิสดสทุธิที่ได้มา (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 531 291 (263)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สทุธิ (14) (33) 48
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 45 79 31
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ้นงวด 31 45 79
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3) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิ 
 

งบการเงินรวม 2556 2555 2554

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย และบริการ 1,646                  1,549 2,039           
รายได้รวม 1,681                  1,574 2,049           
ต้นทุนขาย และบริการ 1,095                  1,015 1,272           
ค่าใชจ้า่ยรวม 1,548                  1,437 1,709           
ก าไรขั้นต้น 551                     532 768
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 105                     91 193              

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
 สินทรัพย์ 4,447                  3,700 3,311           
 หนี้สิน 2,151                  1,467 1,092           
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,297                  2,233 2,219           
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,186                  1,186 1,186           

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.09                    0.08             0.16             
มูลค่าตามบัญชี 1.94                    1.88             1.87             
เงินปันผล 0.034* 0.035 0.07

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 32.77                  33.82           37.64           

อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 6.26                    5.77             9.40             

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.58                    4.07             8.68             

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.37                    2.45             5.82             

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.07                    4.94             5.74             

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.94                    0.66             0.49              
 

* เงินปันผลดังกล่าวไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  
 วันที่ 24 เมษายน 2557 
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14. การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการ
บ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและโครงการชุดพักอาศัยเพื่อขาย ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหาร
ชุมชน ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักทั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ใน
ลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของที่ดิน และบริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดด าเนินการทั้งสิ้น 14 โครงการ (โครงการอยู่
ระหว่างพัฒนาจ านวน 3 โครงการ และจะมีการพัฒนาในอนาคตจ านวน 4 โครงการ) โดยเป็นมูลค่าที่ท าสัญญาซื้อขายแล้ว
ทั้งสิ้น 9,325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.2 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน  

 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้ 

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,681.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีรายได้รวม 1,573.8  
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เนื่องจากปี 2556 มีความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น มีการรับรู้รายได้จาก
โครงการใหม่ในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้, โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ และ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่  พัทยา
เหนือ ชัยพรวิถี 
 

รายได้ของบริษัทท้ังจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้หลักจากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน 
ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้าง รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น เท่ากับ ร้อยละ 
97.6 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.1 ตามล าดับ ในขณะที่ในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายได้จาก
การก่อสร้าง รายได้จากการบริการ และรายได้อื่นเท่ากับ ร้อยละ 98.1 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.1 ตามล าดับ  
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โครงสร้างรายได้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
2556 2555 

 
2554 

 
 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %   
รายได้จากการขาย NC 1,641               97.6 1,544 98.1 2,035 99.3   
รายได้จากการก่อสร้าง NCPM*      16                 1.0 9 0.5 - -   
รายได้จากการให้บริการ QLM*       4                  0.3 5 0.3 4 0.2   
รายได้อื่น** NC , NCPM*, QLM*     20                  1.2 17 1.1 10 0.5   
รายได้รวม  1,681              100.0 1,574 100.0 2,049 100.0   

 

หมายเหตุ * บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
 ** รายได้อื่นเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปลี่ยนสัญญา ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน และ

อื่นๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเด่ียว บ้านเแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 
ร้อยละ 63.2 ร้อยละ 33.9 และร้อยละ 2.9 ตามล าดับ ขณะที่ในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรร
พร้อมที่ดินประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอื่นๆ เท่ากับ ร้อยละ 69.4 ร้อยละ 23.9 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 
4.0 ตามล าดับ  

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทบ้าน 

ผลิตภัณฑ์ 2556 2555 2554 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย:       

  บ้านเดี่ยว 1,038 63.2 1,072 69.4 884 43.4 

  บ้านแฝด 557 33.9 369 23.9 482 23.7 

  ทาวน์เฮ้าส์ 47 2.9 42 2.7 84 4.1 

  อาคารพาณิชย์ - - - - - - 

  อื่น ๆ - - 61 4.0 586 28.8 

รวมรายได้จากการขาย 1,641 100.0 1,544 100.0 2,036 100.0  

 

ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่  บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 
62.6 ร้อยละ 12.1 ร้อยละ 25.3 ตามล าดับ ขณะที่ ปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้าง
ก่อนขาย และบ้านสั่งสร้างเท่ากับร้อยละ 67.0 ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 17.8 ตามล าดับ  
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สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะค าส่ังซ้ือของลูกค้า 

การผ่อนช าระ
เงินดาวน์ 2556 2555 2554

1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 62.6 67.0 71.5
2. บา้นสร้างกอ่นขาย (3 – 6 งวด) 12.1 15.2 13.3
3. บา้นสัง่สร้าง (มากกว่า 7 งวด) 25.3 17.8 15.2

รวม 100.0 100.0 100.0

ประเภทบา้น สดัสว่นของรายไดจ้ากการขาย (ร้อยละ)

 
รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการ บ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ เฟส 11, บ้านฟ้า

