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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

 บริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะดบัแนวหนา้ โดยมี
แนวคิดท่ีจะสร้างสรรคค์วามสมบูรณ์ และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของโครงการ ทั้งดา้นการวาง Concept 
ผงัโครงการและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ทั้งบา้นและอาคารชุด ระบบคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง สร้าง
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวติ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้เพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในความเป็นชุมชนเดียวกนั และก่อให้เกิดความผาสุกแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ อนัเป็นการวางรากฐานความ
มัน่ใจในคุณภาพและผลงานของทุกโครงการให้กบัผูบ้ริโภคในทุกโซนพื้นท่ี ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกดว้ย 

วสัิยทศัน์  
เอน็ซี เป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยช์ั้นน า ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีทนัสมยั มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
พนัธกจิ  
- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจท่ีดี 
- พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย 

- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยกุตแ์ละบริหารงานดว้ยระบบและการจดัการท่ีดี 
- สร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
 

 1.2 ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคัญ 

 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “NCH”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2537 
โดยนายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2509 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใตช่ื้อ
โครงการ “บ้านฟ้า” และภายใตแ้นวความคิด “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอความเช่ียวชาญดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
และการออกแบบโครงการและบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยประสานแนวคิดปลูกเรือน
ตามใจผูอ้ยู ่(Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น และมุ่งเนน้การ
สร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลงัการขาย  

 ในปี 2537 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ลา้นบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษทั 
โดยในระยะแรกบริษทัเนน้การพฒันาโครงการในพื้นท่ีกรุงเทพโซนเหนือ ดว้ยสินคา้ทาวน์เฮา้ส์และบา้นเด่ียว 
โดยได้เปิดโครงการ บา้นฟ้ารังสิต บา้นฟ้าคลองหลวง บา้นฟ้าทอฝัน บา้นฟ้ าชมพฤกษ์ และบา้นฟ้าลากูน 
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บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบา้นให้ลูกค้า จนเป็นผูน้ าตลาดในเขต
กรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงตน้ปี 2539 บริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
266 ลา้นบาท 

 ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 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”) เพื่อให้บริการและบริหารชุมชน
หลังการขายของโครงการ และจดัตั้ งบริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ  ากัด (N.C. Property 
Management Co., Ltd., “NCPM”) เพื่อรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยาย
โซนและฐานลูกคา้ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัโครงการ “บา้นฟ้า” นอกจากนั้น ยงัเป็น
ช่วงเวลาท่ีบริษทัไดส้ร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยเป็นผูริ้เร่ิมใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ดว้ยการ
ปรับสัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกคา้ตามความส าเร็จของงานก่อสร้าง อนัเป็นท่ีมาของสัญญามาตรฐานท่ี
ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) น ามาบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปในปัจจุบนั  

 ภายหลงัจากวกิฤตเศรษฐกิจ บริษทัไดด้ าเนินกลยุทธ์การจดัซ้ือโครงการและท่ีดินซ่ึงเป็นหลกัประกนั
ของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสถาบนัการเงินต่างๆ และบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
(บบส.) เพื่อมาพฒันาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัใชเ้ป็นโครงการน าร่องในการขยายเขา้
สู่พื้นท่ีในโซนอ่ืนด้วย บริษทัเป็นผูป้ระกอบการบา้นจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ทั้งดา้นบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพฒันาโครงการ และ QLM เป็น
บริษทัรับบริหารชุมชนบา้นจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 
โดยในปัจจุบนับริษทั และ QLM ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 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 เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการถือ
หุน้  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 800 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ  านวน 40 ลา้นหุ้น และให้เปล่ียนราคามูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน และน าหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน               
40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บเงินจากการ
เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 800 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2547 ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
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1,000 ลา้นบาท โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไป สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79.0 และ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 กลุ่มตนัฑเทอดธรรมถือ
หุน้รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 75.9  

 วนัท่ี 5 ตุลาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 2/2547 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท จ านวน 200 ลา้นหุ้น เป็นมูลค่า  
หุน้ละ 1 บาท จ านวน 1,000 ลา้นหุน้ โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวง
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2547 และเร่ิมซ้ือขายในระบบซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามมูลค่าท่ีตราไวใ้หม่ตั้งแต่วนัท่ี 
18 ตุลาคม 2547 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ เสนอขายต่อผู ้
ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

 วนัท่ี 20 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 3/2547 มีมติอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจ านวน 100 ล้านหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วนใน
อตัราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
เดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 100 ลา้นหุ้น ในอตัราส่วนหุ้น
เดิม 10 หุ้น มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัอีก 100 ลา้นหุน้ โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 
ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2547 

