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ส่วนที ่1 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 

 
ข้อมูลสรุป 

 
บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) หรือ NCH ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2537 ประกอบธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร โดยด าเนินธุรกิจหลกัประเภทบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินเพื่อขาย ด้วย
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละศกัยภาพในการแข่งขนั ปัจจุบนับริษทัถือเป็น
ผูน้ าตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ได้แก่ 
กรุงเทพฯ โซนเหนือ เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต ้เช่น ถนนประชาอุทิศ 
กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก เช่น ถนนวงแหวนป่ินเกลา้/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซนตะวนัออก 
เช่น ถนนศรีนครินทร์ และภายในเขตเมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นท่ีส่วนภูมิภาคจงัหวดัใหญ่ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น  

ปี 2555 บริษทัมีการเปิดตวัโครงการใหม่สูงสุดในรอบหลายปีท่ีผา่นมา รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ มูลค่า
การลงทุนรวม 3,000 ลา้นบาท ในประเภทบา้นเด่ียว และบา้นแฝด ไดแ้ก่ โครงการเอ็น.ซี. รอยลั ป่ินเกล้า 
โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต ้วงแหวนล าลูกกาคลอง6 
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพยดี์เด่น ประจ าปี 2555 ในประเภท
บา้นเด่ียว ระดบัราคาปานกลาง จากศูนยข์อ้มูลวิจยัและประเมินค่าอสังหาริมทรัพยไ์ทย ร่วมกบับริษทั เอเจน
ซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพฒันาโครงการใหม่ท่ีมีคุณภาพอย่าง
แทจ้ริง นอกจากน้ีบริษทัยงัไดข้ยายตลาด สร้างความสามารถในการแข่งขนัประเภทแนวสูง ในโครงการ
คอนโดเนทูเรซ่า พทัยาเหนือ ซ่ึงทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า รวมโครงการท่ีเปิด
ด าเนินการมาแลว้กวา่ 44 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 26,400 ลา้นบาท ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,200 ลา้นบาท 

ส าหรับผลการด าเนินงานดา้นยอดขายนั้น บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองอตัราร้อยละ 41 
ร้อยละ 19 และร้อยละ 12 ในปี 2553 - ปี 2555 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการขยายตลาด ฐานลูกคา้
ใหม่เพื่อสร้างการเติบโตดา้นรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 1,573.8 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2554 ซ่ึงมีรายไดร้วม 2,049.0 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23.2 เน่ืองจากปี 2554 มีรายได้
จากการขายท่ีดินเปล่ามูลค่า 547.0 ลา้นบาท แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรายไดจ้ากการโอนกรรมสิทธ์ิ
บา้นพร้อมท่ีดินพบวา่สูงข้ึนร้อยละ 3.7 จากปี 2554 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีสินทรัพยร์วม 3,688 ลา้น
บาท หน้ีสินรวม 1,452 ล้านบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 2,236  ล้านบาท บริษทัมีโครงการท่ีเปิด
ด าเนินการและโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันารวมทั้งส้ิน 15 โครงการ โดยเป็นมูลค่าท่ีท าสัญญาซ้ือขาย
แลว้ทั้งส้ิน 8,097 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 671 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบนั และมีท่ีดินเปล่ารอการ
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พฒันาเป็นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 834 ไร่ มูลค่าตามบญัชี 1,549 ลา้นบาท และมีราคาประเมินจากผูป้ระเมิน
อิสระ 1,860 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีอตัราหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.65 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราอยู่ท่ี 
0.49 เท่า เน่ืองจากระหว่างปีมีการกูย้ืมเงินเพื่อใชข้ยายการลงทุนในโครงการใหม่ และจากการซ้ือท่ีดินเพิ่ม
เพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย 

 
บริษทัมีบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 2 บริษทั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ  
1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (NCPM) : ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของการ
เขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกบัเจา้ของท่ีดิน นอกจากน้ีบริษทัได้มีการพฒันาการก่อสร้างด้วย
ระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อยา่งต่อเน่ือง สามารถขยายฐานการผลิตไดเ้กือบทุกโครงการ โดย
ปัจจุบนัฐานการผลิตหลกัตั้งอยูท่ี่โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับในส่วนของโครงการ
อ่ืนๆ หรือโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับไดโ้ดยไม่ตอ้งขนยา้ยแผน่
ผนังส าเร็จรูป อีกทั้ งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถด้านการแข่งขันในตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ลด
ปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้
สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

2. บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ำกัด (QLM) : ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหาร
ชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน ในปี 2555 รับบริหารชุมชนทั้งส้ินกว่า 16 
โครงการ 

 

(ผูล้งทุนควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลส่วนท่ี 1 ในหวัขอ้อ่ืน ๆ เพิ่มเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน) 
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1. ข้อมูลทัว่ไปบริษทัทีอ่อกหลกัทรัพย์ 
 

 

ข้อมูลบริษัท : บริษัท  อ น. ี.   ้ ส์ ่ิ     ก ั (มห  น) 
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.ประชาราษ ร์ 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  อ น. ี. พร อพ พอร์ ี   ม น  ม้นท์    ก ั 
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 ถนนประชาราษ ร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2587-8080    โทรสาร  66 (0) 2586-0301 
 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท  วอล ิี  ล ิวิ ่  ม น  ม้นท์    ก ั 
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 ถนนประชาราษ ร์ สาย 1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2587-8080   โทรสาร  66 (0) 2586-0301 
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2. ปัจจัยความเส่ียง   

ในปี 2555 คณะท างานบริหารความเส่ียงไดมี้การก าหนดแผนงานบริหารความเส่ียง ติดตาม และ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตร
มาส สรุปสาระส าคญัดา้นปัจจยัเส่ียง ดงัน้ี         

1 ความเส่ียงด้านการขาดแคลนผู้รับเหมา  

บริษทัฯ ท าการว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 
ของบริษทั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการจดัจา้งผูรั้บเหมาอย่างชัดเจนตามท่ีระบบมาตรฐาน ISO 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้างงานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์ยายตวัมากข้ึน ประกอบกบัในปี 2555บริษทัฯ 
มีการเปิดโครงการใหม่หลายโครงการเม่ือเทียบกบัระยะเวลาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และยงัมีแผนการเปิด
โครงการใหม่อย่างต่อเน่ืองในอนาคตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และจงัหวดัท่ีเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาจจะ
ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนผูรั้บเหมาไดใ้นอนาคต และเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าทะเบียน
บญัชีรายช่ือและทะเบียนประวติัของผูรั้บเหมางานอาคารท่ีผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดมาตรฐานไวท้ั้งหมด ซ่ึงมีถึง 75 ราย ขณะท่ีปัจจุบนัมีผูรั้บเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยู่
ทั้งส้ิน 45 ราย เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงจดัให้มีการอบรมเพิ่มทกัษะความรู้ให้ผูรั้บเหมา เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี และเป็นการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในงานก่อสร้างอีกดว้ย 

2 ความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง    

วสัดุก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนหลกัในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งควบคุม
คุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายวสัดุก่อสร้างล่วงหนา้ ท าให้
บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการก่อสร้าง และ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทั  

บริษทัฯ ไดว้างมาตรการในการป้องกนัปัญหาตน้ทุนการก่อสร้างในระยะยาวในหลายลกัษณะ เช่น 
การพฒันาระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (Prefab) การวางแผนบริหารและพฒันาโครงการให้เหมาะสมกบัภาวะ
ตลาดและความตอ้งการของลูกคา้ การวางแผนความต้องการใช้วสัดุก่อสร้าง (Material Requirement 
Planning) การหาวสัดุทดแทนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าอยา่งมีระบบ รวมถึงการวางแผนเชิง     กลยุทธ์ดา้นราคา
สินคา้อย่างใกลชิ้ด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัถือไดว้่าเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้มีอ านาจในการ
ต่อรองดา้นราคาและปริมาณกบัผูจ้  าหน่ายวสัดุก่อสร้างได ้ 
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3. ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

บริษทั ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุ้น
ในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 76.31 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (รายละเอียดปรากฏในหัวขอ้เร่ือง
โครงสร้างเงินทุน) ซ่ึงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกวา่ 3 ใน 4 ท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีการก าหนดโครงสร้างการจดัการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ
บริหารงานอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูมี้อ  านาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว  

นอกจากน้ียงัมีลกัษณะความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ท่ีคณะท างานบริหารความเส่ียงได้ร่วมกนัหารือและ
ประเมินว่ายงัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ตลอดจนมีแผนการบริหารงานท่ีรองรับความเส่ียงดังกล่าวอย่าง
ใกลชิ้ด เช่น 1) ความพร้อมดา้นท่ีดิน หรือการจดัหาท่ีดินเพื่อการพฒันาในอนาคต 2)การประกอบธุรกิจสร้าง
บา้นพร้อมอยูท่ี่ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนมาก 3) การปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนการก่อสร้าง 4) 
ความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ เป็นตน้  
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
3.1 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 

 บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “NCH”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 
2537 โดยนายน าชัย  ตันฑเทอดธรรม ผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซ่ึงเป็นผู ้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ตั้ งแต่ปี 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อโครงการ “บ้านฟ้า” และภายใตแ้นวความคิด “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอ
ความเช่ียวชาญดา้นท่ีอยูอ่าศยั และการออกแบบโครงการและบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดย
ประสานแนวคิดปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู ่(Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อย
ภายในบา้น และมุ่งเนน้การสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลงัการขาย  

 ในปี 2537 บริษทัได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของ
บริษทั โดยในระยะแรกบริษทัเนน้การพฒันาโครงการในพื้นท่ีกรุงเทพโซนเหนือ ดว้ยสินคา้ทาวน์เฮา้ส์และ
บา้นเด่ียว โดยไดเ้ปิดโครงการ บา้นฟ้ารังสิต บา้นฟ้าคลองหลวง บา้นฟ้าทอฝัน บา้นฟ้าชมพฤกษ ์และบา้นฟ้า
ลากูน บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบา้นให้ลูกคา้ จนเป็นผูน้ าตลาดใน
เขตกรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงตน้ปี 2539 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 266 ลา้นบาท 

 ในช่วงภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ ระหวา่งปี 2540-2543 บริษทัมีการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้ เช่น 
Adaptive Function Design ในบา้นเด่ียว และ Flexible Home ในบา้นแฝด เป็นตน้ และไดจ้ดัตั้งบริษทั      
ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (Quality Living Management Co., Ltd., “QLM”) เพื่อให้บริการและ
บริหารชุมชนหลงัการขายของโครงการ และจดัตั้งบริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (N.C. 
Property Management Co., Ltd., “NCPM”) เพื่อรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การขยายโซนและฐานลูกคา้ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัโครงการ “บา้นฟ้า” นอกจากนั้น 
ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัไดส้ร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยเป็นผูริ้เร่ิมใช ้“สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ดว้ย
การปรับสัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกค้าตามความส าเร็จของงานก่อสร้าง อันเป็นท่ีมาของสัญญา
มาตรฐานท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) น ามาบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปในปัจจุบนั  

 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์การจัดซ้ือโครงการและท่ีดินซ่ึงเป็น
หลกัประกนัของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสถาบนัการเงินต่างๆ และบรรษทับริหารสินทรัพย์
สถาบนัการเงิน (บบส.) เพื่อมาพฒันาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัใชเ้ป็นโครงการน า
ร่องในการขยายเขา้สู่พื้นท่ีในโซนอ่ืนดว้ย บริษทัเป็นผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ทั้งดา้นบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพฒันาโครงการ 
และ QLM เป็นบริษทัรับบริหารชุมชนบา้นจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9002 โดยในปัจจุบนับริษทั และ QLM ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
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 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ลา้นบาท และเขา้ถือหุ้นในบริษทั เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“NCPM”) บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“QLM”) และบริษทั 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากดั (“NCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยการซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในราคามูลค่า
ตามบญัชีรวม 9.57 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความชดัเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการ
ถือหุน้  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 800 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ  านวน 40 ลา้นหุ้น และให้เปล่ียนราคามูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และน าหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน            
40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บเงินจากการ
เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 800 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2547 ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไป สัดส่วนการถือหุ้นของ       
ก ลุ่มตันฑเทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79 .0 และ ณ ว ันท่ี  28 ธันวาคม 2550                          
กลุ่มตนัฑเทอดธรรมถือหุน้รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 75.9 

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 2/2547 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท จ านวน 200 ลา้นหุ้น เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท จ านวน 1,000 ล้านหุ้น โดยบริษทัได้ด าเนินการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2547 และเร่ิมซ้ือขายในระบบซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามมูลค่าท่ีตราไว้
ใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2547 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ภายในวงเงินไม่เกิน        
1,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ เสนอขายต่อ
ผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 3/2547 มีมติอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 100 ลา้นหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน            
ในอตัราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 100 ล้านหุ้น             
ในอตัราส่วนหุ้นเดิม 10 หุ้น มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้
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สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัอีก 100 ลา้นหุ้น โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
จดทะเบียนเป็น 1,200 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2547 

 ระหวา่งวนัท่ี 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ท่ีหุ้นละ1 บาท       
พร้อมดว้ยใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 100 ลา้นหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และได้ท าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 1,100 ลา้นบาท  
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามล าดบั 

  วนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 (วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) มีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวน 85,985,052 หน่วย มาซ้ือหุ้นสามญั จ านวน 85,985,052 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษทั
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้เป็น 1,185,985,052 บาท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั เอ็น.ซี.  เอสเตท จ ากดั  คร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 
มีนาคม 2552 มีมติใหย้กเลิกการด าเนินกิจการ  โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2552 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก 
บริษทั เอน็.ซี. เอสเตท จ ากดั มีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีซ ้ าซอ้นกบับริษทัแม่ และไม่ไดป้ระกอบธุรกิจมา
ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัแม่แต่อยา่งใดดงัน้ี (ขอ้มูลบริษทั เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากดั  : เป็น
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ด าเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ประเภทโครงการบา้นขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการบา้นฟ้ารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ช าระแลว้ 100%) 

ปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้      
โดยเป็นทุนช าระแลว้ 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,185,985,052 หุน้   

บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย โดยด าเนินโครงการทั้งใน
อดีตและปัจจุบนัมากถึง 44 โครงการ มูลค่ารวมกวา่ 26,400 ลา้นบาท โดยเฉพาะผูน้ าตลาดในเขตกรุงเทพฯ 
โซนเหนือ และไดข้ยายโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ โซนเหนือ 
เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต ้เช่น ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก 
เช่น ถนนวงแหวนป่ินเกลา้/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซนตะวนัออก เช่น ถนนศรีนครินทร์ 
และภายในเขตเมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นท่ีส่วนภูมิภาคจังหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น 



  บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                             ส่วนท่ี 1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์                                                                                                                                                                                                  
  

 10 

โครงการในอดีต * ของกลุ่มบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

 
 

ปีท่ีเปิด ระดบัราคา เน้ือท่ี

โครงการ (ลา้นบาท) (ไร่) ยนิูต ลา้นบาท

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

2 บา้นฟ้าคลองหลวง ถนนบางขนัธ์ คลองหลวง TH, DH 0.9 - 2.0 40 494 441

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

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

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

2543 6 บา้นจนัทิมาปาร์ค พทุธมณฑล สาย 5 SDH, DH, TH 2.0 - 4.0 23 99 122 รับจา้งบริหารโครงการ

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

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

9 บา้นสวนลลนา (คอนโดมิเนียม) จอมเทียน พทัยา CD 0.4 – 0.7 - 133 53 รับจา้งบริหารโครงการ

10 บา้นสวนลลนา (บา้นเด่ียว) (เฟส 1) จอมเทียน พทัยา SDH 2.0 - 4.5 9 51 118 ซ้ือโครงการและท่ีดิน NPA***

11 บา้นสวนลลนา (บา้นเด่ียว) (เฟส 2) จอมเทียน พทัยา SDH 2.0 - 4.5 20 46 122 ซ้ือโครงการและท่ีดิน NPA***

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

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

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

มูลค่าขายโครงการ
หมายเหตุล าดบั ช่ือโครงการ ท่ีตั้งโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ **
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ปีท่ีเปิด ระดบัราคา เน้ือท่ี

โครงการ (ลา้นบาท) (ไร่) ยนิูต ลา้นบาท

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

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

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

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

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

20 บา้นฟ้าปิยรมย ์พฤกษว์นา ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH, TH 0.9 - 3.5 75 498 878

21 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ป่ินเกลา้ ป่ินเกลา้ SDH 5.0 - 12.0 21 60 382

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

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

24 บา้นฟ้าริมหาด จอมเทียน บางละมุง ชลบุรี SDH 4.5 - 6.9 27 93 557

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

มูลค่าขายโครงการ
หมายเหตุล าดบั ช่ือโครงการ ท่ีตั้งโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ **
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ปีท่ีเปิด ระดบัราคา เน้ือท่ี

โครงการ (ลา้นบาท) (ไร่) ยนิูต ลา้นบาท

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

2546 27 บา้นฟ้า กรีนพาร์ค รอยลั พทุธมณฑล  สาย 1
วงแหวน พทุธมณฑล    

สาย 1
SDH 7.0 - 12.0 38 90 778

2550 28 บา้นฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 วงแหวน ล าลูกกา คลอง 7 SDH, DH, 0.8 - 2.5 18 187 254
TH, CB

29 บา้นฟ้าปิยรมย ์พรีเมียร์พาร์ค (เฟส 10) วงแหวน ล าลูกกา คลอง 6 SDH, DH, 1.2 - 3.5 63 360 778
TH

หมายเหตุ  *      โครงการในอดีต หมายถึง โครงการท่ีขายหมดและปิดการขายแลว้ และโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้เสร็จส้ินแลว้

 **     SDH = บา้นเด่ียว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮา้ส์, CD = อาคารชุดพกัอาศยั, CB = อาคารพาณิชย์

***    NPA หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสถาบนัการเงิน

มูลค่าขายโครงการ
หมายเหตุล าดบั ช่ือโครงการ ท่ีตั้งโครงการ

ลกัษณะ
โครงการ **
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3.2 การประกอบธุรกจิ 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * กลุ่มตนัฑเทอดธรรม หมายถึง ผูถื้อหุน้นามสกุลตนัฑเทอดธรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  

การประกอบธุรกจิ   

 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทบา้น
จดัสรรพร้อมท่ีดินเพื่อขาย โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ 
ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลงัการขายเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน บริษทัจะให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีดี 
มีระบบสาธารณูปโภครองรับ และมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตทั้งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และพื้นท่ีส่วนภูมิภาคจังหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี และ
ขอนแก่นโดยบริษทัจะตั้งช่ือโครงการตามท่ีตั้งและลกัษณะแนวคิดของโครงการนั้น บริษทัฯ มีการ
พฒันาโครงการในโซนต่างๆ กวา่ 44 โครงการ มูลค่าโครงการ 26,400 ลา้นบาท ดงัน้ี 

 

 

 

76.31 % 

กลุ่มตันฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ควอลติี ้ลฟิวิง่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
จ ากดั 

99.99 % 99.99 % 
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กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณรังสิต-องครั์กษ ์และล าลูกกา เช่น โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์, บา้นฟ้า
กรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 ,  บา้นฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 , ธญัธานี โฮ
มออนกรีน , โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และบา้นฟ้ารังสิต คลอง 2 (ปิด
โครงการ) และบา้นฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 (ปิดกิจการ) 

กรุงเทพฯ โซนใต ้ : บริเวณถนนประชาอุทิศ ไดแ้ก่ โครงการบา้นนริศา และบา้นฟ้ากรีนพาร์ค 
รอยลั ธนบุรีรมย ์

กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก : บริเวณวงแหวนป่ินเกลา้ และ พุทธมณฑล เช่น โครงการเอ็น.ซี.รอยลั ป่ิน
เกลา้, โครงการเดอะ รอยลั กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก , บา้นฟ้ากรีนพาร์ค 
รอยลั พุทธมณฑล สาย 1        (ปิดโครการ) และ บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั 
ป่ินเกลา้ (ปิดโครงการ) 

กรุงเทพฯโซนตะวนัออก : บริ เวณศ รีนค รินท ร์  ได้แ ก่  โครงการศ รีนค รินท ร์  แกรนด์ โฮม                
(ปิดโครงการ) 