กรีนเนอร์รี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี, เดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก, บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ, บ้านฟ้ากรีน
พาร์ค รังสิต คลอง 3, ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 85.60 ของรายได้จากการขายทั้งหมด  

 
รายได้จากการขายรายโครงการ 

โครงการ 2556 2555   2554 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล กาญจนาภิเษก 239.2 14.6 318.8 20.7 200.6 9.9 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 9 70.4 4.3 192.4 12.5 148.7 7.3 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ 138.1 8.4 187.1 12.5 155.9 7.7 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 164.9 10.0 157.3 10.2 164.5 8.1 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 10 - - 145.6 9.4 302.7 15.0 
ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 149.6 9.1 132.5 8.6 229.5 11.3 
เอ็น.ซี. รอยัลปิ่นเกล้า 84.9 5.2 98.6 6.4 - - 
บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี 345.1 21.0 98.1 6.4 - - 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต เฟส 11 369.0 22.5 97.3 6.3 - - 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร เฟส 12 47.0 2.9 - - - - 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด เฟส 13 27.0 1.6 - - - - 
เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน By NC Group 6.27 0.4 61.0 3.9 161.9 8.0 
บ้านฟ้ารังสิต คลอง 7 - - 51.1 3.3 64.6 3.2 
ที่ดินเปล่า คลอง 6 - - 4.3 0.3 - - 
บ้านฟ้ากรีนพารค์ รอยัล พุทธมณฑล สาย 1  - - - - 51.5 2.5 
บ้านฟ้าริมหาด 2 (ที่ดิน) - - - - 547.1 26.5 
ธัญธานี โฮมออนกรีน - - - - 9.0 0.4 

รวม 1,641.3 100.0 1,544.1 100.0 2,036.0 100.0 
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รายได้จากการก่อสร้าง 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง 16.1 ล้านบาท เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย คือ บริษัท    
เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งด าเนินงานการรับเหมาก่อสร้างโครงการ 

รายได้จากการบริการ  

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 4.3 ล้านบาท เกิดจากการบริการ มาจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย คือ 
บริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการ
เข้าอยู่อาศัย  

รายได้อ่ืน  

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่น 19.6 ล้านบาท  

 

2. ต้นทุนขาย 
  บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 78.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และมีอัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

65.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 66.4  
 

 3.  ค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
     ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 215.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.7 จากปี 2555 เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการโอน ในขณะที่มี
มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 156.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เนื่องจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
และค่าวิศวกรควบคุมงาน 
 
 ต้นทุนทางการเงิน  
 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น  11.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.6 
 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 บริษัทฯมีภาษีเงินไดล้ดลง 17.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.2 จากปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 มีการปรับอัตรา
ภาษีเงินได้ท่ีลดลงจาก 23% เป็นอัตรา 20% 
 

 4. ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2556  บริษัทมีก าไรสุทธิ 105.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีก าไรสุทธิ 90.8 ล้านบาท บริษัทมีผลก าไร
สุทธิเพิ่มขึ้น 14.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 และมีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 6.3 และร้อยละ 5.8 ในปี 2556 และ          
ปี 2555 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 107.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เนื่องจาก
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สามารถโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น มีการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ , โครงการบ้านฟ้า    
ปิยรมย์ เทอร์เร่ และโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี 

5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในปี 2556 บริษัทมีผลก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 4.58
ในขณะที่ ปี 2555 บริษัทมีผลก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.08 บาท และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 4.07 

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,447.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
จ านวน 747.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 742.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาที่ดิน 1,321.3 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20.7 ล้านบาท และ
ลูกหนี้การค้า 16.4 ล้านบาท    

 1.1 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ ากว่า ทั้งนี้ ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 403.9 
ล้านบาท และ 410.7 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.1 และร้อยละ 11.1 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
เนื่องจากสามารถขายบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุน
ดอกเบี้ยและเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินงาน โดยโครงการที่มีการลดลงของสินค้าคงเหลือหลัก ได้แก่ โครงการบ้านฟ้า
ปิยรมย์ เนสโต้ เฟส 11, บ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี และโครงการเดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก 

 1.2  ต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจ านวน 3,757.7 ล้าน
บาท (คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 57.3 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 27.2 ของสินทรัพย์รวม) 
เพิ่มขึ้น 751.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.0 จากปี 2555 

  ในระหว่างปีบริษัทได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองหก จังหวัด
ปทุมธานี, ที่ดินที่ จ.นครปฐม, ที่ดินคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี, ที่ดินบางละมุง จังหวัดชลบุรี และที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่
รวมมูลค่า 657 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2556 

  ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินเนื่องจากเปิดโครงการใหม่ระหว่างปี 2556 ได้แก่ 
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร, โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด และ โครงการคอนโดเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ 
ชัยพรวิถี เฟส2 มูลค่ารวม 137.5 ล้านบาท 

  ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของอาคารสโมสร โดยการพิจารณาจากข้อมูล
ประเมินโครงการโดยผู้ประเมินอิสระ ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้บันทึกการด้อยค่าจ านวน 2.3 ล้านบาท  
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 1.3   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธ ิ

  สินทรัพย์ประเภทนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ที่ดินและอาคารส าหรับเป็นส านักงานและสโมสร
ในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จ านวน 164.5 ล้านบาท และ 166.6 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.5 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา 

2.  คุณภาพสินทรัพย์ 

2.1 สินทรัพย์ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เ ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายทันที  

  บริษัทได้มีการพิจารณาการด้อยค่าของอาคารสโมสร โดยการพิจารณาจากข้อมูลประเมินโครงการโดยผู้ประเมิน
อิสระ ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้บันทึกการด้อยค่าจ านวน 2.3 ล้านบาท 

  ลูกหนี้ 

  รายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้
การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 25.0 ล้านบาท  ประกอบด้วยลูกหนี้จากกิจการอสังหาริมทรัพย์  กิจการ
รับเหมาก่อสร้าง และกิจการบริหารชุมชน จ านวน 0.3 ล้านบาท 24.5 ล้านบาท 0.2 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 8.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้กิจการ
รับเหมาก่อสร้างจ านวน 16.3 ล้านบาท 
  (ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9) 

ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้ารวม 24.7 ล้านบาท จากจ านวนนี้เป็นลูกหนี้การค้ากิจการอสังหาริมทรัพย์จ านวน 0.3 ล้านบาท 
พิจารณาได้ว่ามีมูลค่าน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทยังไม่มีการรับรู้เงินค้างช าระเป็น
รายได้จากการขายของบริษัท บริษัทจะออกหนังสือติดตามการช าระหนี้ ส าหรับหนี้ที่ครบก าหนดค้างช าระเกิน 2 เดือน โดย
มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามหนี้ ซึ่งจะประสานความร่วมมือกับลูกหนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการช าระหนี้ บริษัทมีการ
ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยประมาณการจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ใน
อดีตและการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

ส าหรับลูกหนี้การค้ากิจการรับเหมาก่อสร้างจ านวน 24.5 ล้านบาทนั้น เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย คือ 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะสามารถจัดเก็บหนี้ได้ตามเง่ือนไขการค้าที่ก าหนด 

3. สภาพคล่อง 

  กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน และเงินกู้ยืมสถาบันการเงินโดย
มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 30.6 ล้าน
บาท ลดลงจากต้นงวดจ านวน 14.5 ล้านบาท รายละเอียดของแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใช้ไปของเงินมีดังต่อไปนี้  
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 523.4 ล้านบาท ลดลง 211.3 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 67.7 จากปี 2555  เนื่องจาก ปี 2556 มีการซื้อที่ดินรอพัฒนาเพิ่มขึ้น  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 21.9 ล้านบาท ลดลง 9.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 82.6 จากปี 2555
เนื่องจากปี 2556 มีการซื้อทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน และเงินฝากค้ าประกัน LG ของโครงการธัญธานี โฮมออน
กรีน วิลเลจ 2 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 530.8 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 626 
ล้านบาท และเงินกู้ยืมกรรมการ 75 ล้านบาท 

อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 4.94 เท่า ในปี 2555 เป็น 4.07 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  
334.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.1 จากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 
255.9 ล้านบาท 

3.    แหล่งที่มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

3.1 หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,150.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 683.7 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.6  เนื่องจากระหว่างปีมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน มีการ
ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ และจากการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต 

 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 334.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 255.9 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น 75.0 ล้านบาท หนี้สินไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 349.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.1  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 370.0 
ล้านบาท จากการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ 

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 0.94 เท่า ในปี 2556 จาก 0.66 เท่า ในปี 2555 

3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 2,296.7 ล้านบาท และ 
2,233.0 ล้านบาท ตามล าดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 

3.3 ส ารองตามกฎหมาย 

ในปี 2556 บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 5.5 ล้านบาท ท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบการเงินเฉพาะ
บริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 54.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน     