กรุงเทพฯ โซนในเมือง : บริเวณถนนลาดพร้าว ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว 101 
(ปิดโครงการ) 

โซนอ่ืนๆ : จงัหวดัชลบุรี บริเวณพทัยาเหนือ ถนนชยัพรวิถี ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้า  
กรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ ชยัพรวถีิ, เนทุเรซ่า พทัยาเหนือ คอนโดมิเนียม และ
บริเวณริมหาดจอมเทียน ไดแ้ก่ โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน  By 
NC Group , บา้นสวนลลนา (ปิดโครงการ)  และบา้นฟ้าริมหาด จอมเทียน 
(ปิดโครงการ) 
จงัหวดัขอนแก่น  อ าเภอเมือง ไดแ้ก่ โครงการเดอะโฟกสั คอนโดมิเนียม               
(ปิดโครงการ) 
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บา้นจดัสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละแนวคิด
ของโครงการ โดยลูกคา้สามารถเลือกซ้ือบา้นได ้3 ประเภท คือ บา้นพร้อมอยู ่(บา้นสร้างเสร็จพร้อม
โอน) บา้นสร้างก่อนขาย (บา้นก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย) และบา้นสั่งสร้าง ข้ึนอยูก่บัท าเล
ท่ีตั้ง และประเภทของลูกคา้เป้าหมายของโครงการนั้น 

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลกัษณะการส่ังซ้ือของลูกค้า  

2555 2554 2553
1. บา้นพร้อมอยู่ (0 – 2 งวด) 67.0 71.5 71.3
2. บา้นสร้างก่อนขาย (3 – 6 งวด) 15.2 13.3 16.3
3. บา้นสั่งสร้าง (มากกวา่ 7 งวด) 17.8 15.2 15.1

100.0 100.0 100.0

ประเภทบ้าน

รวม

การผ่อนช าระเงนิดาวน์
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

หมายเหตุ : ส่วนการขายคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัเป็นการขายก่อนสร้างจริง 
 
นโยบายการด าเนินธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ส าหรับนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษทั เอ็น.ซี. นั้น บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)     จะมุ่งพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินของบริษทัท่ีจดัหาไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อขาย
ภายใต้ช่ือตระกูลบ้านฟ้า หรือภายใต้ช่ือโครงการเดิมซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากการพฒันา
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการซ้ือหลกัประกนัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) และสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
รายได ้(NPA) เป็นตน้ ทั้งน้ี ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัในเครือทั้งสองแห่ง สรุปดงัน้ี 

 บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property Management Co., Ltd. : 
NCPM) ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารและจดัการโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ทั้งดา้น
บริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของการเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ 
การเจรจากบัลูกคา้เก่า ตลอดจนการเจรจากบัเจา้หน้ี โดยมีโครงการท่ีเขา้รับจา้งบริหารโครงการ 
อาทิ โครงการบา้นสวนลลนา พทัยา โครงการจนัทิมา ปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบา้น
สวนดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และโครงการธญัธานี โฮมออนกรีน เป็นตน้  

นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาการก่อสร้างดว้ยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast 
อย่างต่อเน่ือง สามารถขยายฐานการผลิตไดเ้กือบทุกโครงการ โดยปัจจุบนัฐานการผลิตหลกั
ตั้งอยู่ท่ีโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับในส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือ
โครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับไดโ้ดยไม่ตอ้งขนยา้ย
แผ่นผนังส าเร็จรูป อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถด้านการ
แข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ี
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มีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วย
ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 บริษัท ควอลิตี ้ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM) 
ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัจากการเขา้
อยู่อาศยั อาทิ ระบบการรักษาความปลอดภยั การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในโครงการ เป็นตน้ โดยในปี 2555 รับบริหารชุมชนรวมทั้งส้ิน 16 โครงการ  

3.3      โครงสร้างรายได้    

     บริษทัมีรายไดห้ลกัทั้งจ  านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 

1. รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย และรายได้
จากการก่อสร้าง โดยรายไดจ้ากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภณัฑ์ไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ บา้น
เด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์และอ่ืนๆ 

2. รายไดจ้ากธุรกิจบริหารและจดัการโครงการ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการก่อสร้าง และรายได้
จากการบริหารและจดัการโครงการ 

3. รายไดจ้ากธุรกิจบริหารชุมชนหลงัการขาย  

4. รายไดอ่ื้นๆ 
 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย NC                   1,544                     98.1             2,035              99.3                 1,192               97.6

  - รายไดจ้ากการขาย

      - ประเภทบา้นเด่ียว 1,072                     68.1                884              43.1                    783               64.1

      - ประเภทบา้นแฝด 369                     23.5                493              24.1                    326               26.7

      - ประเภททาวน์เฮา้ส์ 42                       2.6                  83                4.1                      79                 6.5

      - ประเภทอาคารพาณิชย์                         -                           -                     -                    -                         -                     -   

      - อ่ืนๆ ** 61                       3.9                575              28.1                        4                 0.3

ธุรกิจบริหารและจดัการโครงการ NCPM*                          9                       0.5                   -                    -                        11                 0.9

     - รายไดจ้ากการก่อสร้าง 9                       0.5                   -                    -                        11                 0.9

     - รายไดจ้ากการบริหาร                         -                           -                     -                    -                         -                     -   

        และจดัการโครงการ

ธุรกิจบริหารชุมชนหลงัการขาย QLM*                          5                       0.3                    4                0.2                        5                 0.4

รายไดอ่ื้น*** NC, NCPM* 17                       1.0                  10                0.5                      13                 1.1

รายไดร้วม 1,574                   100.0             2,049            100.0                 1,221             100.0

ประเภทธุรกิจ / รายได้ ด าเนินการโดย
255325542555
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หมายเหตุ * บริษทัถือหุน้ใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
 ** รายไดจ้ากการขาย อ่ืนๆ ในปี 2554 มาจากการขายท่ีดินเปล่าจงัหวดัชลบุรี  
 *** ประเภทรายไดอ่ื้นเป็นรายไดจ้ากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปล่ียนสัญญา ดอกเบ้ียรับ 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ 
 NC หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 NCPM หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 QLM หมายถึง บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 NCE หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. เอสเตท จ ากดั (บริษทัยอ่ยซ่ึงปิดด าเนินกิจการในระหวา่งปี 2552) 

 

3.4      เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
 บริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะดบัแนว
หน้า โดยมีแนวคิดท่ีจะสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของโครงการ 
ทั้งด้านการวาง Concept ผงัโครงการและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ทั้งบ้านและอาคารชุด ระบบ
คุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง สร้างสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้เพื่อให้เกิดจิตส านึกในความเป็นชุมชนเดียวกนั และก่อให้เกิดความ
ผาสุกแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ อนัเป็นการวางรากฐานความมัน่ใจในคุณภาพและผลงานของทุก
โครงการให้กบัผูบ้ริโภคในทุกโซนพื้นท่ี ตลอดจนมีนโยบายขยายการด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหาร
โครงการแบบครบวงจรอีกดว้ย 
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4 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

4.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย 

  

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้นเด่ียว 
บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของแต่ละ
โครงการ และแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในโครงการท่ีดี และมีการบริหารจดัการ
โครงการภายหลงัการขายให้กบัชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลายทัว่ถึงทั้ง 4 
มุมเมือง รวมทั้งโซนในเมือง และจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น โดยโครงการของบริษทัสามารถแยก
ประเภทตามแนวคิดของแต่ละโครงการ ดงัน้ี 

 แนวคิดบ้านสวน (Green Park Concept) : เนน้บรรยากาศบา้นสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบา้นให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกไดม้ากข้ึน และเพิ่มเติมส่วน
อ่ืน เช่น Oriental Room และ Green Room มาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวคิดบา้นสวน ไดแ้ก่ 
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 และบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี เป็นตน้ 

 แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (Home on Green Concept) : เนน้บา้นติดสนามกอล์ฟ และการ
ออกแบบบา้นในบรรยากาศท่ีลอ้มรอบดว้ยสนามกอล์ฟ อาทิเช่น ธญัธานี โฮมออนกรีน และธัญ
ธานีโฮมออนกรีน วลิเลจ 2 เป็นตน้ 

  แนวคิดบ้านท าเลดี (Location Concept) : เป็นโครงการขนาดเล็กท่ีเน้นในท าเลท่ีตั้งท่ีดีมี
ทางเขา้ออกสะดวก อาทิเช่น บา้นฟ้ารังสิต และ เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน เป็นตน้ 

 แนวคิดคอนโดโมเดร์ิน อาร์ทพาร์ค ( Nature is all around Concept) : เป็นคอนโดท่ีออกแบบ
บนพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบใหม่  สไตล์ Modernized art Park  พร้อมรูปแบบสวน 4 แบบ 4 สไตล์ ท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีเพียงหน่ึงเดียวในพทัยา ท าเลใจกลางเมืองพทัยา  ติด ถ.สุขุมวิท 
เดินทางสะดวก พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

 
 
 
 
 
 



  บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  ส่วนท่ี 1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 20  

 
ในปัจจุบนับริษทัมีโครงการหลกัท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานแบ่งกลุ่มตาม Strategic Business Unit ตาม

แนวคิด, ระดบัราคาของแต่ละโครงการ และตามโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

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

1 บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแอนด์พาร์ค PIYAROM AB 3 - 7 MB SH ล าลกูกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 BAANFAH AC 2 - 5 MB DH / SH ล าลกูกา คลอง 3 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบรีุรมย์ BAANFAH AC 3 - 7 MB DH / SH ประชาอทิุศ แนวราบ 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ PIYAROM AC 2.5 – 4 MB  DH / SH ล าลกูกา คลอง 6 แนวราบ 

1 บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี BAANFAH AC 3.5 – 5 MB DH / SH พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี แนวราบ 

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

2 โฮมออนกรีน ธัญธานี 
HOME ON 

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

2 เอ็น ซี รอยลั ป่ินเกล้า NC Royal AB / AA 12 - 30 MB LSH กาญจนาภิเษก แนวราบ 

     3 เนทเูรซา่ พทัยาเหนือ คอนโดมิเนียม Natureza AC 0.9 – 3.9 MB Condo พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี  แนวสงู 

 

หมายเหตุ :  1. SDH = บา้นเด่ียว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮา้ส์, LSH = บา้นเด่ียวพรีเม่ียม 
                 2. บริษทัมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป็น 3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

   กลุ่มลูกคา้ AA  กลุ่มลูกคา้ระดบัสูง (ระดบัราคาตั้งแต่ 10.0 ลา้นบาทข้ึนไป) 
   กลุ่มลูกคา้ AB  กลุ่มลูกคา้ระดบักลางค่อนขา้งสูง (ระดบัราคา 4.0 – 10.0 ลา้นบาท) 

     กลุ่มลูกคา้ AC กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง (ระดบัราคา 1.0 – 4.0 ลา้นบาท) 

ทั้งน้ี โครงการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยพฒันาเพื่อขาย สามารถแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. บา้นพร้อมอยู ่ใชก้บัโครงการประเภทบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยั เป็นบา้นหรืออาคาร
ชุดพกัอาศยั ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และพร้อมท่ีจะโอนให้ลูกคา้ทนัทีท่ีลูกคา้ช าระเงินเรียบร้อย โดยมีระยะ
การผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบา้นโดยบริษทัด าเนินการขายบ้านพร้อมอยู่
ตั้งแต่ปี 2545 และเร่ิมพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขายในปี 2549  

 2. บา้นสั่งสร้าง ใชก้บัโครงการประเภทบา้นจดัสรร เป็นลกัษณะบา้นท่ีลูกคา้สั่งสร้างตามรูปแบบ
ท่ีบริษทัไดอ้อกแบบไว ้โดยลูกคา้สามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้สอยภายในซ่ึงไดอ้อกแบบ
รองรับไวแ้ลว้ได ้บริษทัจะเร่ิมก่อสร้างเม่ือมีการท าสัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้และไดรั้บช าระเงินดาวน์แลว้ โดยมี
งวดการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบา้น บา้นสั่งสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
บริษทัมีไวเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการทยอยผอ่นช าระ
เงินดาวน์ หรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น  

 3. บ้านสร้างก่อนขาย ใช้กับโครงการประเภทบ้านจดัสรร เป็นบ้านท่ีบริษัทได้เร่ิมก่อสร้าง
บางส่วน ซ่ึงเม่ือลูกคา้เขา้แวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือไดท้นัที บริษทัมีนโยบายการสร้างบา้นก่อนขาย
เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ือง
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การปรับรูปแบบการใช้สอย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกคา้ในการเขา้อยู่อาศยัท่ี
แตกต่างกนัไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การมีบา้นสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีช่วยให้บริษทัมีสินคา้
ก่ึงส าเร็จรูป ท่ีช่วยให้เกิดการโอนไดเ้ร็วข้ึน โดยมีงวดการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษทัไดเ้พิ่ม
สินคา้ประเภทบา้นสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 ทั้งน้ี บา้นแต่ละประเภทท่ีมีแบบเดียวกนั จะมีราคาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการมีบา้นประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกบัลูกคา้ ทั้งในด้านความมัน่ใจในสินคา้ของบริษทั และในเร่ืองความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษทัใช้กลยุทธ์การก าหนดลกัษณะของบา้นท่ีขายในแต่ละโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลท่ีตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง บริษทัจะเน้น      
กลยทุธ์ขายบา้นสั่งสร้าง และบา้นสร้างก่อนขายเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่พอใจท่ีจะทยอยผอ่นช าระเงิน
ดาวน์มากกวา่ ในขณะท่ีโซนทางใต ้บริษทัจะใชก้ลยุทธ์สร้างบา้นพร้อมอยู ่เน่ืองจากในโซนใต ้ขนาดของบา้น
จะถูกก าหนดโดยผงัเมืองให้สร้างบา้นเด่ียว ซ่ึงเป็นการจ ากดักลุ่มลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือสูง มีความตอ้งการบา้นใน
ระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลกัษณะการแข่งขนั และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธ์การสร้างบา้น
พร้อมอยู ่จะเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งดี   

โครงการอาคารชุดพกัอาศยัโครงการแรกของบริษทั คือ โครงการเดอะโฟกสั คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซ้ือโครงการ NPL ท่ีพฒันาเกือบเสร็จสมบูรณ์แลว้มาเพื่อพฒันาต่อ ดงันั้น โครงการดงักล่าวจึงเป็นโครงการ
บา้นพร้อมอยู่ อย่างไรก็ดี นโยบายการพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัของบริษทัได้มีการวางแผนพฒันา
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี  

4. คอนโดมิเนียม ขายก่อนสร้างจริง ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ปิดตวัโครงการใหม่คอนโดมิเนียม   
เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ มูลค่าโครงการ 527 ลา้นบาท จ านวน 406 ยนิูต ดว้ยคอนเซปตบ์า้น“Nature is all around” คือ
ความสุข...ท่ามกลางธรรมชาติ บนพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบใหม่สไตล์ Modernized Art Park โดดเด่นท่ีสุดในเมือง
พทัยา ทั้งน้ี เพื่อเป็นการขยายตลาดกลุ่มลูกคา้แนวสูงบนท าเลเด่นท่ีมีศกัยภาพ 

 
ปัจจุบนั บริษทั และบริษทัยอ่ยมีโครงการท่ีด าเนินการอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี  
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท)  ขาย  ลงทุน  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

โซนเหนือ
1 ธญัธานี โฮม ออนกรีน วงแหวน บา้นเด่ียว 5.5-12.0 203      899.0         533.0         202         890.0       99.0     202         890.0       99.0      -       -          -       

ปี 2545 ล าลูกกา คลอง 5/
148-3-27.0 ไร่

2 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2 / บา้นเด่ียว 2.0-4.0 405      1,077.0      662.0         402         1,069.0    99.3     402         1,069.0    99.3      -       -          -       
รังสิต คลอง 2 (เฟส 2) 90-0-95.6 ไร่
ปี 2546

3 บา้นฟ้าปิยรมย์ วงแหวน บา้นเด่ียว 3.8-9.6 198      882.0         698.0         188         823.5       93.4     184         802.7       91.0      4          20.8        2.4        
เลค แอนด ์พาร์ค 2 ล าลูกกา คลอง 6/
(เฟส 9) ปี 2548 60-3-66.0 ไร่

4 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2 / บา้นเด่ียว 3.0-6.5 348      892.0         818.0         294         741.5       83.1     288         727.1       81.5      6          14.4        1.6        
รังสิต คลอง 3 58-0-86.0 ไร่ บา้นแฝด 2.5-2.7
ปี 2548

5 ธญัธานี วิลเลจ 2 วงแหวน บา้นเด่ียว 5.0-7.0 236      1,572.0      1,366.0      156         958.0       60.9     154         947.3       60.3      2          10.7        0.7        
ปี 2548 ล าลูกกา คลอง 5/

123-0-34.2 ไร่

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต % %

ขายแลว้ โอนแลว้
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท)  ขาย  ลงทุน  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

6 เดอะ รอยลั กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก บา้นเด่ียว 10.0-20.0 59        805.0         585.0         75           560.0       69.6  43        530.0       65.8      2        305.0      2.6        
กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม เพชรเกษม /
ปี 2553 18-1-44.40 ไร่
โซนใต้

7 นริศา  ธนบุรีรมย*์** ถ.ประชาอุทิศ บา้นเด่ียว 5.0-12.0 60        403.0         285.0         59           395.0       98.0  59        395.0       98.0      -    -          -
ปี 2546 เขตราษฎร์บูรณะ

 51-2-69.6 ไร่
8 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ถ.ประชาอุทิศ บา้นเด่ียว 4.6-11.0 258      1,179.0      1,052.0      238         1,042.0    88.4  233      1,008.0    85.5      5 341.0      3.5        

ธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ บา้นแฝด
 65-1-54.1 ไร่

โซนตะวนัออก
9 เดอะ กรีนพาร์ค จอมเทียน บางละมุง บา้นแฝด 2.7-4.2 94        297.0         256.0         92           288.0       97.0  92        288.0       97.0      -    -          -       

By NC Group ชลบุรี / 
ปี 2553 27-0-99.2 ไร่

%

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต %
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีท่ีเปิดโครงการ พ่ืนท่ี (ไร่) โครงการ (ลา้นบาท)  ขาย  ลงทุน  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท)  ยนิูต  (ลา้นบาท) 
 (ลา้นบาท)  (ลา้นบาท) 

โครงการใหม่ 2555
10 เอ็น.ซี. รอยลั ป่ินเกลา้ ถ.ทวีวฒันา บา้นเด่ียว 6.4-29.8 61        776.0         591.0         8             116.0       14.9     7             98.0         12.6      1 17.4        2.2        

กาญจนาภิเษก
26-2-33.9 ไร่

11 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี อ.บางละมุง บา้นเด่ียว 3.0-4.8 206      726.0         598.0         63           240.0       33.0     27           98.0         13.5      36 142.0      19.6      
พทัยาเหนือ ชลบุรี บา้นแฝด

35-2-85 ไร่
12 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมุง คอนโด 0.79-3.6 406      524.0         416.0         143         196.0       37.4     - - - 143 196.0      37.4      

พทัยาเหนือ ชลบุรี มิเนียม
4-0-66 ไร่

13 บา้นฟ้าปิยรมยเ์นสโต้ วงแหวน บา้นเด่ียว 2.3-3.5 321      836.0         625.0         63           185.0       22.1     33           97.0         11.6      30        88.0        10.5      
(เฟส 11) ล าลูกกา บา้นแฝด

คลอง 6

 ยนิูต  ยนิูต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 
 

 บริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัยงัคงนโยบายขยายโครงการใหม่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและจะมีการพฒันาในอนาคต ไดแ้ก่                                          
โครงการบา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 (เฟส2) และโครงการธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 3  
 
หมายเหตุ :  - * โครงการท่ีด าเนินการอยู ่หมายถึง โครงการท่ีเร่ิมเปิดขาย และอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง หรืออยูร่ะหวา่งการโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ส าหรับรอบบญัชีนั้น 
                   - ** บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั รับจา้งบริหารจดัการโครงการ บริษทัจึงไม่ใช่เจา้ของท่ีดินในโครงการ 
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ธุรกิจบริหารและจดัการโครงการแบบครบวงจร 
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (NCPM) (บริษทัย่อย): ประกอบธุรกิจรับ

บริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ใน
ลกัษณะของการเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกบัเจา้ของท่ีดิน นอกจากน้ีบริษทัได้มีการ
พฒันาการก่อสร้างดว้ยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อยา่งต่อเน่ือง สามารถขยายฐานการ
ผลิตได้เกือบทุกโครงการ โดยปัจจุบนัฐานการผลิตหลกัตั้งอยู่ท่ีโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา 
คลอง 6 และส าหรับในส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการ
ผลิต (On site) รองรับไดโ้ดยไม่ตอ้งขนยา้ยแผน่ผนงัส าเร็จรูป อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการ
ผลิต สร้างความสามารถด้านการแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงด้าน
ตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาดแคลน
ผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้
ลูกคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

 
 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (QLM) (บริษทัย่อย) : ซ่ึงอยู่ในกลุ่มบริษทัย่อย
ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการบริหารชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน ใน
ปี 2555 รับบริหารชุมชนทั้งส้ินกวา่ 16 โครงการ 
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4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 4.2.1 การตลาด 
  บริษทัไดมี้การปรับภาพลกัษณ์องคก์รใหท้นัสมยัข้ึน  โดยยดึหลกั “รู้จกับา้น รู้ใจคุณ 
หรือ “We built your Home with our Heart” โดยไดท้ าการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมีต่อ
ลูกคา้โครงการฯและลูกคา้ในวงกวา้ง พบวา่ NC GROUP มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภค โดยใน
ปีน้ีบริษทัไดว้างแนวทางเพื่อตอกย  ้า Brand Awareness ของ NC GROUP ให้แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน 
พร้อมทั้งรักษาจุดแขง็ของ NC GROUP โดยพยายาม Highlight จุดแขง็มากข้ึน อาทิ ความเป็นสังคมท่ี
อบอุ่น, การบริการท่ีเป็นกนัเองและอบอุ่น,  ส่ิงแวดล้อมภายในและบรรยากาศท่ีร่มร่ืนน่าอยู่ของ
โครงการ และ ราคาท่ีคุม้ค่า  
    ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ NC GROUP ดว้ยการสร้างความแข็งแกร่ง
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้โครงการ “NC ROYAL 
(PINKLAO)” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ในเร่ืองความน่าเช่ือถือและความหรูหรามีระดบัในสังคม
ระดบัพรีเม่ียม, ใชโ้ครงการ “บา้นฟ้าปิยรมย ์NESTO” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของสังคมและชุมชนท่ี
น่าอยู่ (อบอุ่น และครบครัน), ใชโ้ครงการ “บา้นฟ้า Greenery” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของชุมชน  
ร่มร่ืน อบอุ่น และ ใชโ้ครงการ “Home on Green” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของความเป็นอยูท่ี่แตกต่าง 
(ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ) และใช ้Natureza Condo เป็นการสร้างแบรนด์ คอนโดมิเนียมของบริษทั เป็น
โครงการแรก และเป็นตวัสร้างความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกผลิตภณัฑ์ ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลูกคา้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และสร้างสังคมเมืองสีเขียว ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ 
ใจกลางเมืองพทัยา 
      โดยยงัคงยึดหลกัการบริหาร “We built your home with our heart” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภณัฑจ์ากคู่แข่งโดยทัว่ไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
ทั้งมาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบา้นของโครงการ และการสร้างความเช่ือมัน่ให้
ลูกคา้ในดา้นการส่งมอบบา้น ตลอดจนการดูแลโครงการหลงัการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และเป็นการสร้างแบรนด ์“NC GROUP” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดวงกวา้งอีกดว้ย 
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 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของผลติภัณฑ์ 

 การสร้างภาพลกัษณ์ปรับ Brand Image โดยเนน้ความเป็น NC GROUP 
อีกทั้งมีการปรับ Brand ของโครงการและมีการปรับรูปแบบการน าเสนอสินคา้ของพนกังานขายให้มี
ความเป็นมืออาชีพ ปรับรูปแบบการโฆษณา, Total Communication ของการส่ือสารการตลาด, ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงระดบัของสินคา้แต่ละแบรนด์ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน 
และสามารถตดัสินใจไดท้นัทีวา่สินคา้ระดบัใด แบรนด์ใดเหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง โดยใช้
แบรนด์เป็นตวัแบ่งประเภทและระดบัของสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพรีเม่ียม และ กลุ่ม
มาตรฐาน  

 สร้าง Sphere โดยปรับปรุงจุดท่ีลูกคา้สามารถเห็น รู้สึก และสัมผสัได ้
เม่ือเขา้เยี่ยมชมโครงการทุกโครงการท่ีเปิดขายปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความรู้สึก ประทบัใจ น่าสนใจ 
ต่ืนเตน้ น่าติดตาม (Interest at first sight) ทั้งน้ี จะปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนหลกั คือ บริเวณส านกังาน
ขาย บริเวณทางเขา้โครงการ บริเวณภายในโครงการ และบา้นพร้อมขายท่ีเปิดใหลู้กคา้เขา้ชม 

  ประชาสัมพนัธ์การปรับภาพลกัษณ์ของแบรนด์ NC GROUP และ
ประชาสัมพนัธ์แบรนดแ์ต่ละแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ือง 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัไดก้ าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความ
แตกต่าง โดยมีการวางแผนออกแบบผงัโครงการ  รูปแบบสไตลบ์า้นไดมี้การพฒันาโดยเฉพาะในช่วง 
3 ปีท่ีผ่านมา โดยมีปรับรูปแบบ Design จากสไตล์ท่ีมีกล่ินอายความเป็นไทยเปล่ียนเป็นสไตล ์
Modern Tropical, Modern Simply  เนน้ประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีทั้งภายใน และภายนอกบา้น โดย
ภายในเนน้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูอ้ยูอ่าศยัคนรุ่นใหม่ อาทิ ห้อง Green Room, Walk in closet, 
เรือนรับรอง, Royal suite และการบริหารโครงการหลงัการขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนกบัลูกบา้น 
หรือการออกแบบประโยชน์ใช้สอย (Function) ส าหรับโครงการแนวคิดบา้นสวน ทั้งภายในและ
ภายนอกบา้นใหส้ัมผสัทศันียภาพของสวนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้ 

 มีการจดัโครงสร้าง Brand สินคา้ให้เกิดความสอดคลอ้งกบั Brand 
Image ของ NC GROUP โดยการพฒันาแบบบา้นแต่ละหลงัจะมีการน า Research ในส่วน Customer 
Insight เพื่อน ามาพฒันาแบบบา้นและโครงการฯให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเป็น Target 
Group จริง และมีการแบ่งแต่ละ Segment ให้มีความแตกต่างกนัตามระดบัราคา อีกทั้ง ยงัใส่ใจใน
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ส่ิงแวดลอ้มโดยใส่ใจในวสัดุท่ีเลือกใช ้โดย Concern เก่ียวกบั ECO Friendly เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ใส่
ใจในส่ิงแวดลอ้ม  

  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า 
(Adaptive Function Design) กล่าวคือ บริษทัไดส้ร้างทางเลือกให้กบัลูกคา้ (Design Option) ในการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นได ้เช่น เพิ่มหอ้งนอนชั้นล่าง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มห้องนัง่เล่น 
เป็นตน้ ท าใหลู้กคา้สามารถต่อเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นไดต้ามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษทัจะมีพื้นท่ีส่วนกลางเป็นจุดเด่น เน่ืองจากในแต่ละ
โครงการ แมจ้ะมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้มีการจดัสรรพื้นท่ีส่วนกลางแตกต่างกนั แต่พื้นท่ี
สาธารณูปโภค และพื้นท่ีส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะได้รับการจดัสรรให้มีพื้นท่ีมากกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่มความร่มร่ืนและความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชนในหมู่บา้นอีกดว้ย 

3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

 การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้บ้านและโครงการท่ี เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดข้ึนตามขั้นตอนของ ISO 
9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการก่อสร้าง การบริหาร
การขาย ตลอดจนการเสนอบริการหลงัการขาย โดยรับประกนัโครงสร้างบา้นภายหลงัการโอนนาน
ถึง 5 ปี เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้ลูกคา้มัน่ใจไดถึ้งคุณภาพของโครงการของบริษทั ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั ตลอดจนการส่ือสารตรงถึงผูบ้ริหารผ่านฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (CFR : Customer Feedback 
Records) จะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีให้ลูกคา้ไดมี้โอกาสตรวจสอบและร้องเรียนงานก่อสร้างท่ีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และมีการแกไ้ขไดท้นัเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจให้กบั
ลูกคา้อีกดว้ย ทั้งน้ี ในปี 2552 – 2553 และต่อเน่ืองในปี 2555 บริษทัยงัไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู ้
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ซ่ึง
เป็นคร่ืองการันตีไดว้า่ บริษทัเป็นผูป้ระกอบการท่ีตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการโฆษณา การท าสัญญา  การผลิต และจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีค านึงถึงผูบ้ริโภค
อยา่งแทจ้ริง 
 

4) กลยุทธ์การสร้างความมั่นใจในชุมชนอยู่อาศัยทีด่ีภายหลงัปิดโครงการ 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว จึง
มุ่งเนน้การสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีของลูกคา้และชุมชนในโครงการภายหลงัการปิดการขาย โดยการวาง
ระบบการบริหารชุมชนท่ีดี สร้าง Customer Lifetime Value กล่าวคือ ไดจ้ดัตั้งบริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง 
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แมเนจเมน้ท ์จ ากดัเพื่อด าเนินกิจการบริหารโครงการของบริษทัอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดพื้นท่ี
ส่วนกลาง ซ่ึงประกอบด้วยสโมสร สวนหยอ่ม และสถานท่ีเล่นกีฬามากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด และ
การจดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกบา้นได้มีกิจกรรมร่วมกนั พฒันาระบบการดูแลและ
ให้บริการลูกคา้ ระบบการให้บริการรับขอ้ร้องเรียน (CRM: Customer Relations Management)     
โดยฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ของบริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผูอ้ยูอ่าศยั และเป็นการรักษาลกัษณะเฉพาะ
และแนวคิดของโครงการไวต่้อไป 

        5)    กลยุทธ์ด้านการวจัิยการตลาดและการพฒันาตลาด 

  บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป็นอยา่ง
มาก โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยพฒันาธุรกิจ เพื่อท าการวิจยัตลาดก่อนการจดัซ้ือท่ีดินและการเปิดโครงการ
ใหม่ โดยวิจยัความตอ้งการของลูกคา้ การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขนั และช่องวา่ง
ทางการตลาด ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ 
สภาวะการแข่งขนั ศกัยภาพของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการวจิยัอยา่งเป็นระบบ  
 

  6)    กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมั่นให้กบัลูกค้า 
 บริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีไม่สามารถส่งมอบบา้นให้กบัลูกคา้ได ้โดยไดด้ าเนินกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ อาทิเช่น บริษทัเป็นผูริ้เร่ิมการใช ้“สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซ่ึง
เป็นสัญญาท่ีก าหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหน้าของงานท่ีท าเสร็จ โดยใน
ภายหลงัไดก้ลายมาเป็นสัญญาตน้แบบของสัญญามาตรฐานท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ . 
บงัคบัใช้ทัว่ไปในปัจจุบนั อนัเป็นกลยุทธ์ท่ีสะทอ้นถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกนัเพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ใหก้บัลูกคา้ นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 
9001:2008 บริษทัจะมีการติดต่อกบัลูกคา้เป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกคา้มาตรวจงานดว้ยตนเอง หรือ
บริษทัจดัส่งภาพถ่ายความคืบหน้าการก่อสร้างบา้นให้กบัลูกคา้ทางไปรษณียเ์พื่อให้ลูกคา้มัน่ใจใน
คุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา  
 

  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นท าเล
ท่ีตั้งของโครงการนั้นๆ และมุ่งใหมู้ลค่าเพิ่มแก่ลูกคา้ของโครงการดว้ยความมัน่ใจในสภาพชุมชนท่ีดี
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ภายหลังการปิดโครงการ ทั้ งน้ี การก าหนดลูกค้าเป้าหมายอันเป็นท่ีมาของการก าหนดราคา              
จะพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด 
พฤติกรรมของลูกคา้เป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียง เทียบเคียงกบัตน้ทุนใน
การด าเนินโครงการ แลว้จึงก าหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดท่ีเปิดอยู่ในพื้นท่ีนั้น ให้
เหมาะสมกบักลยทุธ์การแข่งขนัดว้ย 

 8)  กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพ 4 มุมเมือง ปริมณฑล และ
ขยายสู่จังหวดัใหญ่ในภูมิภาคทีม่ีศักยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง 

 จากเดิมท่ีบริษทัเป็นผูน้ าตลาดบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษทัได้
ใชก้ลยทุธ์การทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะท่ีผา่นมา ทั้งผา่นโครงการโดยตรงของบริษทั และ
การรับจา้งบริหารโครงการ ท าให้บริษทัมีความเช่ียวชาญยิ่งข้ึนในพื้นท่ีอ่ืน และจากความส าเร็จของ
โครงการน าร่องในเขตอ่ืนดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัไดด้ าเนินโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพหลกั 4 
มุมเมือง ปริมณฑล และขยายสู่จงัหวดัใหญ่ในภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพสูงอยา่งต่อเน่ือง เช่น ชลบุรี และ
ขอนแก่น ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค
พร้อม และเป็นท าเลท่ีเหมาะแก่การอยูอ่าศยั ซ่ึงการเปิดโครงการครอบคลุมพื้นท่ีโดยรอบ และจงัหวดั
ใหญ่ๆ ไดน้ั้น ส่งผลให้แบรนด์ “ NC Group” เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่
ในการเติบโตของธุรกิจ  
 ปัจจุบนับริษทัยงัคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยงัพื้นท่ีท่ีเป็นท าเลท่ีดี     
มีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการขยายฐานและเขา้ถึงลูกคา้ท่ีหลากหลายข้ึน ตลอดจนเป็นการ
กระจายความเส่ียงจากการกระจุกตวัของโครงการของบริษทัอีกดว้ย  
 
 ลกัษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัท าเลท่ีตั้งของ
โครงการ ลกัษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขนั อนัก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายนั้น ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนประเภทลูกคา้ต่างๆ คละกนัไป อนัเน่ืองจาก
นโยบายการกระจายความเส่ียงในท าเลท่ีตั้งโครงการ และกลุ่มลูกคา้ให้ครอบคลุมในทุกท าเล และ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงเนน้ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือในระดบักลางถึงสูงเป็นหลกั จาก
ขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา พบว่า กว่าร้อยละ 25 - 30 ของการไดม้าซ่ึงลูกคา้ เป็นลูกคา้ท่ีเกิดจากการ
แนะน า และบอกต่อของลูกคา้เก่าในโครงการ (MGM : Member Gets Member) อนัสะทอ้นถึงความ
ไวว้างใจของลูกคา้ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
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 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลกัของบริษทัฯ เป็นการขายตรงผา่นส านกังานขายแต่ละโครงการของ
บริษทั โดยในปี 2555 บริษทัเนน้การส่ือสารผา่นทาง On-line marketing เนน้ Social Network ไม่วา่
จะเป็น Facebook, E-Newsletters, Web Banner เนน้การให้ขอ้มูลข่าวสารโครงการต่างๆผา่นทาง 
Website เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้ทนัสมยัสไตล์ Modern Casual ตอบโจทยไ์ลฟ์
สไตลค์นรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยงัมีการออกบูธขายบา้นตามงานนิทรรศการแสดงบา้นต่างๆท่ีจดัโดยสมาคม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายบา้นเป็นช่องทางท่ีสามารถออกพบลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ท่ีอยูอ่าศยัไดอี้กช่องทางหน่ึง  นอกจากน้ีบริษทัยงัน าสินคา้ของบริษทัออกบูธตามห้างสรรพสินคา้ชั้น
น าต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงมากข้ึนอีกช่องทางหน่ึง  และการแนะน าจากลูกค้าเก่าใน
โครงการ ซ่ึงบริษทัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ ดว้ยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางในพื้นท่ีใกล้เคียง ใบปลิว 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบัโครงการ อินเตอร์เน็ต การส่งจดหมายตรงให้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในโครงการ รวมถึงการร่วมจดัพิมพ์หนังสือ “คู่มือคู่บ้าน” 
ร่วมกบันิตยสารบา้นเพื่อแจกลูกคา้ และผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือบา้น เพื่อให้ลูกคา้ไดคุ้น้เคยกบัแบรนด์ “NC 
GROUP” และไดท้ราบถึงโครงการต่างๆ ของบริษทั  

4.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

 ศูนยข์อ้มูลวจิยัและประเมินค่าอสังหาริมทรัพยไ์ทย ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย ์
สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. อุปทานเปิดตวัใหม่ปี 2555 จ านวน 102,080 หน่วย เทียบกบัปี 2554 เพิ่มข้ึน 19% ในขณะท่ี
มูลค่าการเปิดตวัปี 2555 จ านวน 299,829 ลา้นบาท เทียบกบัปี 54 เพิ่มข้ึน17% โดยราคาขายเฉล่ียต่อ
หน่วยลดลงเล็กนอ้ยจาก 2.984 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554 ลดลงเป็น 2.937 ลา้นบาท เน่ืองจากเนน้สินคา้
ระดบัปานกลางเป็นส าคญั โดยเฉพาะกลุ่มห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้า และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า เช่น 
บางใหญ่ – บางซ่ือ อ่อนนุช – แบร่ิง และแบร่ิง – สมุทรปราการ 
 
2. อุปทานคงเหลือ ณ ส้ินปี 2555 ทั้งตลาดลดลงจากส้ินปี 2554 ประมาณ - 4.0% จากจ านวน 
134,266 หน่วย ณ ส้ินปี 2554 เป็น 128,934 หน่วย  
ทาวน์เฮา้ส์ : อุปทานคงเหลือ 38,617 หน่วย ลดลงจากปี 2554 ประมาณ - 2.7% มียอดขายทั้งปี 2555 
จ านวน 23,593 หน่วย เพิ่มข้ึน 2% จากทั้งปี 54 หากเทียบยอดขายอาจตอ้งใชเ้วลา 21 เดือน เน่ืองจาก
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ขายไดเ้พิ่มข้ึน โดยเฉพาะท าเลน ้าท่วม อุปทานใหม่เปิดมากกวา่ปี 2554 เล็กนอ้ย (สินคา้ท่ีขายไดส่้วน
ใหญ่ 74% เป็นบา้นท่ีเปิดขายมาก่อนปี 2555 และ 26% เป็นบา้นท่ีเปิดใหม่ปี 2555) 

บา้นเด่ียว : อุปทานคงเหลือ 38,778 หน่วย ลดลงจากปี 2554 ประมาณ -2% แต่ยงัมากกว่า
ทาวน์เฮา้ส์เล็กนอ้ย มียอดขายไดท้ั้งปี 13,300 หน่วย ลดลง 14% จากปี 2554 หากเทียบยอดขายแลว้
อาจตอ้งใช้เวลาประมาณ 35 เดือน (ไม่รวมอุปทานใหม่) ซ่ึงบา้นเด่ียวท่ีขายได ้80% เป็นบา้นท่ีเปิด
ขายมาก่อนปี 2555 และ 20% เป็นบา้นท่ีเปิดใหม่ปี 2555) 

คอนโดฯ : อุปทานคงเหลือมากท่ีสุด 40,853 หน่วย ลดลงจากปี 2554 ประมาณ -6% มี
ยอดขายทั้งปี 65,215 หน่วย เพิ่มข้ึน 73%จากปี 2554 เน่ืองจากในปีน้ีมีอุปทานเปิดขายใหม่ในปี 2555 
มากถึง 62,548 หน่วย เพิ่มข้ึนจากปี 2554 (51%) แต่อุปทานเหลือขายสะสมน้อยลง หากพิจารณา
ยอดขายต่อปี ตอ้งใชเ้วลาขายอีกประมาณ 7 เดือน (ไม่รวมอุปทานใหม่) โดยหน่วยท่ีขายไดใ้นปี 2555 
ส่วนใหญ่ 67% เป็นสินคา้ท่ีเปิดในปี 2555 โดยเฉพาะท่ีระดบัราคา 1-2 ลา้นบาท และราคา 2-3 ลา้น
บาท (รวม 2 กลุ่มน้ีประมาณ 73% ของสินคา้ใหม่ปี 2555 ท่ีขายได)้ 
 
3. อุปทานใหม่ปี 2555 เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยรวมเพิ่มข้ึนทั้งในด้านจ านวนโครงการและ
หน่วย มูลค่าโครงการ มีเพียงราคาขายเฉล่ียท่ีลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากผูป้ระกอบการเนน้พฒันาสินคา้
ปานกลางเป็นส าคญั โดยเฉพาะกลุ่มคอนโด ราคา 1-2 ลา้นบาท 
อุปทานคงเหลือทั้งตลาดลดลง -4% เน่ืองจากขายไดท้ั้งปีมากกวา่เปิดใหม่ 5,332 หน่วย และยอดขาย
ในปี 2555 มากกวา่ปี 2554 ถึง 31% จึงท าใหอุ้ปทานลดลง 

ด้านอุปสงค์โดยรวมปี 2555 จ านวน 107,412 หน่วย เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 31% 
เน่ืองจากยอดท่ีขายไดส่้วนใหญ่ 61% เป็นคอนโด รองลงมาคือทาวน์เฮา้ส์ 22% และอนัดบัท่ี 3 คือ 
บา้นเด่ียว 12% ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 5% เป็นท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ    (บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์และท่ีดิน
จดัสรร) 

ราคาขายเฉล่ียปี 2555 ลดลงเล็กนอ้ยเพียง 2% เม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองมาจากมีการพฒันา
สินคา้ราคาค่อนขา้งถูกถึงปานกลางเป็นส าคญั โดยเฉพาะการผลิตคอนโด 1-2 ลา้นตามแนวส่วนต่อ
ขยายรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ 
 
4. ผูป้ระกอบการรายใหญ่มีการกระจายการลงทุนไปส่วนภูมิภาค 10-30% เพื่อรองรับ AEC 
โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีติดต่อชายแดน เช่น หาดใหญ่ อุดรธานี เชียงราย เป็นตน้ ราคาท่ีอยู่
อาศัยท่ีสร้างใหม่มีแนวโน้มปรับราคาสูงข้ึน เน่ืองจากต้นทุนราคาท่ีดิน ต้นทุนวสัดุ การปรับ
ค่าแรงงาน 300 บาท ผูป้ระกอบการเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ค่าแรงสูง) การเคล่ือนยา้ย
แรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะการพฒันาอาคารสูงแนวโน้มท่ีอยูอ่าศยัปี 2556 แนวราบมีแนวโน้มเปิด
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ใหม่เพิ่มข้ึน แต่สินคา้ท่ีขายใหม่ส่วนใหญ่มากกวา่ 60% ยงัเป็นคอนโด ผูป้ระกอบการมัน่ใจการหาซ้ือ
ท่ีดินแปลงใหม่ๆ มากข้ึน ลงทุนมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพฯ ชั้นใน 
 
 
ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ตลอดระยะเวลา 18 ปีท่ีผา่นมา บริษทัถือไดว้า่เป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แข็ง มัน่คง สามารถฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจไดด้ว้ยดีตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยงัคงมุ่งมัน่สร้างแบรนด์ NC GROUP 
เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัมีจุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเป็น
ปัจจยัท าใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนั ดงัน้ี 

1) บริษทัสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดใ้นเร่ืองตน้ทุน เน่ืองจากบริษทัจะมุ่งเน้น
การจดัซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นหลกัประกนัหลุดจ านอง ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจ้ากสถาบนั
การเงิน ปัจจุบนับริษทัมีท่ีดินเปล่ารอการพฒันาเป็นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 835 ไร่ ถือวา่เพียงพอต่อ
การขยายการลงทุนและสร้างการเติบโตดา้นรายไดใ้นอนาคต  

บริษทัได้มีการพฒันาการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast 
อย่างต่อเน่ือง สร้างความสามารถด้านการแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว สามารถ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ลดความเส่ียงดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาด
แคลนผูรั้บเหมา ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้ได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

หากพิจารณาดา้นสภาพคล่องทางการเงินพบวา่ ปัจจุบนับริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อทุน
ท่ี 0.65 เท่า แมว้า่จะเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.49 เท่า แต่ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัมี
การกูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ และซ้ือท่ีดินเพิ่มเพื่อ
รองรับการขยายตลาดในอนาคต และถือวา่อตัราหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัการบริหารความ
เส่ียงท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยาย
การลงทุนในอนาคต 
 2) บริษทัมีนโยบายในการสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกคา้เป็นส าคญั โดยในปี 2542 บริษทัเป็นผูป้ระกอบการรายแรกท่ีริเร่ิมใชร้ะบบ “สัญญาเป็นธรรม” 
และเป็นบริษทับา้นจดัสรรในประเทศไทยรายแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากน้ี
ในปี 2552 – 2553 ต่อเน่ืองในปี 2555 บริษทัยงัได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผูป้ระกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท าให้บริษทัไดรั้บการ
ไวว้างใจและมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดีจากลูกคา้ตลอดมา ซ่ึงพบวา่กวา่ร้อยละ 25 -30 
ของลูกคา้เกิดจากการแนะน าและบอกต่อของลูกคา้เก่า  
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  3) จากสภาพการแข่งขนัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจึงให้ความส าคญั
ของการวิจยั พฒันา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์บบบา้นใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิ โครงการบา้นฟ้า     
ปิยรมย ์NESTO ซ่ึงมีการปรับแบบบา้นใหม่ให้ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ เป็นสไตล์ Modern Tropical ซ่ึง
ได้ รับการตอบ รับจากสาธารณชนผู้ ซ้ื อบ้าน เ ป็นอย่ า ง ดี  อีกทั้ ง ย ัง มีการส ร้างโครงการ                        
NC ROYAL(PINKLAO) เพื่อเน้นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งวา่ NC 
สามารถสร้างโครงการ Hi-end ไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ เพื่อเจาะตลาดลูกคา้กลุ่มพรีเม่ียม โดยเป็นการข้ึน
โครงการต่อเน่ืองจากโครงการ The Royal Green Park (Kanjanapisek) ต่อเน่ืองอยา่งไม่หยุดย ั้ง ซ่ึง
เป็นการบ่งช้ีถึงความสามารถในการสร้างสรรค์แบบบ้านใหม่ๆ ให้กับผูซ้ื้อบ้านได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการน าเสนอบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ภายใตแ้นวคิด
ปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู่ (Adaptive Function Design) รองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้น 
และมุ่งเนน้การสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลงัการขาย 

นอกจากน้ี โครงการใหม่ในปี 2555 ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต ้วงแหวนล าลูกกา
คลอง 6 ยงัเป็นโครงการท่ีไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพยดี์เด่น ประจ าปี 
2555 ในประเภทบา้นเด่ียว ระดบัราคาปานกลาง จากศูนยข์อ้มูลวิจยัและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย ร่วมกบับริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพฒันา
โครงการใหม่ท่ีมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง  
  4) บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจมายาวนาน จึงท าให้มี
ความเขา้ใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และ
สามารถน าบริษทัผา่นพน้วกิฤติเศรษฐกิจ 

 

4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์  

 ในการพฒันาโครงการ บริษทัยึดหลกัความระมดัระวงัในการพิจารณาด าเนินธุรกิจ ซ่ึงโดย
ปกติโครงการของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการพฒันาโครงการจนสามารถรับรู้รายได้ได้
ประมาณ 8 – 12 เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพฒันาโครงการจนปิดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว้
เสร็จประมาณ 2 ปี) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
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แผนงาน \ เดือนท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขั้นตอนการจดัซ้ือท่ี              
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
การวเิคราะห์โครงการ และส ารวจตลาด 
ออกแบบผงัโครงการ และแบบบา้น 
ขออนุญาตก่อสร้าง 
ขออนุญาตจดัสรร และสาธารณูปโภค 

             

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
ประมูลผู ้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้าน
พร้อมอยู ่
ประมูลผูรั้บเหมา และงานก่อสร้างบา้นสั่ง
สร้าง 

         
 

    

ขั้นตอนการท าการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ช่วงเซ็นสญัญา ผอ่น ดาวน์ 
โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ 

             

 

 

การจดัซ้ือท่ีดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือท่ีดิน ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู ้ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยอาจมอบอ านาจให้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดเป็นตวัแทนในการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

 *ท่ีดินเป็นตน้ทุนหลกัประมาณร้อยละ 25 – 30  ของตน้ทุนทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั บริษทัจึงไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการ
จดัซ้ือท่ีดิน โดยในปัจจุบนั บริษทัมีนโยบายจดัหาท่ีดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบนัการเงิน อาทิเช่น 
บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน (บบส.) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) และซ้ือผา่น
นายหนา้ท่ีดิน โดยมีขั้นตอนหลกัดงัน้ี  
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โดยเม่ือมีช่องทางในการจดัซ้ือท่ีดิน คณะท างานของบริษทัจะใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
ท าการส ารวจเพื่อขออนุมติัจดัซ้ือ โดยหลกัเกณฑ์การเลือกท่ีดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด สภาพแวดล้อม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษทัจะท าการพฒันา
โครงการในท่ีดินเปล่าไดภ้ายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา บริษทัไดพ้ิจารณาหาแหล่งซ้ือท่ีดินเปล่าหรือโครงการบา้นจดัสรรท่ี
อยู่ระหว่างพฒันาซ่ึงเป็นหลกัประกนัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบนัการเงิน บรรษทับริหาร
สินทรัพยส์ถาบนัการเงิน หรือบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย รวมทั้งจากท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อการ
ฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี เน่ืองจากเป็นช่องทางในการไดสิ้นทรัพยท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด 
ส าหรับโครงการบา้นจดัสรรท่ีอยู่ระหว่างพฒันานั้น บริษทัจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ วางแผนด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบา้นและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเขา้
ด าเนินการ เช่น การบริหารโครงการเพื่อพฒันา หรือการรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจรโดย

ทีมผูบ้ริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ส ารวจท่ีดิน 

นายหนา้ / สถาบนัการเงินเสนอท่ีดิน 

ไม่ซ้ือ 

ท าการศึกษาเบ้ืองตน้  
- ศึกษาสภาพตลาด 
- สภาพแวดลอ้มโครงการ 
- ขอ้ก าหนดต่างๆ (อาทิ ผงัเมือง, 
การเช่ือมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมติัซ้ือ/ไม่ซ้ือ 

1 
ว ั
น 

2 
ว ั
น 

5 
ว ั
น 

2 
ว ั
น 

ทีมงานออกส ารวจท่ีดิน 
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บริษทัยอ่ยคือ บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ  ากดั เช่น การเขา้ร่วมบริหารโครงการธัญ
ธานี โฮมออนกรีน ร่วมกับผูป้ระกอบการเดิม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าธรรมเนียมการรับจา้งบริหารโครงการ และผลตอบแทนในการขายบา้นใหก้บัลูกคา้ในโครงการ 
 

การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

 บริษทัท าการวา่จา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษทั ณ ปัจจุบนั บริษทัมีผูรั้บเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยูท่ ั้งส้ิน 36 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บเหมาท่ีผ่านการท างานกับบริษทัมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงหากบริษทัมีการเพิ่มโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคต บริษทัสามารถด าเนินการจา้งผูรั้บเหมาเพิ่มได้ โดยปัจจุบนับริษทัมีผูรั้บเหมาใน
บญัชีรายช่ือและทะเบียนประวติัของผูรั้บเหมางานอาคารทั้งหมด 62 ราย ซ่ึงผ่านกระบวนการ
พิจารณาคุณสมบติัตามท่ีก าหนดมาตรฐานไว ้โดยบริษทัมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจดัจ้าง
ผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน ตามท่ีก าหนดในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูรั้บเหมางาน
ก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้างงานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน โดยบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดแบบ
บา้น และราคาใหผู้รั้บเหมาตามแบบบา้นของบริษทั และผูรั้บเหมาท่ีไดม้าตรฐานตามทะเบียนรายช่ือ
ของบริษทัจะเป็นผูเ้สนองาน ให้บริษทัพิจารณาจดัสรรงานให้แก่ผูรั้บเหมาตามความสามารถในการ
ผลิต โดยผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้างต่างๆ เองตามแบบและมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 

  

บริษทัควบคุมคุณภาพงานของผูรั้บเหมาโดยการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือ
การปฏิบติังานของบริษทั ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน  
แรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การบริหารงาน และการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษทัจดัให้มีการ
ตรวจเช็คงานโดยหวัหนา้คุมงาน (Foreman) แต่ละส่วนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 10 หลงัต่อ 1 คน และจดัท า
รายงานการตรวจเช็คอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสนอต่อฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหารต่อไป 
 

 การจดัหาวสัดุก่อสร้าง 

 ผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และวสัดุก่อสร้างตามบญัชี
รายการวสัดุท่ีบริษทัก าหนดระบุไวใ้นคู่มือปฏิบติัการของบริษทัตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดย
วสัดุท่ีผูรั้บเหมาน ามาใชน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษทัก่อน ยกเวน้
วสัดุควบคุมหลกัซ่ึงบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาเองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ เสาเขม็ พื้นไมล้ามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหนา้ต่าง งานก าจดั
ปลวก เป็นตน้ โดยฝ่ายจดัซ้ือจะจดัการประชุมเพื่อส ารวจพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจดัท า 
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MRP (Material Requirement Planning) บริษทัมีนโยบายสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างตามจ านวนท่ีตอ้งการใช้
จริงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการควบคุมสต็อกสินคา้ ส่วนในกรณีท่ีเป็นวสัดุหายากจะท าการตกลงราคา
และปริมาณล่วงหนา้กบัผูผ้ลิตเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ  

 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยได้
ก าหนดให้มีนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพื่อให้พนกังานไดย้ึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน บริษทั มีระบบการบริหารจดัการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบการบ าบดัน ้ าเสีย โดยไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบา้นแต่ละหลงั 
และระบบการบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดใน  ISO 9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัไม่มีกรณีพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

 

 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมียอดบา้นท่ีได้รับจอง และรอส่งมอบใน 13 โครงการ 
จ านวน 229 ยนิูต รวมมูลค่า 556  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.07 ของมูลค่าโครงการท่ีเปิด
ด าเนินการอยูท่ ั้งหมด  
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5. การวจัิยและการพฒันา 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาเป็นอย่างมาก โดยไดมี้การจดัตั้งฝ่าย
พฒันาธุรกิจเพื่อศึกษาวิเคราะห์ วิจยัข้อมูลทางการตลาด พิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
วางแผนงาน และก าหนดกลยุทธ์ดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบัองค์กรสู่สาธารณชน ตลอดจนการศึกษา
แนวทางและวิธีการพฒันาเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทัไดแ้บ่ง
ส่วนการวิจยัและพฒันาเป็น 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ และฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยในปี 
2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันาเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.7 ลา้นบาท สูงกว่าปี 
2554 ถึง 3.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าพฒันา- ออกแบบวางผงัภูมิสถาปัตยกรรม 7.2 ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายงานวจิยัสินคา้และผลิตภณัฑ ์2.0 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายการตลาดส่วนงานวจิยั 0.5 ลา้นบาท  

 ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  

มีนโยบายศึกษา วิเคราะห์ รวมไปถึงท าการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group)  สภาวะการแข่งขนั โอกาสทางการตลาด  และคน้หาท าเลใหม่ เช่นการส ารวจความ
คิดเห็นของลูกบ้านในโครงการและผูเ้ข้าเยี่ยมชมโครงการ  การติดตามข่าวสารของคู่แข่ง และ
สถานการณ์การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อน ามา
เป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ภายใตแ้นวความคิด การออกแบบท่ีทนัสมยัยิ่งข้ึน โดยท่ี
ยงัเน้นจุดยืนและเอกลกัษณ์ของธุรกิจไว ้ ทั้งน้ี ยงัมีการสร้างสมมุติฐาน (Assumption) แบบจ าลอง
ทางการเงิน (Financial Model)  ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study)  เพื่อหลีกเล่ียง
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีวธีิการรองรับสถานการณ์ หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

 ฝ่ายพฒันาผลติภัณฑ์  

ท าการศึกษาและวิจยัทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั โดยน าผลการวจิยัมาพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ในทุกดา้น โดยพิจารณาทั้ง
ในดา้นการออกแบบ  รูปลกัษณ์  และประโยชน์ใช้สอย ให้ผูอ้ยูอ่าศยัไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ออกแบบ  นอกจากน้ียงัมีการน าวสัดุสมยัใหม่มาใช ้โดยเนน้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และประหยดั
พลงังานมาเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงการน าเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทนัสมยัมาใช ้
ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันาผลิตภณัฑ์มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถไดรั้บการยอมรับจาก
ลูกคา้มากข้ึน 
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6. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

6.1 ทรัพย์สินหลกั  

 6.1.1 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
มูลค่าทางบัญชี ภาระ
(ล้านบาท) ผูกพัน

ท่ีดิน * • ส านกังาน 0.66 ไม่มี
• สโมสร 72.91 ไม่มี

อาคาร * • ส านกังาน 0.94 รายละเอียดตามหมายเหตุ
• สโมสร 60.91 รายละเอียดตามหมายเหตุ

บา้นตวัอยา่งและส านกังานขาย 0.54 ไม่มี
(บา้นฟ้าปิยรมย ์อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (11-0-0))
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3.08 ไม่มี
• ส านกังานใหญ่ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพาณิชย ์4 ชั้น
   กวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม.)
• สโมสรลากูน อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี (1-0-36)
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3.61 ไม่มี
เคร่ืองใชส้ านกังาน 7.86 ไม่มี
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 6.47 ไม่มี
ยานพาหนะ 9.61 ไม่มี

166.59

รายการ

รวม
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หมายเหตุ      * ท่ีตั้งของท่ีดินและอาคารสโมสร ประกอบดว้ย

• สโมสรฟ้ารังสิต อ.ธญัธานี จ.ปทมุธานี พ้ืนท่ี 575.50 ตร.ว

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

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

• สโมสรฟ้าลากนู อ.ธญัธานี จ.ปทมุธานี พ้ืนท่ี 427 ตร.ว

• สโมสรฟ้าชมพฤกษ ์อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี พ้ืนท่ี 289.40 ตร.ว

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

• สโมสรบา้นสวนลลนา 2 อ.บางละมุง จ.ชลบรีุ พ้ืนท่ี 200 ตร.ว

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

• สโมสรฟ้าปิยรมย ์อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี พ้ืนท่ี 3,875 ตร.ว 

• อาคารส านกังานใหญ่ อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี ติดภาระผกูพนักบัธนาคาร CIMB  จ านวน 10 ลา้นบาท

ทั้งน้ี บริษทัมีการเกบ็คา่เช่าเป็นรายไดค้า่บ  ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษทั
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6.1.2 โครงการบา้นพร้อมท่ีดินเพื่อขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

 
เนือ้ทีค่งเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)

(ไร่) ประเมิน ทางบัญชี
1. บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต (เฟส 2) / ถ.เสมาฟ้าคราม 0-2-79.30 5.59 2.92 NC ไม่มี

(คลอง 2 ขาออก) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH
2. บา้นนริศา ธนบุรีรมย ์/ ถ.ประชาอุทิศ 80 0-3-28.30 10.51 6.64 NC ไม่มี

อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH
3 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย ์/ 6-3-11.40 120.80 117.63 NC ไม่มี

ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH , DH
4 บา้นธญัธานี / ถ.ล าลูกกา (คลอง 5) 0-1-91.0 9.00 7.59 NC ไม่มี

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH
5 บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 9 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 3-1-78.30 57.00 66.99 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 1.376 ลบ.
6 บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 11 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 32-0-07.80 352.12 260.26 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH , DH 71.262 ลบ.
7 ท่ีดินเปล่า / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 400-3-41.10 561.12 495.68 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L 29.700 ลบ.
8 บา้นธญัธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 5) 25-1-77.60 225.40 261.18 NC

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH ไม่มี
9 ท่ีดินเปล่า / บา้นธญัธานี วิลเลจ 3 / ถ.ล าลูกกา 278-3-93.00 557.97 527.50 NC

(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L
10 กรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 / ถ.เลียบคลอง 3 ฝ่ังใต้ 7-0-61.00 90.54 85.50 NC

อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี / SH , DH ไม่มี
11 ท่ีดินเปล่า / ดา้นหนา้โครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 11-3-14.00 41.01 37.76 NC

อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี / L

ช่ือโครงการ / ทีต่ั้ง / ประเภท กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน
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12 เดอะ กรีนพาร์ค จอมเทียน by NC GROUP / 0-0-83.0 6.80 4.46 NC ไม่มี
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / DH

13 เดอะ รอยลั กรีนพาร์ค กาญจนาภิเษก-เพชรเกษม 6-0-72.20 183.60 147.22 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน
ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ /SH 82.130 ลบ.