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร ส านักงานขาย ที่ดิน และบริการจัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณา  เพื่อด าเนิน
กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาภายใน 1 
ปี จ านวน 6.61 ล้านบาท และภายใน 2 ถึง 3 ปี จ านวน 5.39 ล้านบาท 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออกหนังสือค้ าประกัน
ต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก จ านวน 167.36 ล้านบาท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ค้ าประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบันการเงินเป็นจ านวนเงิน 0.65 
ล้านบาท และค้ าประกันการใช้น้ ามัน เป็นจ านวนเงิน 0.22 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทถูกสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องในคดีแพ่งคงเหลืออยู่จ านวน 1 คดี บริษัทอยู่ในฐานะผู้
ค้ าประกันหนี้เงินกู้ยืมร่วมช าระหนี้เงินกู้กับผู้กู้เงินหลัก ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 0.60 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
หนี้เสร็จสิ้น (ค านวณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.27 ล้านบาท) โดยกล่าวหาว่า
ผู้กู้เงินหลักผิดนัดช าระหนี้ตามเง่ือนไขในการจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้
ค้ าประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลยที่ 2 ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลสั่งให้ผู้กู้เงินหลักและผู้ค้ าประกันร่วมกันช าระเงินจ านวน
รวม 0.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นจ านวน 0.50 ล้านบาท หากไม่ช าระให้
ยึดท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาประมาณการผล
ความเสียหายที่คาดว่าจะถูกเรียกร้องส าหรับคดีดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 0.18 
ล้านบาท โดยแสดงภายใต้บัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยฝ่ายบริหารคาดว่าความเสียหายจะไม่เกินกว่า
จ านวนที่ประมาณการไว้ 

- บริษัทถูกนิติบุคคลหมู่บ้านกับผู้ซื้อบ้านในโครงการของบริษัทแห่งหนึ่ง ฟ้องร้องคดีให้บริษัทชดใช้ความ
เสียหายจากการที่ผู้ซื้อบ้านไม่สามารถใช้บริการสโมสรและสระว่ายน้ าของโครงการจ านวน 2.72 ล้านบาท 
และเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ โจทก์จึงถอนฟ้องคดีแล้ว 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

 ส าหรับปี 2557 นั้น มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
เศรษฐกิจภายในประเทศ  เสถียรภาพทางการเมือง การปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนการผลิต ค่าแรงงาน ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน และแนวโน้มราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น แต่ท้ังนี้ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายประการ 
ยังมีปัจจัยที่สนับสนุน อาทิ เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอาจทรงตัวอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้น
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าการบริการ ด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านในระยะยาว สร้างการรับรู้และเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทมี
ความแข็งแกร่งด้านการเงินและเงินทุน มีที่ดินในท าเลที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต ซึ่งอยู่
ภายใต้การวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนด้วยความระมัดระวังและกระจายความเสี่ยง มีความพร้อมด้านบุคลากร
ทีมงาน มีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจแต่ละกลุ่ม Strategic Business Unit และระบบการ
บริหารงานจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
องค์กร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

            บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้  บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล 
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส      เงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น 
 สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี 
 การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบ 
ดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ 
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลต่อการ 
จัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีรายชื่อของ 
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
  
                 ชื่อ                ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
  
1.   นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม       กรรมการผู้จัดการ                  ……………………….……………..      
2.   นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์              รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร      ……………..……..………..………..      
 
 
      ชื่อ                               ต าแหน่ง       ลายมือช่ือ 
ผู้รับมอบอ านาจ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์  รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร ……..................…………………….      
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              รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษทั เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

1.นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์  
   ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 (วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน             
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที ่ 53/2548  

2550 - ปัจจุบัน 
2550 – ก.พ. 2554 
 
2546 -  2550 
 
 
2545 -  2547 
 
 

ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
ผู้ว่าการ 
การประปานครหลวง 
 

บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง  
บมจ. เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง  
 
 
การประปานครหลวง 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

2.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร  
     กรรมการ  กรรมการอสิระ 
     ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหา  
    และประธานคณะกรรมการ 
    พจิารณาคา่ตอบแทน 

74 - -  Ph.D. University of Illinois 
 M.A. (ECON) University of  

Philippines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Audit Committee Program  
     (ACP) รุ่นที่ 1/2547  
 Board & CEO Assessment  
     รุ่นที ่2/2546    
 Director Certification Program 

(DCP)  รุ่นที่ 19/2545  
 The Role of the Chairman 

Program (RCP) รุ่นที ่3/2544  
 

2552 - ปัจจุบัน 
 

 
2550 - ปัจจุบัน 

 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 

 
 
 

2548 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์) 
ประธานคณะกรรมการ 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา   
และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 
 
บมจ. ชูไก 
 
 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสองภาษา
ลาดพร้าว 
 

สถาบันการศึกษา 
 
 
บริษัทจัดจ าหน่าย
เครื่องจักรและบริการ
ให้เช่าเครื่องจักรหนัก 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันการศึกษา 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

2548 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ และ 
รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ  
 

บจ. ศูนย์ห้อง 
ปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทย์ 
และการเกษตรแห่ง
เอเชีย จ ากัด 
 
โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
และวิจัยทางการแพทย์
การเกษตรและยา 
 
 
 
โรงพยาบาล 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

3.  นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา 

 
 

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

 เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
2539 

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหาร
ธนาคารและสถาบันการเงิน  

      รุ่นที ่4/2536 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที่ 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 7/2547  

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2546 - 2551 
 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
 
รองกรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง  
 
 
 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 
 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง  
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
ธนาคาร 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 
 

 

129 

 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ป)ี 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