14 เดอะ เรย ์ป่ินเกลา้-อรุณอมรินทร์ / ถ.อรุณอมรินทร์ 39 1-1-21.0 125.32 122.31 NC ไม่มี
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ / SH

15 บา้นฟ้าริมหาดจอมเทียน / อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 0-0-64.30 5.05 2.08 NC ไม่มี
SH

16 เอ็น.ซี.รอยลั ป่ินเกลา้ / ติดถนนทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก 16-0-84.20 338.70 316.05 NC
แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพ / SH   ค  ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

17 ท่ีดินเปล่า / ติดถนนทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก แขวง 2-1-94.4 44.75 NC 108.704 ลบ.
ทวีวฒันา เขต ทวีวฒันา กรุงเทพ / L

18 ท่ีดินเปล่า / ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 13-3-91.00 45.85 41.02 NC
L   ค  ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

19 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ/ถ.ชยัพรวิถี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี/ 4-0-66.00 31.65 162.02 NC 134.627 ลบ.
CD

20 ท่ีดินเปล่า / ถ.ชยัพรวิถี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 18-2-29.00 119.18 NC
L

21 กรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ / ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 19-3-52.20 282.60 312.90 NC
SH , DH   ค  ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

22 ท่ีดินเปล่า / ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 3-2-75.00 38.72 NC 117.869 ลบ.
L

23 ท่ีดินเปล่า / ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี / 67-2-89.50 251.93 248.07 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน
L 220.85 ลบ.

24 ท่ีดินเปล่า / ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชนั กรุงเทพ / 36-0-91.00 199.25 199.45 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน
L 139.475 ลบ.

25 ท่ีดินเปล่า / ริมถนนจอมเทียน ดา้นหนา้โครงการ 0-0-47.00 0.71 0.36 NC ไม่มี
บา้นฟ้าริมหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / L

รวมท่ีดินเปล่า 834-1-65.0 1,860.49 1,549.84
รวม 959-1-42.60 3,705.17 3,425.59

หมายเหตุ   1. SH = บา้นเด่ียว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮา้ส์, CD = อาคารชุดพกัอาศยั, CB = อาคารพาณิชย,์ L = ท่ีดินเปล่า
                    2. ประเมินราคาโดย บริษทั ควอลิต้ี แอพไพรซลั  จ  ากดั ในเดือนธนัวาคม 2555

             โดยใชวิ้ธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และแบบตน้ทุนทดแทน  ปรับปรุงดว้ยเงินลงทุนในโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน
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6.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาบา้นจดัสรรเพื่อขายเป็นหลกั โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน 

มลูค่าเงินลงทุน 
ตามวธีิราคาทุน 

(บาท) 

มลูค่าเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

(บาท) 
1. บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี - 
    แมเนจเมน้ท ์ จ  ากดั 

รับเหมาก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 

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

2. บริษัท ควอลิ ต้ี  ลิฟวิ่ ง  แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

บริหารงานหมู่บา้น 1.00 99.99 0.01 3,883,364 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ย  

บริษทัจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมบริหารงานในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือ
หุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น เพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญั และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บริษทั 
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7. โครงการในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู่รวมทั้งส้ิน 13โครงการ (ไม่รวม
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาในอนาคตอีก 2 โครงการ) มูลค่าซ้ือขายท่ีท าสัญญาแลว้ทั้งส้ิน 8,098 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.2 ของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู่ ประกอบดว้ยโครงการบา้น
จดัสรรพร้อมท่ีดิน และโครงการอาคารชุดพกัอาศยั ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้ งกระจายอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 
รวมทั้งเมืองใหญ่ในภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพ และในดา้นประเภทของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย บา้นเด่ียว บา้นแฝด 
ทาวนเ์ฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัและ
กระจายความเส่ียงทางการตลาดและจากสถานการณ์แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ตน้ทุนการก่อสร้าง และค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต บริษทัไดมี้การกระจายท าเลในการเปิดโครงการใหม่และพฒันาโครงการแนวสูงเพื่อขยายตลาดและ
กลุ่มลูกคา้ใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน  

 

บริษทัยงัคงนโยบายขยายโครงการใหม่บนท าเลท่ีมีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง ส าหรับรายละเอียด
โครงการและขอ้มูลอ่ืน ๆ อยูใ่นขั้นตอนของการวเิคราะห์และตรวจสอบ จึงยงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะเปิดเผย
ไดใ้นขณะน้ี อยา่งไรก็ตามปัจจุบนับริษทัมีท่ีดินเปล่ารอการพฒันาเป็นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 834 ไร่ มูลค่า
ตามบญัชี 1,549 ลา้นบาท และมีราคาประเมินจากผูป้ระเมินอิสระ 1,860 ลา้นบาท และยงัคงมีนโยบายในการ
ขยายการลงทุน โดยการซ้ือท่ีดินใหม่ท่ีมีศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือได้ว่าปัจจุบนับริษทัมีความพร้อม
ส าหรับการขยายการลงทุนใหม่ในอนาคต  
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8. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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9. โครงสร้างเงินทุน 
9.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 1,200,000,000 หุน้ เรียกช าระแลว้ 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,185,985,052 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

จากข้อมูลผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ท่ี ถือหุ้นผ่านบริษัท  ไทยเอ็นวี ดีอา ร์  จ  ากัด  ณ ว ัน ท่ี                       
29 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวน 3,077,533 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.259 ของหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้ และเน่ืองดว้ยหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีถือโดยบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั ไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น 
(ยกเวน้กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน) 
เป็นผลท าใหผู้ถื้อหุน้ในส่วนท่ีไม่ใช่หุน้ท่ีถือโดยบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 0.259 และท าให้ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเพียงร้อยละ 24.935 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ จะมีสิทธิออกเสียง
ถึงร้อยละ 25.00 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจ านวนหุ้นท่ีถือหุ้นผา่น
บริษทั ไทยเอ็นวีดี-อาร์ จ  ากดั ล่าสุดของบริษทัได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ 
www.set.or.th 

 

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

 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2555 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,200,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เรียกช าระแลว้ 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
1,185,985,052 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2555 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของทุนช าระแลว้
1 นายน าชัย ตนัฑเทอดธรรม 672,000,000             56.66                                

2 นางสุนี ตนัฑเทอดธรรม 84,000,000               7.08                                   

3 นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 19,810,800               1.67                                   

4 นายประสิทธ์ิ ตนัฑเทอดธรรม 19,218,000               1.62                                   

5 นางนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม 19,203,000               1.62                                   

6 นางสมทรง ลาวณัยป์ระเสริฐ 19,080,000               1.61                                   

7 นายสุจินต ์ตนัฑเทอดธรรม 18,242,000               1.54                                   

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

9 นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 13,513,000               1.14                                   

10 นางจินตนา เจษฎาวรางกลู 10,000,000               0.84                                   

11 นางสมพร เดชะรินทร์ 5,664,200                 0.48                                   

12 นายณฐัวิทย ์ตนัฑเทอดธรรม 3,216,000                 0.27                                   

13 นายณฐัวฒิุ ตนัฑเทอดธรรม 3,216,000                 0.27                                   

14* บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 50,000,000               4.22                                   

15**  บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 23,049,300               1.94                                   

16 นายกิตติพล ทวนทอง 20,000,000               1.69                                   

17 นายธีระ พุ่มเสนาะ 10,289,100               0.87                                   

18 นางสาววิลาพร กระแสสิน 9,154,700                 0.77                                   

19 นายกมัปนาท ปรีชาตั้งกิจ 8,100,000                 0.68                                   

20 นางสาวหทยัชนก เจษฎาวรางกลู 6,860,000                 0.58                                   

21 นายธนกร บุญคงช่ืน 6,687,600                 0.56                                   

22 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 6,100,000                 0.51                                   

23 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอ่ืน 140,710,352             11.86                                

รวม 1,185,985,052         100.00                               
ที่มา :  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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หมายเหตุ :    1.  กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ล าดบัท่ี 1-13 รวมจ านวน 905,034,000 หุน้ คิดเป็น 

สดัส่วนร้อยละ 76.31 ของทุนช าระแลว้ 
     *2.      บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือ

หุน้ในบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) คิดเป็น สดัส่วนร้อยละ 74.59 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 
20 เมษายน 2554) 

                                   **3.      บริษทัหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บริษทัหลกัทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 
(มหาชน) คิดเป็น สดัส่วนร้อยละ 56.34 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554)  

4. ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัได้
จากเวบ็ไซต ์  ของบริษทั คือ  www.ncgroup.co.th 

 
 

9.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี และส ารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงานของบริษทั โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากกระแสเงิน
สดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลงัการตั้งส ารองตาม
กฎหมายแลว้คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 
 
 

http://www.ncgroup.co.th/
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คณะกรรมการสรรหา

บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัด

โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทยีน

ฝ่ายจัดชือ้

ฝ่ายบริหารสโมสร

แผนกประสานงานราชการโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี

ฝ่ายการตลาด SBU 2

ผช.กรรมการผู้จัดการ สายปฏบิตัิการ 1

ฝ่ายการเงนิ

โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย์

โครงการคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์
แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ฝ่ายก่อสร้าง/ส่วนกลาง โครงการ เอ็นซ ีรอยลั ป่ินเกล้า

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการตลาด SBU 3 โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 ฝ่ายการตลาด SBU 1 โครงการ เดอะ รอยลั กรีนพาร์ค กาญจนาภเิษก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบญัชี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์ บริษัท เอ็น.ซ.ีพร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัดโคงการบ้านฟ้ารังสิต ล าลูกกา คลอง 7 โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏบิตัิการ 2 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏบิตัิการ 1 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

ผช.กรรมการผู้จัดการ สายปฏบิตัิการ 3 

ส านักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายระบบจัดการคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

10. การจัดการ  
โครงสร้างองค์กร บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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10.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ       คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2555 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ  
2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
4. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 
8. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการบริษทั  

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม อยูใ่นกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555 กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้
รวมกนัร้อยละ 76.31 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดล้งมติก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัเป็นดงัน้ี  
(1) นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ

ประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ 
(2) นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือร่วมกบั นาย

วเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์   หรือนายรังสรรค ์นนัทกาวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติของท่ีประชุม    ผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

(2)  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษทั ควบคุมก ากบัดูแลการ
บริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น การเพิ่มทุน 
การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั
ให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขาย
สินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

(3)  จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจดัให้มีการบริหารจดัการความเส่ียง และ
การติดตามผล 

(4) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
(5) ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผดิชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็น
คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารจดัการบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั      ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารของบริษทัและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2549 
และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมติัแต่งตั้ งให้
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีผลตั้งแต่          วนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2555 ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ประกอบดว้ย 

1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 
ทั้ งน้ี สามารถดูรายละเอียดประวติัของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและ
ผูบ้ริหาร) 

โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวสัด์ิชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและ
ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit)    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3)  สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
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ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ      1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั   ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของ      ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

(7)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทั และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทัและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน โดย
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ประกอบดว้ย 

 

1. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการสรรหา 
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการสรรหา 

โดยมี นางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา    

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบติัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ   
และคณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ     ประธานคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  กรรมการ
ผูจ้ดัการ  เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั  และเลขานุการอนุกรรมการ
บริษทั เม่ือต าแหน่งว่างลง หรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่         เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(3) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหา  
 ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 1 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั     ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
จ านวน 1 ท่าน โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ประกอบดว้ย 

1. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาววนิตา รอดด า เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

(1)  ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

(2)  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึง
รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ทั้งท่ีเป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

 (3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนสัประจ าปี 
และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณา    
ค่าตอบแทน 

ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 1 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัและต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

(2) จดัท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการ
คดัเลือก การวา่จา้ง       การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้
ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร          และกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอ เพื่อกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัท่ีก าหนด
เอาไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้ง
การช าระหรือใชจ่้ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใชจ่้ายเงินเพื่อการ
ลงทุน เพื่อการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินท่ีก าหนดให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

(7)    มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดบับริหารของบริษทัมี
อ านาจอนุมัติทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควร 
  อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ และการมอบอ านาจช่วง จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมติัรายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั
บริษทั และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทั 
หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึง
ระบุไวใ้นนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ทั้งน้ี ส าหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยใหก้รรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น 
 
คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร 

3. นายรังสรรค ์    นนัทกาวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 1 

4. นายสมนึก        ตนัฑเทอดธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 2 

5. นายบุญชยั        ชยัอนนัตบ์วร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 1 

6. นายวราพงศ ์ นิลศิริ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 3 

7. นางน ้าเพชร ตนัตะวิริยะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

8. นางนพรัตน์ วชิยัยทุธ์พงศ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด 

9. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 

10. นางสาวยสวนัต ์      รุ่งวรา ผูอ้  านวยการโครงการ 

11. นายบุญชยั  โรจน์พานิช ผูอ้  านวยการโครงการ 

12. นางสรวงพชัร์ เจริญรวย ผูอ้  านวยการโครงการ 

13. นางอจัฉรา ก่ิงไทร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายขาย 

14. นายวลชัณฏัฐ ์ รุจิดาศิริสกุล ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

15. นางสาวกมลวรรณ  สวสัด์ิชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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หมายเหตุ : 1. คุณธญัธร ศิริรัตน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด ลาออกเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 
บริษทัฯ นิยามผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวค้รอบคลุมมากกวา่เกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 
(1)   มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั 

หรือคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงานผลการด า เ นินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 

(2)   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ า ปี ท่ี ฝ่ ายบริหารจัดท า เพื่ อน า เสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของ
แต่ละหน่วยงาน 

(3)  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก
ปัจจยัต่างๆ ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทั 

(4)   มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย
หรือผลประโยชน์ของบริษทั 

(5)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษทั     ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัการจดัซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างและบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติจากคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งน้ี 
อ านาจอนุมติัดงักล่าวไม่รวมถึงการจดัซ้ือท่ีดิน  

(6)   พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้าง
ร้าน หรือสถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

(7)  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปัน
ผลประจ าปี        เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

(8)  ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามการให้อ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการบริษทั 

 
 

ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้กรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                             ส่วนท่ี 1 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์                                                                                                                                                   

 60 
 

เป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัใน
อนาคต    
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อ    ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการ
บริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั                และเลขาการอนุกรรมการบริษทั เม่ือต าแหน่งว่างลง
หรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั      และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง ใหมี้หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ และมี
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศในการท างาน
ใหแ้ก่บริษทั  

ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารอ่ืน มาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั
มีนโยบายท่ีจะ     สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัได ้โดยได้
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและ     ถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวน  

         กรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หน่ึงในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
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 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจ
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(4.1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(4.2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(4.3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณี
ท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

(5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่ง
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง
เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
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(2) มีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

(4) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัเอกชน
หรือบริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั หรือเป็นคู่แข่งขนัของ
บริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับ
คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

นิยามกรรมการอสิระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจโดยอิสระของตน 

กรรมการอสิระต้องมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปน้ี 

(5.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(5.2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(5.3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้น
การเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(5.4) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั 
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(5.5) เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(5.6) สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขั้น
ต ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุน
ช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 ในรอบบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหน่ึงของ
บริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท เป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด อยา่งนอ้ย 3 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  
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10.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 1. นายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 3

2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 3

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 5

4. นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 5

5. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 5

 6. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ  15/5/2550 - ปัจจุบนั วาระท่ี 2

 7. นายกอบศกัด์ิ  พงศพ์นรัตน์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจุบนั วาระท่ี 3

 8. นายวิจิตร วิชยัสาร กรรมการ  11/10/2550 - ปัจจุบนั วาระท่ี 2

ช่วงระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง
วาระทีด่ ารงต าแหน่งช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2555 

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

 1. นายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 6/6 - - -

2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ, 6/6 - 1/1 -

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการสรรหา 6/6 - - 1/1

4. นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ กรรมการ 6/6 - -  -

5. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ์ กรรมการ 6/6 - - -

 6. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหา และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

6/6 5/5 1/1 1/1

 7. นายกอบศกัด์ิ  พงศพ์นรัตน์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา

6/6 5/5 - 1/1

 8. นายวิจิตร วิชยัสาร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

6/6 5/5 1/1 -

การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง
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10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม 
ค่า 

ตอบแทน
รายปี 

รวม 
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

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

1. นายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์ 
ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

0.30 - - - 0.44 0.74 

2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอด
ธรรม 

กรรมการ  0.12 - 0.02 - - 0.14 

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอด
ธรรม 

กรรมการ  0.12 - - 0.02 - 0.14 

4. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ  0.12 - - - - 0.12 

5. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการ  0.12 - - - - 0.12 

6. นายพิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ  0.18 0.15 0.03 0.03 0.20 0.59 

7. นายกอบศกัด์ิ  พงศพ์นรัตน ์ กรรมการ  0.12 0.10 - 0.02 0.20 0.44 

8.นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ 0.12 0.10 0.02 - 0.20 0.44 

รวม 1.20 0.35 0.07 0.07 1.04 2.73 
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2555 มีดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ           50,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
2. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ          20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม  

            (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
      3.   ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      4.   ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 

5. ค่าเบ้ียประชุมรายปีประธานกรรมการ           440,000  บาท ต่อปี 
      6.   ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000   บาท ต่อคน ต่อปี 
      7.   ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000  บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      8.   ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา  20,000  บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      9.   ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      10.     ค่าเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน          20,000    บาท ต่อคร้ังการประชุม    
      11.    ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษทัยอ่ย ปี 2555 - ไม่มี - 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2555 

รายการ 
2555 

จ านวน จ านวนเงิน 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ท่าน) (ลา้นบาท) 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 14* 29.28  - เงินเดือน 
(ในฐานะผูบ้ริหาร)      - โบนสั 
    - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
หมายเหตุ :  1.  ผูบ้ริหาร หมายถึง กรรมการผู ้จ ัดการ รองกรรมการผูจ้ ัดการ ผู ้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ 
 2*. รวมค่าตอบแทน คุณธญัธร ศิริรัตน์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด ลาออกเม่ือ

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 
 

2. ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
-ไม่มี – 
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10.4 การก ากบัดูแลกจิการ 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีเน้ือหาครอบคลุมถึง  

-โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

-สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

-การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 

-การควบคุมและบริหารความเส่ียง 

-จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

ในปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และคู่มือจรรยาบรรณบริษทัในหลายประเด็น เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สรุปสาระส าคญัของการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัในปี 2555 ดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตนอยา่ง
เตม็ท่ี โดยไดมี้การระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   

การประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2555 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเขา้
ร่วมประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 8 ท่าน) มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะ 94 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 922,560,625 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุ้นสามญัท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 1,185,985,052 หุ้น) 
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ระหวา่งการประชุมมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 15 ราย ท า
ให้มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 109 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
922,662,647 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ  และรายงาน
ประจ าปี ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูล
อย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุม รวมทั้งไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
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และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั นอกจากน้ี บริษทัไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา และหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th ก่อนวนัประชุม 30 วนั   

บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได ้

บริษทัฯไดแ้จง้ในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเขา้ร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อ
แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม กฎและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม รวมถึงแผนท่ี
สถานท่ีในการจดัประชุม และในวนัประชุมบริษทัไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูม้อบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม และเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
ไดล่้วงหนา้ 2 ชัว่โมงก่อนการประชุม และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  วิธีการ
นบัคะแนนและวธีิใชบ้ตัรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัให้
มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในท่ีประชุมไดน้ าเสนอเร่ืองท่ีส าคญัให้ผู ้
ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการ
ประชุมนอกเหนือไปจากท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัในท่ี
ประชุมอยา่งกะทนัหนั ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการซกัถาม 
โดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสม บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมในภายหลงัท่ีได้
เร่ิมการประชุมแลว้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงั
ไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