4.   นายวิจิตร วิชัยสาร    
      กรรมการ  กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  
      ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่น 42) 
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning  
      and Management 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
     รุ่นที่ 96/2550  
 Finance for Non-finance Director (FND)  
     รุ่นที่ 38/2550  
 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 

12/2550  
 Audit Committee Program (ACP)  
     รุ่นที่ 20/2550 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2549 - 2551 
 
2547 - 2549 
 
 
2546 - 2547 
 
 
2544 - 2546 

กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
กรรมการ 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน ี
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 
 
การไฟฟ้านครหลวง 
 
ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
ส านักปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

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

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์ างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 Monitoring the Quality of  Financial Reporting 
(MRF) รุ่นที่ 2/2008 

 IT Governance : A Strategic Part Forward 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

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

60 1.85 พี่ชาย  
นายสมนึก  
ตันฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7      
สถาบันพระปกเกล้า  

 การบริหารงานภาครฐั และกฎหมายมหาชน 
รุ่นท่ี6  สถาบันพระปกเกล้า 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ

ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 
(วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นท่ี 128/2553 
 Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นท่ี 8/2547  
 CEO Performance Evaluation   ปี 2547 

2553-ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
2541 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2548 - 2551 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ   
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
นายกสมาคม 
 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ 
 

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 
 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์ 
บจก. ควอลิตี้ ลิฟว่ิง    
แมเนจเม้นท์ 
 
 
สมาคมอสังหาริมทรัพย์
ไทย 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 

องค์กรวิชาการ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
รับจ้างบริหารโครงการ
บ้านจัดสรร 
รับจ้างบริหารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
สมาคม 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 6.  นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์   
      กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
     รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร     
     (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 

53 0.04 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  การเงิน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์                

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 โครงการอบรมผู้บริหาร  

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 การบริหารความเสี่ยงองค์กร  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
รุ่นที่ 4/2548 

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

ต.ค.2554 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2550 - ต.ค. 2554 
 
 
 
 
 
2546 – 2550 
 
 
 
2537 - 2546  
 

กรรมการ   
กรรมการบริหาร   
และรองกรรมการ
ผู้จัดการ สายบริหาร 
 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายบริหาร 
 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหาร 

บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง  
 

พัฒนา
อสังหาริมทรั
พย์ 
 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรั
พย์ 
 
 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรั
พย์ 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรั
พย์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

7.  นายรังสรรค์ นันทกาวงศ ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร   
และรองกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏิบัติการ 1 

      (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

52 0.08 -   ปริญญาโท การวางผังเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
(การปกครอง)  

     มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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  
 

2546 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2542 - ปัจจุบัน 
 
 
2542 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 
2541 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ
ผู้จัดการ 
สายปฏิบัติการ 1 
นายกเทศมนตรี
เมืองบึงยี่โถ 
 
คณะอนุกรรม 
การผังเมืองพิจารณา
ด้านผังเมือง  
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการ 
 และกรรมการ
ผู้จัดการ 
 
 
 

บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
 
 
 
ส านักงานเทศบาล
เมืองบึงยี่โถ   
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
จ. ปทุมธานี 
 
 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี พร็อพ-
เพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 
 
บจก. ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง  
แมเนจเม้นท์ 
 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
 
รับจ้างบริหาร
โครงการบ้าน
จัดสรร 
 
รับจ้างบริหาร
ชุมชนในโครงการ



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 
 

 

134 

 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

2551 - 2554 
 
 
 
2537 - 2546 

นายกสมาคมบริหาร
ทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย 
 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ  
สายปฎิบัติการ 1 

สมาคมบริหาร
ทรัพย์สิน (PMA) 
 
 
บจก. เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซิ่ง 
 

บ้านจัดสรร และ
บริหารงาน 
นิติบุคคลอาคาร
ชุดสมาคม 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

8.  นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร  และรองกรรมการ
ผู้จัดการ  สายปฏิบัติการ 2 

 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 
 
 

45 2.30 น้องชาย 
นายสมเชาว์  
ตันฑเทอดธรรม 

 

 Master of  Management (SASIN) 
      Chulalongkorn University,2548 
 Bachelor of Engineering (Systems) 

University of  Pennsylvania 
Philadelphia   

 Bachelor of  Science  
     (Wharton School) 

Finance and  Management  
      University of  Pennsylvania 

Philadelphia   
 โครงการพัฒนาวิชาชีพ  ผู้จัดการ 
      นติิบุคคลอาคารชดุ/ 
      นติิบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   
      รุ่นท่ี 1/2553 
 นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง  
      รุ่นท่ี 1/2551 
 โครงการอบรมผู้บริหาร 

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2536 
 

ต.ค.2554 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2537 - 2546 
 

กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 
 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการ               
สายปฏิบัติการ 2 
 
กรรมการ 
 
 
 
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏิบัติการ 2 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี  
พร็อพเพอร์ตี้ 
แมเนจเม้นท์ 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
รับจ้างบริหารโครงการ
บ้านจัดสรร 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director  Certification  Program 
    (DCP) รุ่นท่ี  90/2550  
 Director  Accreditation  Program  