บริษทัฯ จดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุม และบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อม
ทั้งประเด็นขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น และจดัส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 14 วนั นบั
แต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.ncgroup.co.th ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บคะแนนจากการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 
2555 ซ่ึงจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกบัสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยรวมอยูใ่นช่วงคะแนนร้อยละ 90 – 99   ซ่ึงจดัอยู่
ในเกณฑดี์เยีย่ม  
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การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษทัฯ และไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีอิสระ
จากบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ  ากดั เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของผู ้
ถือหุน้ และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2555 บริษทัไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุน้ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั้งไดแ้จง้ผลการด าเนินการดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

บริษทัมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม 
เป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย บริษทัมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อ
หุน้ และมีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นขอ้ 1 สิทธิผูถื้อหุน้   

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) การน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ
และผูบ้ริหารซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น บริษทัก าหนดให้กรรมการ เปิดเผยขอ้มูลต่อบริษทั
เก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์กบัธุรกรรมของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและวิธีการ
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อ
ปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในการหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั
ตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการ
เช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะตอ้งมีการเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
อนุมติัรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้
รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั  

โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการ
พิจารณาอนุมติั โดยบริษทัได้ท าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) อยา่งครบถว้น  

นอกจากน้ี บริษทัหา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีเป็น
การแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับ
ผลประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้ม โดยไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัอยา่งชดัเจน ตลอดจน
การก าหนดโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีไม่เอ้ือต่อการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์  

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 
ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นลูกคา้ 
คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยระบุไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษทั เพื่อส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทั
จดัให้มีช่องทางเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้มีโอกาสแสดงความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั และร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษทั หรือ
พบเห็นการท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th  
และสามารถส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยตรงผา่นทาง email address: bod@ncgroup.co.th  
และเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทาง email address: ir@ncgroup.co.th ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 
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ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัในระยะยาว โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ และขอ้ 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

พนักงาน : บริษทัตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่
ความส าเร็จของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ ง การโยกยา้ย ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบติังาน และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
โดยมีนโยบายในการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
อนามยัท่ีดีและจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อดูแลเร่ืองสวสัดิการให้แก่พนกังาน รวมทั้งจดัให้มี
การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ าทุกปี จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักาย การประกนัชีวิตของพนกังาน 
และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

ในปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับการดูแลเร่ือง
ค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน โดยมีขอ้ความ ดงัน้ี 

“ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆท่ี
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดีย่ิงขึน้ ตลอดจนสร้าง
ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

1)บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 

2)บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
อย่างสม า่เสมอ เพ่ือให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม” 

ลูกค้า : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ท่ีจะ
ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพนัธ์อนั
ดีในระยะยาว โดยบริษทัมีระบบการควบคุมคุณภาพบา้นดว้ยระบบสากล  ISO บริษทัมุ่งเนน้การปฏิบติั
ต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าไวก้บัลูกคา้
อย่างเคร่งครัด บริษทัจดัให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของ
สินคา้และบริการ (CFR : Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลบัของลูกคา้ 
นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการและการก่อสร้าง
ทุกคร้ังท่ีมีการส่งมอบบา้นให้แก่ลูกคา้ และจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี 
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เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการของบริษทั เพื่อให้ลูกคา้ได้รับความพึง
พอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั  

คู่ค้า :  บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาและปฏิบติัตาม
สัญญาท่ีท าไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด  

เจ้าหนี้ : บริษทัยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงท่ีมีต่อ
เจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด  

คู่แข่งทางการค้า : บริษทัมีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด 
หรือก าหนดใหคู้่คา้ตอ้งขายสินคา้ใหบ้ริษทัเท่านั้น บริษทัไม่มีนโยบายในการใชว้ิธีการใดๆ ให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม สนับสนุนให้ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบการ
แข่งขนัท่ีดี ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิการคา้ และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ย
การกล่าวหาในทางร้าย ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

ผู้สอบบัญชีอสิระ : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูส้อบบญัชีอิสระท่ีผูถื้อหุ้นใชเ้ป็นกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น จึง
มีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู ้สอบบัญชีอย่างเต็มท่ีโดยการเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
ตลอดจนใหค้วามสะดวกแก่ผูส้อบบญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

สังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงการให้
ความส าคญักบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การช่วยเหลือสังคม และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมท้องถ่ินท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ ทั้ งท่ีด าเนินการเองและ
ร่วมมือกบัรัฐและชุมชน การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น รวมถึงรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2555 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายจดัการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้
ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบติัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน นโยบาย และการปฏิบติัต่อบริษทั ในอนัท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการกระท า
หรือปกปิดการกระท าใดท่ีขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษทั การทุจริต หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน เน่ืองจากบริษทัไดเ้ล็งเห็นวา่ พนกังานทุกคนถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององคก์ร จึงจ าเป็น
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้และพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบติัตน อยู่ใน
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ระเบียบวินัย และศีลธรรมอนัดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองค์กร ควบคู่กับ
พฒันาใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
และโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการท าหน้าท่ี  และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการ ตลอดจนการจดัท ารายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัตาม
นโยบายอยา่งครบถว้น 

โดยในปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติก าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษทัตอ้ง
รายงานการซ้ือ-ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตร
มาส 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทัได้ก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัท่ีจดัท าข้ึน มีขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้นในสาระท่ีส าคญั โปร่งใส รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทัได้
จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปีแลว้ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัจดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบริษทัในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละประชาชนทัว่ไป โดย
การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นหลายช่องทาง เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทุน (Opportunity Day) การ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางส่ือมวลชน อีเมล์ โทรศพัท ์โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่
ขอ้มูลบนเว็บไซต์บริษทัท่ี www.ncgroup.co.th ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งน้ี ผูล้งทุน
สามารถติดต่อขอขอ้มูลบริษทัโดยผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th หรือท่ี E-MAIL 
Address : ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 401 , 403 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชน และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้
บริหารจดัการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงท าหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนก ากบัดูแลฝ่ายจดัการเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ
บริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

บริษทัได้จดัให้มีจ  านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 
ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันั้น ผู ้
มีส่วนไดเ้สียจึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ โดยบริษทัก าหนดให้มี
การแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่าย
บริหารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น และมีความเป็นอิสระตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด า เนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด
ขั้นต ่าของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ส าหรับนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการ ทั้งน้ี บริษทั
ยงัไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีกรรมการสามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บจากการท าหน้าท่ีของกรรมการท่ี
ผา่นมา 
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คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แ ต่งตั้ งกรรมการผู ้มีความ รู้ความช านาญท่ี เหมาะสมเป็น
คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัฯได้ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรในปีท่ีผา่นมาต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี และถึงแมว้่าบริษทัฯยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการด้านการก ากบัดูแลกิจการ แต่ได้มีการจดัตั้งคณะท างานท่ีดูแล
รับผดิชอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
มากกว่า 6 คร้ังต่อปี โดยก าหนดให้การประชุมคร้ังท่ี 1/2556 มีวาระพิเศษในการพิจารณาทบทวน 
วสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงนโยบาย แผนงานเชิงกลยุทธ์ และ
เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้
กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น โดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาส
ใหก้รรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการได ้โดยในการประชุมมีการก าหนด
ระเบียบวาระชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอและจดัส่งให้กบัคณะกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุม 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 
โดยกรรมการสามารถขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทั 

 ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบและจดัสรรเวลาไวอ้ยา่ง
เพียงพอในการประชุม เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อย่าง
รอบคอบโดยทัว่กนั ทั้งน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีเลขานุการท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดบนัทึกและจดัท ารายงาน
การประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง และการประชุม
พิเศษจ านวน 2 คร้ัง  
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยมี
ระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยูเ่สมอ 

การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา พร้อมทั้ งมีการจัดท าสรุปผลการประเมินเพื่อ
คณะกรรมการจะได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป  

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 

เพื่อใหก้รรมการผูจ้ดัการของบริษทัสามารถบริหารงานและจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ
ผูจ้ดัการไวไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ให้มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนและโปร่งใส โดยก าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรม และสูงเพียง
พอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีต้องการ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึนจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน  

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบั
สภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดภาระ หนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในเพื่อท าการพฒันาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจดัท าคู่มือ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินท่ีส าคัญของบริษทั การปฏิบติัการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั การตรวจสอบพิเศษไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด
และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้
อยา่งเต็มท่ี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

นอกจากน้ีในปี 2555 บริษทัได้ว่าจา้ง บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากดั เป็นท่ี
ปรึกษาดา้นการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีการบริหารจดัการระบบงานดา้นต่าง ๆ ท่ี
ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการบริหาร และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก บริษทัไดมี้การ
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง คณะท างานดา้นการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียงของ
กิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง  โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตาม
มาตรการบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

จริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ในการด าเนิน
ธุรกิจ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2549 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติข้อพึงปฏิบติัเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียง
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ธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีด าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
บริษทัเป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติัยิ่งข้ึน โดยบริษทัได้
จดัท าเป็นคู่มือแจกใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน พร้อมลงช่ือรับทราบ และมีแผนงานท่ี
จะจดัให้มีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณของบริษทัอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนับริษทัได้
ก าหนดใหจ้รรยาบรรณของบริษทัเป็นหลกัสูตรหน่ึงในการอบรมพนกังานใหม่ของบริษทัดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพื่อให้พนกังานทัว่ไปยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ 
หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัด้วย โดยในปีท่ีผา่นมาไม่มีการกระท าท่ีแสดงถึงความขดัแยง้ต่อนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัแต่อยา่งใด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
เขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยหน่วยงานท่ีดูแลการ
ฝึกอบรมพนกังานของบริษทั และหลกัสูตรท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสถาบนัอ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาพฒันาการท างานต่อไป ทั้งน้ี เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่คณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมอบรม พฒันาความรู้
อย่างสม ่าเสมอ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการ จึงได้
มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละเลขานุการบริษทัจดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วมอบรมของ
คณะกรรมการและน าเสนอหลักสูตรอบรมท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อ
สนับสนุนให้คณะกรรมการมีโอกาสเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการ
เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง   

เลขานุการบริษัท 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ
ช่วยให้กรรมการและบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ
ส่งเสริมให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งดูแล
การจดัท าและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
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เลขานุการบริษทัไวใ้นคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษทัต่อการพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถ
ติดต่อเลขานุการบริษทัไดท่ี้ E-mail Address : ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 
403 , 02-531-5533 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีนโยบายการด าเนินงานบนพื้นฐานของความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2 บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนกังานมีค่านิยมในการปฏิบติังานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต อยา่งต่อเน่ือง 

3 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการ
กระท าท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษท่ี
เหมาะสม 

การแจ้งข้อร้องเรียน 

1 หากพนักงานพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือรายงานต่อผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี 

- ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

- คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั 

2 บริษัทฯ ก าหนดให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เ ป็นหน่วยงานรับข้อร้องเ รียนจาก
บุคคลภายนอก ในกรณีท่ีพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจเป็นการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ         
โดยสามารถแจง้เร่ืองโดยตรงท่ี 

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี 12130 โทรศพัท ์02 993 5080 – 7 ต่อ 230 อีเมลล ์: HRNC@NCGROUP.CO.TH   
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10.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด้านการใช้
ข้อมูลภายใน จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ คู่มือผูบ้ริหาร คู่มือ
พนกังาน จรรยาบรรณบริษทั” สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่ายต่างๆ เพื่อใหรั้บทราบ 

เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยใหจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน  

3. จดัท า “คู่มือผูบ้ริหาร”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูบ้ริหารไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน
การปฏิบติัตนตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีก ากับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ไดแ้ก่  คุณสมบติัของผูบ้ริหาร 
บทบาท หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรายงานการถือ
หลกัทรัพย ์การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ทั้งน้ี เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถ
ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง และเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่บริษทัฯ จะมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีความ 

โปร่งใสเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และผูท่ี้ส่วนไดเ้สียทุกรายโดยเท่าเทียมกนั 

4. ระเบียบและวิธีการปฏิบติังานในคู่มือพนกังานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัมีการ
ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบ
การเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลงัจากท่ีไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบ
แล้ว 48 ชั่วโมง และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญนั้ นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษัทมีการ
ด าเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ รวมทั้งก าหนด
หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเปิดเผยความลบัของบริษทัแก่บุคคลภายนอก หรือ
ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
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 การแจ้งข้อร้องเรียนและบทลงโทษ 

1. ก าหนดช่องทางใหพ้นกังานแจง้ขอ้มูลไดก้รณีพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณดงัน้ี 

- ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

- คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั 

2. ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตกัเตือน การภาคทณัฑ ์หรือไล่ออกแลว้แต่
กรณีเป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2555 ไม่พบขอ้มูลการปฏิบติัผิดกฎระเบียบด้านการใช้ขอ้มูลภายในของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 
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10.6 บุคลากร 

 10.6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 184 คน แบ่ง
ตามสายงานหลกั ดงัน้ี (ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2553 – 2555) ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวน
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญั) 

สายงาน จ านวนพนกังาน (คน)

ฝ่ายงานส่วนกลาง 84

ฝ่ายโครงการ 74

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 5

บริษทั ควอลิต้ี ลิฟว่ิง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 21

รวมพนกังาน 184
 

 
 
 

10.6.2 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 
2553 – 2555) 
 

10.6.3 ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน  ส าหรับปี 2555 และปี 2554 สามารถแยกตาม
ลกัษณะผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 

 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2555 ปี 2554
เงินเดือน / โบนสั 92.8 85.76
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกนัสังคม

5.1 4.46

อ่ืนๆ 10.7 10.95
รวม 108.60 101.17  

 
หมายเหตุ : นโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและพนกังานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 10.4 
การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย 3 บทบาทผูมี้ส่วนไดเ้สีย หนา้ท่ี 71 
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10.6.4 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นนโยบายท่ีบริษทัให้ความส าคญั นับตั้งแต่การวางแผน
ด าเนินการ การน าแผนไปปฏิบติั ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ด้วย
เล็งเห็นวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ดงันั้น         
บริษทัฯ จึงก าหนดงบประมาณ และแผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเน่ือง   

ในปี 2555 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการทบทวนแก่นหรือพื้นฐานของการพฒันาพนักงาน
ดา้นเจตคติ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ อนัจะน ามาซ่ึงรูปแบบของวิธีคิด วิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยไดจ้ดัท าโครงการส ารวจวฒันธรรมหรือค่านิยมขององค์กร (Core 
Value) และจดัท าต้นแบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร 
(Managerial Competency) ซ่ึงการด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหาร 
ผูจ้ดัการ และพนกังานทุกระดบัเป็นอยา่งดี ท าให้มัน่ใจไดว้า่ส่ิงท่ีไดรั้บจะสามารถน าไปพฒันาและต่อ
ยอดการปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตามความมุ่งหวงั 

ส าหรับการอบรมและสัมมนาในปี 2555 ไดจ้ดัอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมจ านวน 59 
หลกัสูตร ภายใตเ้ป้าหมายหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. การอบรมเสริมกลยุทธ์บริษัทในด้านต่างๆ เช่น  

1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างวฒันธรรมหรือค่านิยมองค์กร (Core Value) และสมรรถนะ 
(Competency : โดยจดัให้มีการแจง้ผลส ารวจวฒันธรรมองค์กรและสมรรถนะ ตลอดจนอบรมให้
ความรู้สร้างความเขา้ใจกบัพนกังานทั้งบริษทั จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการประเมินสมรรถนะ
ใหก้บัผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ 

1.2 กลยทุธ์การสร้างแบรนด์ (Branding) : จดัสัมมนา Employee Corporate Branding สร้างการ
รับรู้ สร้างความตระหนกัในการเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างแบรนด ์ 

1.3 กลยุทธ์ดา้นพฒันาระบบบริการ (Smart & Smile): จดัอบรมหลกัสูตร Service Excellent 
และการพฒันาบุคลิกภาพใหก้บัพนกังานตอ้นรับลูกคา้  
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2. การอบรมเพิ่มความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการทางานอย่างมืออาชีพ เช่น 
หลกัสูตรเทคนิคการขายสไตล์ท่ีปรึกษา (Advance) ส าหรับพนกังานขาย หลกัสูตรการวางแผนงาน
ก่อสร้าง หลกัสูตรกฎหมายเก่ียวกบังานก่อสร้าง และหลกัสูตรการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความ
ปลอดภยั ส าหรับวิศวกร และผูค้วบคุมงาน หลกัสูตรพระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดิน 2543 และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับพนกังานฝ่ายบริหารชุมชน  

3. การอบรมพัฒนาสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Competency) เพื่อให้สามารถ
ท างานได้สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด เช่น หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส าหรับผูบ้ ังคับบัญชา 
หลกัสูตรการพฒันานกับริหารระดบัตน้ หลกัสูตรการแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

4. การอบรมพัฒนาระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น หลักสูตร ISO 
9001:2008 Internal Audit อบรมการใชง้านโปรแกรม Real Estate Management  

นอกจากการอบรมสัมมนาแล้ว ยงัมีการเสริมสร้างศกัยภาพ (Potential) ของพนกังานและปู
พื้นฐานส าหรับการเจริญเติบโตในสายงาน (Career Path) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ในรูปแบบ
ของการประชุม ซ่ึงก าหนดใหมี้การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบกาณณ์ (Knowlede sharing) ผา่น
การประชุม การเรียนรู้ในรูปแบบของการท ากิจกรรมโดยเป็นคณะกรรมการต่างๆ ภายในบริษทั เช่น 
คณะกรรมการระบบคุณภาพ คณะกรรมการ KPI คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ CSR 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยจดัให้มีสวสัดิการทุนการศึกษาแก่
พนักงาน ทั้ งในระดับมหาบัณฑิต บัณฑิต และประกาศนียบัตร ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ส าหรับพนกังานท่ีเขา้มาใหม่นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรม (On 
the job training) เพื่อให้เขา้ใจในระบบงาน ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งงาน รวมถึงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ของบริษทั เพื่อปลูกจิตส านึกในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็น
บรรษทัภิบาลของบริษทั ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในปี 2555 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดงัน้ี 

               

การจัดฝึกอบรม จ านวนหลักสูตร
การอบรมภายในองคก์ร 22
การอบรมภายนอกองคก์ร 37

รวม 59  
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11. การควบคุมภายใน 
 

        คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทั ในปี 2555 บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัท่ี
ปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2555 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  

1.องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

        1.1โครงสร้างองค์กร บริษทัให้ความส าคญัยิ่งต่อการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนุนระบบการ
ควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบและพฒันาระบบ  

           ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัประชุมอยา่งนอ้ย     ไตรมาสละ 1 
คร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ และผูต้รวจสอบ
บญัชีของบริษทัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

 

          1.2 บริษทัไดก้ าหนดแผนกลยทุธ์ระดบัองคก์ร  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนงานรายปี ซ่ึงผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และเป้าหมายดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ของแต่ละฝ่าย / 
โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อทบทวน KPI ของทุกหน่วยงาน ใหเ้หมาะสม
กบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ตลอดจนการส่ือสารนโยบายการบริหารงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั   
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           1.3 บริษทัไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยไดก้ าหนดให้การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็น
หน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัในการบริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ี
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ นโยบายสนบัสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ 
ความสามารถ สร้างขวญั และก าลงัใจให้พนกังานไดร่้วมกนัปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
องคก์ร 

            1.4 บริษทัมีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบติังาน ด้านการเงิน จดัซ้ือ การบริหารทัว่ไป และมีระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล 

 

2.   การบริหารความเส่ียง 

            บริษทัมีการก าหนดโยบายบริหารความเส่ียง และจดัตั้ งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพื่อร่วม
พิจารณาแผนการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดให้เป็นวาระหลกัในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจวา่มาตรการในการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอ
และอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

  

นโยบายบริหารความเส่ียง : 

1.คณะท างานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง
ครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าตารางการประเมินความเส่ียง ก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง 
รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัถือปฏิบติั 

2. แผนงานบริหารความเส่ียงจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ท่ีบริษทัก าหนด โดยสามารถ
ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3.ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