(DAP) รุ่นท่ี 8/2547 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

9.    นายวราพงศ์  นิลศิร ิ
       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      
       (สายปฏิบัติการ 3) 

52 
 

- -  ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Mini Master of  Retail Management  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ก.พ.2555-ปัจจุบัน 
 
2551 – ก.พ.2555 
 
2550 - 2551 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ 3) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ 1) 
ผู้จัดการอาวุโส 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

10.  นางสาวยสวันต์ รุ่งวรา       
ผูอ้ านวยการโครงการ 

61 0.001 -  Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 The Key Success of the Great CEO  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  

 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน 
 
2537 – ส.ค. 2554 

ผู้อ านวยการโครงการ 
 
ผูจั้ดการโครงการอาวุโส 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

11. นายบุญชัย โรจน์พานิช     
ผูอ้ านวยการโครงการ 

45 - -  ปริญญาโท บริหารท่ัวไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน 
 
2548 -  ส.ค. 2554 
 
2539 - 2548 

ผู้อ านวยการโครงการ 
 
ผูจั้ดการโครงการอาวุโส 
 
ผู้จัดการโครงการ 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

12.  นางสรวงพัชร์ เจริญรวย   
ผูอ้ านวยการโครงการ 

61 - -   MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ัวไป 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน 
 
ก.ค. 2553 - ส.ค. 2554 
 
2537 – มิ.ย. 2553 

ผู้อ านวยการโครงการ 
 
ผู้จัดการโครงการอาวุโส 
 
ผู้จัดการโครงการ 
 
 

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

13.  นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ   
  ผู้อ านวยการ  
       ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
  เลขานุการบริษัท 
  เลขานุการ 
       คณะกรรมการสรรหา 
  เลขานุการ 
       คณะกรรมการพิจารณา                                                                                                      
       ค่าตอบแทน 

 
 
 

48 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 Challenge Your Leadership View  
 Mind Map for Strategic Thinking   
 Performance Management System  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ 

และข้าราชการศาลยุติธรรม  “หลักสูตร
จิต วิทย า วัย รุ่ นกับแนวทางในการ ใ ห้
ค าปรึกษาเด็กและเยาวชน” 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี 
2556 

 ประชุมสัมมนาโครงการน าร่องศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
“ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” ส านักงานศาล
ยุติธรรม  

 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรมในภาค1 การสัมมนาทาง

ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
ก.ย. 2555 – ปัจจุบัน 
 
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน 
 
 
2548 – ส.ค. 2554 
 
2551 – ก.พ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
เลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหา  ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผู้พิพากษาสมทบ 
 
ผู้จัดการอาวุโส                
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผู้จัดการอาวุโส                
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ 
เลขานกุารบริษัท, 
เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท, เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ, 
เลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหา, เลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดปทุมธานี 
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
ศาลยุติธรรม 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

วิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการงานคดี
ความพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 

 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรม “เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม” 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

14.  นางสาวสุมณี  บุญสรณะ    
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายบัญชี 

50 
 

- -  ปริญญาตรี บัญชี                                    
      มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บริหารการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 – ส.ค. 2554 
 
 
2546 - 2552 
 
 
2544 - 2546 
 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
 
 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
 

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

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

15.  นางนพรัตน ์วิชัยยุทธ์
พงศ์  ผูอ้ านวยการ ฝ่าย
การตลาด 

42 0.001 -  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 Super Brand Manager รุ่นท่ี 14  
      สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

(Project Management) 
 การสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

(Employee Engagement Building) 
 บุคลิกภาพท่ีดีกุญแจสู่ความส าเร็จของการ

บริการ 
 Empower Boss ผู้น าแห่งการกระจายอ านาจ 
 ป้ันยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย  
      (Power Selling) 
 นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นท่ี 1  
     จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์    
     มหาวิทยาลัย 
 การกระตุ้นพนักงานขายด้วยแผนงานการท า

ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน 
ก.ค. 2554 – ส.ค. 2554 
 
2553 – ก.ค. 2554 
 
2545 – 2553 
 
เม.ย. 2542 – 2545 
 
มิ.ย.2536- มี.ค.2542 
 
ต.ค.2535-เม.ย.2536 
 
 
เม.ย.2536-พ.ค.2536 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย
การตลาด 
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด / 
ผู้จัดการโครงการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด/ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
หัวหน้าแผนกพัฒนาและ
ส่งเสริมการตลาด 
หัวหน้าส่วนการตลาดและ
การขาย 
พนักงานสารสนเทศ 
 
 
พนักงานธนาคาร 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง  
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท 
บริษัท ข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ 
จ ากัด 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ข้อมูลการค้า 
 
 
การเงิน การธนาคาร 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ (สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย)การกระตุ้นพนักงาน 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

16.  นางอัจฉรา กิง่ไทร     
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายขาย 

51 0.002 -  โรงเรียนพาณิชยการสยาม การตลาด 
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 

การขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ 21 

 
 

ก.ย.2554 – ปัจจุบัน 
  
2537 – ส.ค. 2554 
 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายขาย 
 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย 

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

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

17.  นางสาวกมลวรรณ สวัสด์ิชัย 
     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

50 
 

- -  ปริญญาตรี บัญชี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ปริญญาตรี การจัดการท่ัวไป 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2553 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2548 – 2553 
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝา่ยบัญชี 
 

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

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
 
 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การ
ถือ
หุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

18.  นายวลัชณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล  
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

45 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25 
      คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

2545 - ปัจจุบัน 
 
2542 - 2545 
 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 
เจ้าหน้าท่ีบริหารทรัพย์สิน 4 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ธนาคาร 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

19.  นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ   
 เลขานกุารบริษัท 
  เลขานุการ 
       คณะกรรมการสรรหา 
  เลขานุการ 
       คณะกรรมการพิจารณา                                                                                                      
       ค่าตอบแทน 

 
 
 

48 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 Challenge Your Leadership View  
 Mind Map for Strategic Thinking   
 Performance Management System  
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ 

และข้าราชการศาลยุติธรรม  “หลักสูตร
จิต วิทย า วัย รุ่ นกับแนวทางในการ ใ ห้
ค าปรึกษาเด็กและเยาวชน” 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ
ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี 
2556 

 ประชุมสัมมนาโครงการน าร่องศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว 
“ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” ส านักงานศาล
ยุติธรรม  

 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรมในภาค1 การสัมมนาทาง

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน 
 
 
ก.ย. 2555 – ปัจจุบัน 
 
 
2548 – ส.ค. 2554 
 
 
2551 – ก.พ. 2553 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
เลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหา   
 
ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 
ผู้พิพากษาสมทบ 
 
 
ผู้จัดการอาวุโส                
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 
ผู้จัดการอาวุโส                
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ 
เลขานกุารบริษัท, 
เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท, เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ, 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดปทุมธานี 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 

 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
 
 
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
ศาลยุติธรรม 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือหุ้น 
* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

วิชาการ เรื่อง การบริหาร จัดการงานคดี
ความพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 

 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลา
การศาลยุติธรรม “เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ และการท างานเป็นทีม” 

 
 
 
 
 
 

เลขานกุารคณะกรรมการ
สรรหา, เลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ    - * ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที ่27 ธันวาคม 2556 
- กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

บริษัท
NCH NCPM QLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ X
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / / / / / / / /
3. นายสมนกึ ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / / / / /
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนัท์ /, //
5. นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์ /, // /
6. นายพิบลูย์ ลิมประภทัร /
7. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ /
8. นายวิจิตร วิชัยสาร /

กรรมการ
บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

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

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

 2. X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 
 3. บริษัทที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

    1.       บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จ ากัด 
    2.       บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 
    3.       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถาพรวัฒนา ขนส่ง 
    4.       บริษัท ทรัพย์น าชัยพัฒนา จ ากัด 
    5.       บริษัท น าชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ ากัด 
    6.       บริษัท เอ็นซีเอช  2555 โฮลด้ิง จ ากัด  
    7.       บริษัท น าชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (จดทะเบียนเปล่ียนชื่อจาก  บริษัท น าชัยพัฒนาที่ดิน จ ากัด ระหว่าง ปี 2556) 
    8.       บริษัท ธัญญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด  (ก่อตั้งระหว่าง ปี 2556) 
    9.       บริษัท สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จ ากัด   (ปัจจุบันไม่ด าเนินธุรกิจ)     
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากดั 
นาย อมรพงษ์  นวลวิวัฒน ์
 
การศึกษา:        ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
        ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบตัรวิชาชีพบญัชี   Certified Professional Internal Auditor of Thailand  
 
ประวัติการท างาน:    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท เอเอ็นเอส บิสิเนสคอนซัลแทนส์ จ ากัด  มี

ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน การตรวจสอบและการพัฒนาระบบงาน
บัญชี ระบบการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รับผิดชอบงานในฐานะ
หัวหน้าโครงการ ที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบระบบงานบัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process 
Improvement) ทั้งในภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน การธนาคารและการผลิต 

ก่อนหน้านี้ เคยด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ บริษัท KPMG Advisory (Thailand) Ltd. ใน
ต าแหน่ง Senior Manager, บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) เคยด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ พร้อมท้ังรักษาการณ์ในต าแหน่งผู้จัดการส านักกรรมการผู้จัดการ, การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เคยท างานในต าแหน่งนักบัญชี ฝ่ายระบบและระเบียบงาน 