4.การปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ืองภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

        3.1 บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน จดัโครงสร้างการ
ปฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถสอบทานงานระหวา่งกนัได ้

       3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบติังาน KPI อย่างสม ่าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ประจ าปีทุก 6 เดือน 

           นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 ยงัได้ก าหนดให้คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารงาน 
สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก ทั้งน้ี เพื่อสร้างความสามารถดา้นการแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพย ์

        3.3 บริษทัมีมาตรการในการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภายใต ้พ.ร.บ.บา้นจดัสรร           พ.ร.บ.
คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผงัเมือง และอ่ืนๆ พร้อมทั้งก าหนดให้
การพิจารณาธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมแลว้ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

        4.1 บริษทัไดพ้ฒันาระบบการรายงานขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบโปรแกรมหลกัภายในองคก์ร (ERP) 
เพื่อให้กระบวนการปฏิบติังาน การรายงานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผู ้บริหาร มีความ  ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว  สามารถลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้มาก
ยิง่ข้ึน 

        4.2 บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร ใหมี้หน่วยงานท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยมีเน้ือหาสาระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถคน้หาได ้ไดแ้ก่  ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ
ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ รวมทั้ งการจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และบอร์ดแจ้งข่าวสารของบริษัท แสดง             
ณ สถานท่ีท างานใหเ้ห็นสามารถรับทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน 

        4.3  บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทางการในการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

     4.4 บริษทัก าหนดใหมี้การส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุมโดย
เฉล่ีย 7 วนั ก่อนการประชุม 

    4.5   ฝ่ายบริหารระดบัสูงเป็นผูก้  ากบัดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
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5. ระบบการติดตามผล 

     5.1 บริษทัก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมฝ่ายบริหาร
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเฉพาะดา้นต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามท่ี
คณะท างานไดรั้บมอบหมาย 

      5.2 บริษทัก าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งจากการประเมินอิสระโดย
ฝ่ายระบบจดัการคุณภาพ ท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบตาม
แผนงานตรวจสอบประจ าปี 

    5.3 บริษทัได้ก าหนดช่องทางในการแจง้ขอ้ร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีสงสัยว่า     
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม  
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12. รายการระหว่างกนั 
12.1 รายการระหว่างกนัในระหว่างปี 2555 
ในระหว่างปี 2553 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมี

รายละเอียดตามประเภทรายการดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง 
จ ากดั /ด าเนินธุรกิจถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน 

 กรรมการและผู ้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม 
ถือหุ้นใน บริษทั เอ็นซีเอช 2555 
โฮลด้ิง จ ากัด  รวมกันร้อยละ 
100.00 

 บริษทั และบริษทั เอ็นซีเอช 2555 
โฮลด้ิง จ ากดั มีกรรมการร่วมกัน    
2 ท่าน คือ  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม และ
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 

 
 
 

บริษทักูย้มืเงินจาก บริษทั เอน็ซีเอช 2555 
โฮลด้ิง จ ากดัโดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
      - ยอดเงินกูย้กมา 

-  จ านวนเงินกูย้มืระหวา่งปี 2555 
-   ช าระคืนระหวา่งปี 2555 
- ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 
- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 
 
 

0.00 
65.00 
65.00 
0.00 
0.00 

บริษทักู้ยืมเงินจากบริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลด้ิง 
จ ากดั  เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินงานของบริษัท โดยอัตรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืดงักล่าวต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย MLR 
ของธนาคารพาณิชย ์  
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

2. นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม เป็นญาติของผู ้ถือหุ้น (นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการ
พิ จ า รณ าค่ า ต อบแทน  ป ร ะ ธ าน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ 
และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 1.14 ณ วนัท่ี 29 ธ.ค.
2555) 

บริษทัเช่าท่ีดินจากนางพชัรินทร์        
ตนัฑเทอดธรรม ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 

- มูลค่ารวม 

 
 
 

0.66 

บริษทัเช่าท่ีดินจากนางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม 
ในส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานขาย บา้นตวัอยา่ง และ
ลานจอดรถของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เน้ือท่ี 11 
ไร่ สญัญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 – 31 ธ.ค. 
2555 อตัราค่าเช่าปีละ 660,000 บาท เน่ืองจากท่ีดิน
ดงักล่าวอยูใ่นท าเลท่ีลูกคา้ผา่นเขา้ออกสะดวก   
 
 

3. บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ 
แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ากดั(SC) / 
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซ่ึง
ได้แก่ นายน าชัย ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม     
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ   
ผู ้ถือหุ้นใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ 
ตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นใน SC 
รวมกนัร้อยละ 94.98 

 บริษทั และ SC มีกรรมการร่วมกนั 
2 ท่าน คือ 
 นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม และ
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บริษทั เอส.ซี.
คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอร์เรชัน่ จ ากดั 
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 

0.11 
0.30 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีท่ีตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

4. บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุ
ก่อสร้าง จ ากดั / ด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / กรรมการ 
และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้ก่ นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม     
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม      
นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์          
นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์และ
บุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือ
หุน้ใน บจก.สถาพรวฒันา คา้วสัดุ
ก่อสร้าง รวมกนัร้อยละ 100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวฒันา   
คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการร่วมกนั
2 ท่าน คือ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอด
ธรรม และคุณสมนึก ตนัฑเทอด
ธรรม 

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง  
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 
 

 
 

112.56 
37.42 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีท่ีตอ้งการ
ความเร่งด่วน 

หมายเหตุ :  1. รายการท่ี 1 เป็นรายการท่ีกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 
 2. รายการท่ี 4  และ 5 เป็นรายการท่ีกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
* นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2550  
   ผูจ้ดัการกองมรดก คุณน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย 

- นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม นายประสิทธ์ ตนัฑเทอดธรรม นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ นายสุจินต ์ ตนัฑเทอดธรรม
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ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ และความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการระหว่างกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกนัดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทัและผูถื้อหุ้น และเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการของบริษทัไดร่้วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติั
รายการระหวา่งกนั และตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหวา่งกนั
เป็นไปอยา่งยติุธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเขา้ท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
บริษทัไม่มีนโยบายการให้กูย้ืมแก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ นอกจากน้ี บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 เร่ือง 
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน บริษทัก าหนดประเภทของรายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษทั 
  รายการธุรกิจปกติของบริษทั ไดแ้ก่ การซ้ือวสัดุก่อสร้าง การขายบา้นในโครงการ การซ้ือท่ีดิน 
บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดยอา้งอิงกบั
ราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั และบริษทัยอ่ย และน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัในหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว  
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 (2) รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ บริษทัว่าจา้งบริษทัย่อย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษทั และวา่จา้งก่อสร้างเฉพาะบา้นสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น  ไดแ้ก่ บริษทัเช่าทรัพยสิ์นเป็นท่ีตั้งส านกังาน
ขายของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์
 (4) รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ 
  รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ ไดแ้ก่ การวา่จา้งบริษทัยอ่ยดูแลสวนในโครงการ  

(5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 
  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ไดแ้ก่ การกูย้ืมเงินจากบริษทัย่อย การให้ธนาคารพาณิชย์
ออกหนงัสือค ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการใหแ้ก่บริษทัยอ่ย การกูย้ืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัจะ
จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น 
บริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัพิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 ทั้งน้ี บริษทัไดป้รับโครงสร้างการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทั้งในโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต
ของบริษทั เพื่อความชดัเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซ้ือท่ีดินของบริษทัในอนาคต 
บริษทัจะซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการโดยตรงจากผูข้าย และไม่มีนโยบายให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นนายหนา้ถือครอง
กรรมสิทธ์ิก่อนโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษทั แต่หากเป็นการซ้ือท่ีดินของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัจะตอ้งผ่านกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บ 
 
 รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้ ง น้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการสุ่มตรวจรายการท่ีเกิดข้ึน และน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ างวดเพื่อพิจารณา นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนั
ท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยปฏิบติัให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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14. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 
 - ไม่มี - 
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 ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้และดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษทัหรือผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารเหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพชัรนันท์ ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
กรรมการบริหาร 

บริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือ 

 
ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร  

3. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหาร  

4. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร  

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ    
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ส่วนที ่2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
เหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ ก ากบัไว ้ 
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่เอกสารท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

1. นายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษทั  

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ    
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
เหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ ก ากบัไว ้ 
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่เอกสารท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

2. ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ    
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ส่วนที ่2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
เหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ ก ากบัไว ้ 
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่เอกสารท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

3. นายกอบศกัด์ิ  พงศพ์นรัตน ์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ    
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ส่วนที ่2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูล
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสาร
เหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม หรือ นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ ก ากบัไว ้ 
ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่เอกสารท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
กรรมการ 

บริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 

4. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

 

                                                                                         ผู้รับมอบอ านาจ 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ    

2. นายวเิชียร  ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ    
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ 
   ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.399)  

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั             
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นท่ี  53/2548  

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

ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
และกรรมกาตรวจสอบ 
ผูว้า่การ 
การประปานครหลวง 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
บมจ. เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
การประปานครหลวง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม   
    กรรมการ  
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
    ประธานคณะกรรมการบริหาร  
    และกรรมการผูจ้ดัการ 
    (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 

 
1.14 

 
พี่ชาย  
นายสมนึก  
ตนัฑเทอดธรรม 

 
 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ

ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7            
สถาบนัพระปกเกลา้  

 การบริหารงานภาครัฐ และ
กฎหมายมหาชน รุ่นท่ี6  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
กฎหมายธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร  
       ภาครัฐร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั    
       ราชอาณาจกัร (วปรอ.399)  
 
 
 

 
2553 – ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2548 - 2551 
2546 - 2550 
 
 
2537 - 2546 

 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ   
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
 
นายกสมาคม 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
มูลนิธิประเมินค่าทรัพยสิ์น
แห่งประเทศไทย 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
บจก. เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์
บจก. ควอลิต้ี ลิฟวิง่    
แมเนจเมน้ท ์
 
 
สมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  

 
องคก์รวชิาการ 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
รับจา้งบริหารโครงการ
บา้นจดัสรร 
รับจา้งบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรร 
 และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
สมาคม 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 128/2553 
 CEO Performance Evaluation  
      ปี 2547 
 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 8/2547  
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์  
    กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร     
   (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 

52 0.04 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  การเงิน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์               

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 โครงการอบรมผูบ้ริหาร  

โครงการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 การบริหารความเส่ียงองคก์ร  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
รุ่นท่ี 4/2548 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program(DCP)  
      รุ่นท่ี 81/2549  
 Director Accreditation Program (DAP)  
      รุ่นท่ี 8/2547 
 Board Performance Evaluation ปี 2547 

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

กรรมการ   
 กรรมการบริหาร   
และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายบริหาร 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ สายบริหาร 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ สายบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายบริหาร 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์  
กรรมการ 
กรรมการบริหาร   และ
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ 1 

      (กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม) 

51 0.08 -   ปริญญาโท การวางผงัเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
(การปกครอง)  

     มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 116/2552         
 Raising the Awareness of 

Corporate Fraud in Thailand   
      ปี 2548 
 Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 8/2547  
 

2546 - ปัจจุบนั 
 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
 
2542 – ปัจจุบนั 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
2541 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2551 - 2554 
 
2537 - 2546 

กรรมการ กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายปฏิบติัการ 1 
นายกเทศมนตรีเมืองบึงยีโ่ถ 
 
 
คณะอนุกรรมการผงัเมือง
พิจารณาดา้นผงัเมือง  
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
นายกสมาคมบริหาร
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฎิบติัการ 1 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
ส านกังานเทศบาล
เมืองบึงยีโ่ถ   
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 
จ. ปทุมธานี 
 
บจก. เอน็.ซี. พร็อพ-
เพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์
บจก. ควอลิต้ี ลิฟวิง่  
แมเนจเมน้ท ์
 
 
สมาคมบริหาร
ทรัพยสิ์น (PMA) 
บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
รับจา้งบริหารโครงการ
บา้นจดัสรร 
รับจา้งบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
สมาคม 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร                    
และรองกรรมการผูจ้ดัการ     
สายปฏิบติัการ 2 

 (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

44 1.67 นอ้งชาย 
นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม 

 

 Master of Management (SASIN) 
      Chulalongkorn University 
 Bachelor of Engineering 

(Systems) University of  
Pennsylvania Philadelphia   

 Bachelor of  Science  
     (Wharton School) 

Finance and  Management  
      University of  Pennsylvania 

Philadelphia   
 โครงการพฒันาวชิาชีพ ผูจ้ดัการ 
      นิติบุคคลอาคารชุด/ 
      นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร   
      รุ่นท่ี 1/2553 
 นกับริหารงานผงัเมืองระดบัสูง  
      รุ่นท่ี 1/2551 
 
 
 

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

กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 2 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร  และ
รองกรรมการผูจ้ดัการ               
สายปฏิบติัการ 2 
กรรมการ 
 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ 2 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
บจก. เอน็.ซี.  
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์
 
บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
 
รับจา้งบริหาร
โครงการบา้นจดัสรร 
 
 
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 โครงการอบรมผูบ้ริหาร 
โครงการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2536 
 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director  Certification  Program 
    (DCP) รุ่นท่ี  90/2550  
 Director  Accreditation  Program 

(DAP) รุ่นท่ี 8/2547  
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  
    กรรมการ  กรรมการอิสระ 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหา  
    และประธานคณะกรรมการ 
    พิจารณาค่าตอบแทน 

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

Philippines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Audit Committee Program  
     (ACP) รุ่นท่ี 1/2547  
 Board & CEO Assessment  
     รุ่นท่ี 2/2546    
 Director Certification Program 

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

Program (RCP) รุ่นท่ี 3/2544  
 

2552 - ปัจจุบนั 
 

 
2550 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

 
 

 
2548 - ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา   
และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
 
กรรมการ และ 
รองประธานกรรมการ 
 
 
 

บมจ. ชูไก 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสองภาษา
ลาดพร้าว 
บจ. ศูนยห์อ้ง 
ปฏิบติัการและวจิยั
ทางการแพทย ์
และการเกษตรแห่ง
เอเชีย 

บริษทัจดัจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและบริการให้
เช่าเคร่ืองจกัรหนกั 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
ศูนยห์อ้งปฏิบติัการ 
และวจิยัทางการแพทย์
การเกษตรและยา 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 
2547 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการ  
 

 
โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 

 
โรงพยาบาล 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์  
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา 

 
 

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

 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 25 ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
2539 

 หลกัสูตรโครงการสมัมนาผูบ้ริหาร
ธนาคารและสถาบนัการเงิน  

      รุ่นท่ี 4/2536 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นท่ี 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 7/2547  

2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2546 - 2551 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
ธนาคาร 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายวจิิตร วชิยัสาร    
      กรรมการ  กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ

ร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ.)รุ่น 42 

 ทุนโคลมัโบ หลกัสูตร Urban Planning  
      and Management 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
     รุ่นท่ี 96/2550  

2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2549 - 2551 
2547 - 2549 
 
2546 - 2550 
 
2544 - 2546 

กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ปทุมธานี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
การไฟฟ้านครหลวง 
ส านกัปลดักระทรวง
มหาดไทย 
ส านกัปลดักระทรวง
มหาดไทย 
ส านกัปลดักระทรวง
มหาดไทย 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
หน่วยงานราชการ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 Finance for Non-finance Director (FND)  
     รุ่นท่ี 38/2550  
 Understanding the Financial Statement 

(UFS) รุ่นท่ี 12/2550  
 Audit Committee Program (ACP)  
     รุ่นท่ี 20/2550 
 Monitoring the Quality of  Financial 

Reporting (MRF) รุ่นท่ี 2/2008 
 IT Governance : A Strategic Part Forward 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายบุญชัย  ชัยอนันต์บวร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 1) 

50 - -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา)  
      มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

2551 - 
ปัจจุบนั 
2547 - 2551 
2546 - 2547 
 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูจ้ดัการโครงการอาวโุส 
ผูจ้ดัการก่อสร้างส านกังาน
ใหญ่ 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. ศุภาลยั 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายวราพงศ์  นิลศิริ 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ      
       (สายปฏิบติัการ 3) 

51 - -  ปริญญาโท ผงัเมืองมหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต 

(ภูมิศาสตร์) สงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Mini Master of  Retail Management  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

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

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 3) 
 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 1) 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางสาวยสวนัต์ รุ่งวรา    
ผูอ้  านวยการโครงการ 

60 0.001 -  Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 The Key Success of the Great CEO  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  

 

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

ผูอ้  านวยการโครงการ 
ผูจ้ดัการโครงการ
อาวโุส 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายบุญชัย โรจน์พานิช    
ผูอ้  านวยการโครงการ 

44 - -  ปริญญาโท บริหารทัว่ไป (การตลาด) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วศิวกรรม (โยธา)     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

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

ผูอ้  านวยการโครงการ 
 
ผูจ้ดัการโครงการ
อาวโุส 
ผูจ้ดัการโครงการ 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การ
ถือหุ้น 
* 

ความสัมพนั
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางสรวงพชัร์ เจริญรวย 
ผูอ้  านวยการโครงการ 

60 - -   MINI MBA มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั   

ประกาศนียบตัรวชิาชีพทัว่ไป 

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

ผูอ้  านวยการโครงการ 
ผูจ้ดัการโครงการ
อาวโุส 
ผูจ้ดัการโครงการ 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางน า้เพชร ตนัตะวริิยะ  
ผูอ้  านวยการ     

    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

47 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 หลกัสูตรอบรมผูส้มคัรเขา้รับการ

คดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งผู ้
พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ปี 2555  

 หลกัสูตรอบรมเตรียมความพร้อม
ขององค์กรเพื่อรองรับนโยบาย
ค่ าจ้างขั้ นต ่ าและรายได้ระดับ
ปริญญาตรี           ปี 2555 

 Compensation Manager Workshop 
& Best Practices ปี 2555 

 เสวนาวิชาการเร่ืองความท้าทาย
ของ HR ไทยใน AEC  ปี 2555 

 หลักสูตรจับตาเศรษฐกิจอาเซ่ียน
และแนวโนม้ค่าจา้ง ปี 2556 

 

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

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผูพ้ิพากษาสมทบ 
 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส                
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
เลขานุการบริษทั, 
เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั, 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา, 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
จงัหวดัปทุมธานี 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
ศาลยติุธรรม 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 หลกัสูตรอบรมก่อนเขา้รับต าแหน่ง 
และปฎิญาณตนของผู ้พิพากษา
สมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
ในภาค 1   ปี 2555  
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางสาวสุมณี  บุญสรณะ 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 

49 - -  ปริญญาตรี บญัชี                                    
      มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บริหารการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

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

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์  
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด 

41 0.03 -  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 Super Brand Manager รุ่นท่ี 14  
      สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 การบริหารโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ

(Project Management) 
 การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

(Employee Engagement Building) 
 บุคลิกภาพท่ีดีกุญแจสู่ความส าเร็จของการ

บริการ 
 Empower Boss ผูน้ าแห่งการกระจายอ านาจ 
 ป้ันยอดขายอยา่งไรใหถึ้งเป้าหมาย  
      (Power Selling) 
 นกับริหารการตลาดอสังหาริมทรัพยรุ่์นท่ี 1  
     จดัโดย ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์    
 การกระตุน้พนกังานขายดว้ยแผนงานการท า

ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ (สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย)การกระตุน้
พนกังานขาย 

ก.ย. 2554 – ปัจจุบนั 
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 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการตลาด 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด / 
ผูจ้ดัการโครงการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด/ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
หวัหนา้แผนกพฒันาและ
ส่งเสริมการตลาด 
หวัหนา้ส่วนการตลาดและ
การขาย 
พนกังานสารสนเทศ 
 
 
พนกังานธนาคาร 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท 
บริษทั ขอ้มลูการคา้
ระหวา่งประเทศ 
จ ากดั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ขอ้มลูการคา้ 
 
 
การเงิน การธนาคาร 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางอจัฉรา กิง่ไทร  
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายขาย 

50 - -  โรงเรียนพาณิชยการสยาม การตลาด 
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ทย 

การขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพยส์ าหรับ
ผูบ้ริหาร รุ่นท่ี 21 

 
 

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

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายขาย 
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายขาย 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 

 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นางสาวกมลวรรณ สวสัดิ์ชัย 
     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

49 - -  ปริญญาตรี บญัชี  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
      มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

2553 - 
ปัจจุบนั 
 
 
2548 – 2553 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชี 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

นายวลชัณฏัฐ์  รุจดิาศิริกลุ  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

44 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

 กลยทุธ์การบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์รุ่นท่ี  
25 คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

2545 - 
ปัจจุบนั 
2542 - 2545 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
 
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ทรัพยสิ์น 4 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
ธนาคาร 
 

 
 
หมายเหตุ -* ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2555 
                 - กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ไม่เคยมีประวติัการกระท าผิดกฎหมาย 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

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

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ์ X
2. นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม /,// / / / / / / / / / / / /
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม /,// / / / / / / / /
4. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ /,//
5. นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์ /,// /
6. นายพิบูลย์ ลิมประภทัร /
7. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ /
8. นายวิจิตร วิชยัสาร /

กรรมการ
บริษทัย่อย บริษทัที่เกี่ยวข้อง

 
หมายเหต ุ 1. NCH    = บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

NCPM = บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
QLM   = บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 2. X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 
 3. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จ ากดั  
2.       บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ ากดั 
3.       บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จ ากดั 
4.       หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สถาพรวฒันาขนส่ง 
5.       บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั 
6.       บริษทั น าชยัพฒันาท่ีดิน จ ากดั 
7.       บริษทั น าชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ ากดั 
8.       บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ ากดั (ก่อตั้งระหวา่ง ปี 2555) 
9.       บริษทั เอน็ชวัร์โฮม จ ากดั  (ปัจจุบนัไม่ด าเนินธุรกิจ)     
10.     บริษทั ทีพีเคเอส เรียลเอสเตท จ ากดั (ปัจจุบนัไม่ด าเนินธุรกิจ) 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท าขึน้ มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนในสาระส าคญั โปร่งใส เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการที่
ผิดปกติ รวมทัง้ได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป โดยใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผล และความรอบคอบในการจดัท า เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่
เป็นจริงของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอย่าง
ถกูต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส 
ถกูต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มีระบบบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทที่เหมาะสม
และมีประสทิธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั นโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี สิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี มีความเช่ือถือได้ โดย
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  
 
          .................................................                    ................................................ 