ประสบการณ์ท างานในฐานะที่ปรึกษา เช่น (1) หัวหน้าโครงการในการสอบทานและ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย , การปิโตรเล่ียมแห่ง
ประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง (2) เป็นหัวหน้าโครงการในการให้บริการตรวจสอบ
ภายใน ทั้งที่เป็น Outsourcing และ Co-sourcing internal audit  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, บริษัท ซีแฟค จ ากัด, บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด,  ราชกรีฑาสโมสรและโปโลคลับ , โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา , 
บริษัท Johnson Diversy (Thailand)  จ ากัด (3) เป็นหัวหน้าโครงการในการให้บริการสอบ
ทานระบบและออกแบบระบบงานให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (รวมถึงโรงพยาบาลของ 
กฟน.), การเคหะแห่งชาติ,  การส่ือสารแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง  (4) 
รับผิดชอบงานบริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานและการตรวจสอบภายในของ
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ลูกค้าทั้งหมดของบริษัท  ANS Business Consultants เช่น บริษัท นามยงเทอร์มินัล จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จ ากัด, บริษัท ศรีไทย ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด , 
โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ า บรรเทาอุทกภัย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จ ากัด, บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ , บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด (มหาชน),  บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

สถานที่ติดต่อ:  บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด  
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 081-4592455 หรือ 02-6450109 ต่อ 303 
โทรสาร 02-6450101   
Email: amornpong@ans.co.th  

 
 



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                       เอกสารแนบ 4  

 
 

154 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มีเอกสารแนบ- 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ที่จัดท าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ โปร่งใส เพียงพอที่จะด ารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท า เพื่อให้
สะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าหน้าที่สอบทานให้
บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และ
ครบถ้วน รวมทั้งให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้
แล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 ที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
 
 
               (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)   (นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)  
                    ประธานกรรมการ                                 กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance 
Policy) ต้ังแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปี ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหลักการก ากับดูแลกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบที่จัด
ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น มีการดูแลให้
กิจการด าเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น โดยจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท มีแนวคิดตามหลักการพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เก่ียวกับความโปร่งใส ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการ
แข่งขัน ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม โดยจัดแบ่งเป็น 5 หมวด  ดังนี้ 

 
 หมวด  1 คณะกรรมการบริษัท 
 หมวด  2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 หมวด  3 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
 หมวด  4 การควบคุม และบริหารความเส่ียง 
 หมวด  5 จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นอนุกรรมการที่แต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เพื่อเป็นกลไก
อิสระในการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นผู้ รับสนองนโยบาย และ
จัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก ากับดูแล
กิจการที่มีอยู่   รวมถึงสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนักงาน
ทุกระดับในองค์กร ตระหนักในความรับผิดชอบและท าการประเมินตนเองได้  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแล
ที่ดีในบริษัท ท าให้เกิดสภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี และพนักงานจะเป็นผู้ที่เห็นความส าคัญ และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ และรักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  ระบบการก ากับดูแลที่ดีมีส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบ
กิจการของบริษัท 

 
 

         (ดร.พิบูลย์   ลิมประภัทร) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัท ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี  คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย   
  

1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศักด์ิ  พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวิจิตร  วิชัยสาร  กรรมการตรวจสอบ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งให้มีผลต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  เป็นต้นไป 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 คร้ัง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ให้
ความส าคัญในการประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และ
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เก่ียวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคัญ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานงบการเงินดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่เก่ียว
โยงกันว่าเป็นรายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทั่วไป และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

2. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2556 และก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปรับแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น  
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3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผล
การตรวจสอบ และรายงานการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ  และติดตามให้มีการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมทั้ง ติดตามการด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงตามที่ฝ่ายบริหารน าเสนอทุกไตรมาส 
เพื่อให้มีความม่ันใจว่า บริษัทได้บริหารจัดการความเส่ียงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้บริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง บริษัท สอบบัญชี ธรรม
นิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2557 

8. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินโดยรวม และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฉบับนี้ ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
                                                                                      
 
 
                   ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
5/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาที่จะหมดวาระให้กลับเข้า
มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2556 – วันที่ 
10 ตุลาคม 2558) คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร  ประธานกรรมการสรรหา 
 2.  นายกอบศักด์ิ  พงศ์พนรัตน์  กรรมการสรรหา 
 3.  นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการสรรหา 

 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการประชุม 2 คร้ัง 
และกรรมการสรรหาทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556  

2 พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ประจ าปี 2555 เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมบริษัท และผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี 

3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหา คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบการประชุม 
และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

4 พิจารณาเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งในปี 2556 กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 
เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท   ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเหมาะสมแล้ว 

                ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
                  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเอกฉันท์
อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทีจ่ะหมดวาระให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2558) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้มีการประชุม 2 ครั้ง และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1) พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท             
และกรรมการผู้จัดการ ประจ าปี 2557 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ (นายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย) 

2)  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ
และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว 

 

                ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
            ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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แบบประเมนินี้จัดท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับ

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บรษัิท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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