  (นายสธุรรม ชชัวาลวงศ์)    (นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม)  
       ประธานกรรมการ                                 กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
 เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท (Corporate Governance Policy) ตัง้แต่วนัที่  24  กุมภาพนัธ์ 2549 และได้ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุง
นโยบายเป็นประจ าทกุปี ให้สอดคล้องกบัการพฒันาหลกัการก ากับดแูลกิจการโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
เกิดระบบที่จดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ ระหวา่ง คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผู้ ถือหุ้น มีการดแูลให้
กิจการด าเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น โดยจดัให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ มีการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์
สงูสดุ เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนั น าไปสูค่วามเจริญเติบโต และเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้าง
ความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท มีแนวคิดตามหลกัการพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เก่ียวกบัความ
โปร่งใส ความซื่อสตัย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขนั ตลอดจนการดูแล
สนบัสนนุผู้บริหาร และพนกังานให้ปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถกูต้องและชอบธรรม 
โดยจดัแบง่เป็น 5 หมวด  ดงันี ้

 
 หมวด  1 คณะกรรมการบริษัท 
 หมวด  2 สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และบทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
 หมวด  3 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
 หมวด  4 การควบคมุ และบริหารความเสีย่ง 
 หมวด  5 จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นอนกุรรมการที่แต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เพื่อเป็นกลไกอิสระในการ
ถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นผู้ รับสนองนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัประสิทธิภาพและคณุค่าของระบบการก ากบัดูแลกิจการที่มีอยู่    รวมถึงสนบัสนนุให้มีการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นนโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีผลในทางปฏิบตัิ โดยพนักงานทุกระดบัในองค์กร ตระหนักในความรับผิดชอบและท าการ
ประเมินตนเองได้  ก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลที่ดีในบริษัท ท าให้เกิดสภาวะแวดล้อมการควบคมุที่ดี และพนกังานจะ
เป็นผู้ที่เห็นความส าคญั และเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ และรักษาหรือพฒันาระบบการควบคมุภายใน     ระบบการก ากบั
ดแูลที่ดีมีสว่นส าคญัตอ่การพฒันาทรัพยากรบคุคล  ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการปรับปรุงประสทิธิภาพ  และเพิ่มประสทิธิผลใน
การประกอบกิจการของบริษัท 

 
        (ดร.พิบลูย์   ลิมประภทัร) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เม่ือวนั ท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
โดยมีวาระด ารงต าแหนง่ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็น
อิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย   

 

1.  ดร.พิบลูย์  ลิมประภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศกัดิ ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวิจิตร  วิชยัสาร  กรรมการตรวจสอบ 
  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555  เป็นต้นไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านได้ให้
ความส าคญัในการประชุม รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสูง ท่ีปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ และ
ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคญั 
สรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่า รายงานทาง
การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการ
เปิดเผยข้อมลูมีความถกูต้องเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้สอบทานรายการระหว่าง
กนัของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการท่ีเก่ียวโยงกันว่าเป็นรายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทัว่ไป 
และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 2555 และก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ได้รับอนมุตั ิตลอดจนดแูลให้มีการปรับแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพ่ือให้
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สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้  นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ และหน้าท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุและชดัเจนยิ่งขึน้  

3. การประเมินการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจาก
รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ และ
ติดตามให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้สามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
รวมทัง้ตดิตามการด าเนินการตามมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงตามท่ีฝ่ายบริหารน าเสนอทุกไตร
มาส เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่ บริษัทได้บริหารจดัการความเส่ียงให้ลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้บริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง (Self – Assessment) ทัง้คณะ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบตัท่ีิดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

7. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีท่ีมีความอิสระ และก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  แต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิต ิจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2555 

8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินโดยรวม และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฉบบัน้ี ไดรั้บการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 
                                                                  
                   (ดร.พิบลูย์   ลิมประภทัร) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              
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             รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการสรรหา บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2554 
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 ไดมี้มติเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาท่ีจะหมดวาระใหก้ลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ระยะเวลาท่ีเสนอให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ วนัท่ี 11 ตุลามคม 2554 – วนัท่ี 10 
ตุลาคม 2556) คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน 
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ประกอบดว้ย   

1.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร  ประธานกรรมการสรรหา 
 2.  นายกอบศกัด์ิ  พงศพ์นรัตน์  กรรมการสรรหา 
 3.  นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการสรรหา 

 ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา โดยไดมี้การประชุม 1 
คร้ัง และกรรมการสรรหาทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั
สาระส าคญัของการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

1 พิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2555  

2 พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา ประจ าปี 2554 เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมบริษทั และผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี 

3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ การ
ประชุม และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ทั้งน้ี ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ  
เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
อยา่งเหมาะสมแลว้ 

 

                ( ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ) 
                  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทั ตั้ งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 ไดมี้มติเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจะหมดวาระให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (ระยะเวลาท่ีเสนอให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2554 – วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบดว้ย   

 

1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  นายวจิิตร วชิยัสาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  

 ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยไดมี้การประชุม 1 คร้ัง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั สาระส าคญัของการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาโครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการบริษทั  
กรรมการผูจ้ ัดการ  และพนักงาน ประจ าปี 2556  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมัติ     
(นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเร่ืองน้ี เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย) 

2. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย องค์ประกอบและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

ทั้งน้ี ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ เตม็ความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเหมาะสมแลว้ 
 
                (ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร) 

        ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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แบบประเมนินีจ้ัดท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบั

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2556

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐาน

ท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ 

ซ่ึงเอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายใน   ด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุง่หวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุม

เพ่ือส่งเสริมใหท้กุคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหาร

ใหค้วามส าคญัต่อความซ่ือสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์ร

อยา่งเหมาะสม การก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้

1.1  คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนการปฏิบติังาน และ KPI ของแต่ละฝ่าย/โครงการ

เป็นประจ าทกุปี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาผลงานของ       

ฝ่าย/โครงการ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI. เพ่ือท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ทบทวนดชันี KPI.        

ของทกุหน่วยงานใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการณ์ปัจจุบนั และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ฯ                                      

1.2   คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้ว่า การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการ

อยา่งรอบคอบ และไดพิ้จารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึง

การใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล     โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ล

ประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนกังาน   ในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทจุริตหรือประพฤติ

มิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่ง

ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้)

  ใช่ ไม่ใช่

การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และ KPI ของแต่ละฝ่าย/โครงการ ผูจ้ดัการฝ่าย /โครงการ จะเขา้ร่วมใน  

การก าหนดเป้าหมายและแผนงานดว้ย เพ่ือใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีเหมาะสม และยอมรับทั้งฝ่ายผูก้  าหนดนโยบาย           

และผูป้ฏิบติั นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน โบนสัประจ าปีท่ีสอดคลอ้ง

กบัผลประกอบการของบริษทัฯ เพ่ือสร้างขวญั และก าลงัใจใหพ้นกังานไดร่้วมกนัปฏิบติังานอยา่งเตม็ความรู้          

ความสามารถ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร  
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1.3  บริษทัฯ ไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ มีการก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของพนกังานอยา่งชดัเจน และมีการก าหนดอ านาจ

การอนุมติัของแต่ละต าแหน่งเพ่ือใหผู้บ้ริหารแต่ละล าดบัขั้นกลัน่กรองงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1.4   บริษทัฯ มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดหนามฝ่ายบริหารและพนกังาน

ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่

 มี ไม่มี

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคูมื่อจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร      

เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษ 

ในกรณีท่ีมีการกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัไดก้  าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา

อนุมติัทบทวนคูมื่อจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นประจ าทกุสองปี พร้อมทั้งมีการเผยแพร่คูมื่อจรรยาบรรณในเวบ็ไซตข์อง 

บริษทัฯ ดว้ยแลว้

1.5   บริษทัฯ มีการจดัท านโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ในธุรกรรมดา้นการเงิน

การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทจุริตไดห้รือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ มีระบบ ISO 9001 : 2000เพ่ือใชค้วบคุมระบบงานจดัซ้ือ งานขาย งานก่อสร้าง และงานบญัชี

และการเงิน/ควบคุมเอกสารทางบญัชีและการเงินระหว่างโครงการและฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน

1.6   ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัฯไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมตาอคูค่า้  เพ่ือประโยชน์

ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

 บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัยิง่ในการปฏิบติัต่อคูค่า้อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค่า้ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย        

โดยไดก้  าหนดนโยบายดงักล่าวในคูมื่อจรรยาบรรณของบริษทัฯ และประกาศใหพ้นกังานรับทราบและยดึถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
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ส่วนที่ 2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ยอ่มด าเนินการอยูท่า่มกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา    โดยสาเหตุ

ของความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม   บริษทัฯ ขยายงานอยา่ง

รวดเร็วเกินไปท  าใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้  และปัจจยัภายนอก 

เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีหรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท  าใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบง่การตลาด 

เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาใหบ้ริษทัฯ รอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง  ดงักล่าวไดน้ั้น ฝ่ายบริหาร

จ าเป็นตอ้งด  าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู ่หรือคาดว่าจะประสบ

(Identification of risk)

(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ  จะเกิดข้ึน 

(Analysis of risk)

(3) ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk)

2.1  บริษทัฯ มีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยั

ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั

 มี ไม่มี

บริษทัฯ มีการประชุมผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ           

การด าเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัมีการ

พิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส

2.2  บริษทัฯไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน

 มี ไม่มี

เหตุการณ์ท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ระบบการควบคุมภายใน และการติดต่อส่ือสาร

ขอ้มูล ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง อตัราดอกเบ้ีย พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพ

ทางการเมือง และนโยบายภาครัฐ
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2.3  บริษทัฯ ก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการใน

การลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

  - ผูจ้ดัการฝ่าย/โครงการ จะมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัปัจจยั     

ความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบท าหนา้ท่ีพฒันาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีระบบ ISO 9001 : 2000 เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการควบคุมขั้นตอนวิธีการปฏิบติังาน       
                   - นอกจากน้ี ยงัมีฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายการตลาด และฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ท่ีท  าหนา้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ต่อผูบ้ริหาร เพ่ือใหรั้บทราบและติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ไดท้นัเวลา

2.4  บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้

ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

ในการประชุมผูบ้ริหารประจ าเดือนฝ่ายบริหารจะแจง้มาตรการบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารทกุฝ่ายงาน

 รับทราบ และถือเป็นนโยบายท่ีผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายงานจะตอ้งแจง้และดูแลใหพ้นกังานในฝ่ายงานปฏิบติัตาม

มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด

2.5  บริษทัฯ มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวใ้ช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

 บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานตามระเบียบวิธีปฏิบติั 

และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด และฝ่ายบริหารมีการติดตามผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียง

ของฝ่ายงานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ
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ส่วนที่ 3  การควบคุมการปฏบัิติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั      เพ่ือใหบ้ริษทัมัน่ใจว่า

แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทกุคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว

ไดแ้ก่

(1)  การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม

(2)  มีการแบง่แยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทจุริตออกจากกนั

(3)  มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียว

ขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์

(4) การก าหนดวิธีการเพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

3.1  บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ไวอ้ยา่ง

ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าและประกาศใช ้ระเบียบอ านาจอนุมติัตามมติของคณะกรรมการบริหาร 

และมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบคอยก ากบัดูแลระเบียบดงักล่าว
 

3.2  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนั  โดยเดด็ขาด เพือ่เป็นการ

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ

และ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น

  ใช่ ไม่ใช่

โดยแต่ละหนา้ท่ีจะถูกแยกความรับผิดชอบออกจากกนัโดยชดัเจน ตามสายการบงัคบับญัชา และระดบั 

ต  าแหน่งของแต่ละฝ่าย โดยผูจ้ดัการฝ่ายมีอ านาจอนุมติัขั้นตน้ และกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจอนุมติัสูงสุดในการ

อนุมติั ส่วนหนา้ท่ีบนัทึกรายการคือฝ่ายบญัชี และหนา้ท่ีในการดูแลทรัพยสิ์นคือส านกักรรมการผูจ้ดัการ

3.3  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอน  การอนุมติัท่ีก าหนด 

ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี บจ .(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง

หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547

และมีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัรับรองรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส
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ส่วนที่ 3  การควบคุมการปฏบัิติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญั      เพ่ือใหบ้ริษทัมัน่ใจว่า

แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทกุคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว

ไดแ้ก่

(1)  การก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม

(2)  มีการแบง่แยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทจุริตออกจากกนั

(3)  มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียว

ขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์

(4) การก าหนดวิธีการเพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

3.1  บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั ไวอ้ยา่ง

ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าและประกาศใช ้ระเบียบอ านาจอนุมติัตามมติของคณะกรรมการบริหาร 

และมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบคอยก ากบัดูแลระเบียบดงักล่าว

 

3.2  บรษิทัฯ มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจากกนั  โดยเดด็ขาด เพือ่เป็นการ

ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ

และ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น

  ใช่ ไม่ใช่

โดยแต่ละหนา้ท่ีจะถูกแยกความรับผิดชอบออกจากกนัโดยชดัเจน ตามสายการบงัคบับญัชา และระดบั 

ต  าแหน่งของแต่ละฝ่าย โดยผูจ้ดัการฝ่ายมีอ านาจอนุมติัขั้นตน้ และกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจอนุมติัสูงสุดในการ

อนุมติั ส่วนหนา้ท่ีบนัทึกรายการคือฝ่ายบญัชี และหนา้ท่ีในการดูแลทรัพยสิ์นคือส านกักรรมการผูจ้ดัการ

3.3  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอน  การอนุมติัท่ีก าหนด 

ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามแนวประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี บจ .(ว) 47/2547 เร่ือง การปรับปรุง

หลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547

และมีการก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัรับรองรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส
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ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก็คือ       การตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ

การตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขออมูลทางการเงินหรือขอ้มูลอ่ืน ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี

(1)  มีเน้ือหาท่ีจ  าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ

(2)  มีความถูกตอ้งสมบรูณ์

(3)  มีความเป็นปัจจุบนั

(4)  มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย

(5)  มีการจดัเก็บท่ีดี

4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ  เพ่ือให้

คณะกรรมการใชประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่  (ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่  รายละเอียดของเร่ืองท่ี

เสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้ )

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพ่ือท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการฯ มีหนา้ท่ีจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือใหก้รรมการมีขอ้มูล        

อยา่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ โดยกรรมการสามารถขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้

จากเลขานุการฯ

4.2   กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุม  หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบขุอ้มูลท่ีจ  าเป็น   และ

เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่

  ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมเฉล่ีย ...7.. วนั ไม่ใช่

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ใหก้รรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้โดยเฉล่ีย 7 วนั 
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4.3  รายงานการประชุมกรรมการ   มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ ความเหมาะสม

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น   ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ  ความเห็นหรือ

ขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล 

เป็นตน้

  ใช่ ไม่ใช่

ในการบนัทึกรายงานการประชุม โดยปกติจะมีการบนัทึกรายละเอียดของขอ้มูลประกอบการประชุม

พร้อมทั้งมติท่ีประชุม ขอ้ซกัถาม ความเห็น หรือขอ้สงัเกตุของท่ีประชุมโดยสรุป และกรณีท่ีเป็นวาระท่ีส าคญั 

หรือมีกรรมการไม่เห็นดว้ยบริษทัมีนโยบายท่ีจะบนัทึกความเห็นของกรรมการเป็นรายบคุคล และก าหนดใหมี้

วาระพิจารณา รับรองรายงานการประชุมกรรมการคร้ังท่ีผา่นมาทกุคร้ัง

4.4  บริษทัฯ จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู ่ และไม่เคยได้

รับแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้น  อยา่งครบถว้น

แลว้ ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น และไม่เคยไดรั้บแจง้

จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี

4.5  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั     โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท  าใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการท่ี

คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง

  ใช่ ไม่ใช่

ทางฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของ

บริษทั และไดใ้ชบ้ริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
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ส่วนที่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การท่ีบริษทัจะด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      บริษทัควรตอ้งติดตาม

อยา่งสม ่าเสมอว่า มีการปฏิบติัตามเป็าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง

และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บ

การแกไ้ขอยา่งทนัทว่งที

5.1  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบ ผลการด าเนินงาน

ของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว
ผูจ้ดัการฝ่าย/โครงการ จะรายงานผลการปฏิบติังานในท่ีประชุมผูบ้ริหารทกุเดือน และมีการทบทวน

แผนการปฏิบติัการเป้าหมายทกุ 6 เดือน โดยบริษทัฯ จะรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ

5.2  กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้     บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ข

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

ในการประชุมทบทวนผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทกุ 6 เดือน บริษทัจะมีการวิเคราะห์

ถึงสาเหตุ ท่ีท  าใหผ้ลการด าเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ข  และรายงาน

ผลการปฏิบติัใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ

5.3 บริษทัฯ จดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ มีการตรวจสอบระบบคุณภาพ ISO โดยผูต้รวจภายในปีละ 2 คร้ัง และโดยบริษทัผูต้รวจประเมิน

ภายนอกปีละ 2 คร้ัง และฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบมีการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

ตามระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ

5.4  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการตรวจสอบภายใน     บริษทัฯ ไดก้  าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ        เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

บริษทัฯ ไดก้  าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ

5.5  เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ

ตรวจสอบ    เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบจะรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมขอ้เสนอแนะ เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร  
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5.6  บริษทัฯ ตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ใช่หรือไม่

  ใช่ ไม่ใช่ ไม่มีกรณีดงักล่าว

เม่ือไดรั้บการอนุมติัใหมี้การปรับปรุงขอ้บกพร่อง ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบจะประสานงาน

กบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานความคืบหนา้ของการปรับปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นระยะ

5.7  บริษทัฯ มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทจุริต 

หรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทจุริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน  ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือ

เสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่

 มี ไม่มี ไม่มีกรณีดงักล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทั

ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ

ลงช่ือ ……………………………. ประธานกรรมการ / กรรมการ

          (…………………………….)  