 ระหว่างวนัท่ี 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ท่ีหุ้นละ1 บาท         
พร้อมดว้ยใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 100 ลา้นหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และไดท้  าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 1,100 ลา้นบาท  เม่ือ
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยหุน้เพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 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 และบริษทัได้
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้เป็น 1,185,985,052 บาท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 
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ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็.ซี.  เอสเตท จ ากดั  คร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 
2552 มีมติให้ยกเลิกการด าเนินกิจการ  โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2552 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก บริษทั 
เอน็.ซี. เอสเตท จ ากดั มีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีซ ้ าซ้อนกบับริษทัแม่ และไม่ไดป้ระกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 
2548 รวมทั้งเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัแม่แต่อย่างใด ดงัน้ี (ขอ้มูลบริษทั เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากดั  : เป็น
บริษทัย่อยท่ีบริษทั 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      โดย
เป็นทุนช าระแลว้ 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,185,985,052 หุน้   

บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ าด้านพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย โดยด าเนินโครงการทั้งใน
อดีตและปัจจุบนัมากถึง 50 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 32,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะผูน้ าตลาดในเขตกรุงเทพฯ 
โซนเหนือ และไดข้ยายโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ โซนเหนือ เช่น 
ถนนรังสิต-องครั์กษ/์ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต ้เช่น ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก เช่น ถนน
วงแหวนป่ินเกลา้/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซนตะวนัออก เช่น ถนนศรีนครินทร์ และภายในเขต
เมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นท่ีส่วนภูมิภาคจงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี 
ขอนแก่น และเชียงใหม่ 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลง และดว้ยความทุ่มเทตั้งใจท างานของคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนซ่ึงผลส าเร็จสะทอ้นไดจ้ากตวัเลขผลการด าเนินงาน ปี 2558 โดยมีรายไดจ้ากการขายท่ี 2,107  
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557  ร้อยละ 16  มีรายไดร้วมท่ี 2,137 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 16 และมี
ก าไรสุทธิท่ี 125 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 10 

บริษทัฯ ไดข้ยายตลาดทุกเซกเมนต ์โดยเนน้การพฒันาโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นหลกั และขยายตลาดสู่เมืองใหญ่ท่ีเป็นหวัเมืองเศรษฐกิจ โดยในปี 2558  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโครงการบา้นฟ้า      
กรีนเนอร่ีปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ประเภทบา้นเด่ียว  รวม 128     ยูนิต มูลค่าโครงการ 695 ลา้นบาท ดว้ยคอน
เซ็ปต ์“เป๊ะ! ชีวิตชิดธรรมชาติติดเมือง” บนพื้นท่ี 24 ไร่ ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ซ่ึง
ไดรั้บการตอบรับท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ มุ่งเน้นนโยบายการจดัการและด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และโปร่งใส อยา่งต่อเน่ือง และมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน  เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกบั Brand Vision NC Group ท่ีวา่ :       
A Happy Living Community หรือ สังคม ชุมชน เป่ียมสุข 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * กลุ่มตนัฑเทอดธรรม หมายถึง ผูถื้อหุน้นามสกุลตนัฑเทอดธรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

นโยบายการด าเนินธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

 ส าหรับนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษทั เอ็น.ซี. นั้น บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
จะมุ่งพฒันาอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีดินของบริษทัท่ีจดัหาไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อขายภายใตช่ื้อตระกูลบา้น
ฟ้า หรือภายใตช่ื้อโครงการเดิมซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากการพฒันาทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการซ้ือหลกัประกนั
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) และสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPA) เป็นตน้ ทั้งน้ี ลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัในเครือทั้งสองแห่ง สรุปดงัน้ี 

 บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property Management Co., Ltd. : 
NCPM) ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารและจดัการโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขาย
และการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟ้ืนฟูกิจการ การเจรจากับลูกค้าเก่า 
ตลอดจนการเจรจากบัเจา้หน้ี โดยมีโครงการท่ีเขา้รับจา้งบริหารโครงการ อาทิ โครงการบา้นสวนลลนา พทัยา 
โครงการจนัทิมา ปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบา้นสวนดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และโครงการธัญธานี     
โฮมออนกรีน เป็นตน้  

บริษทัไดมี้การพฒันาการก่อสร้างดว้ยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อยา่งต่อเน่ือง สามารถ
ขยายฐานการผลิตไดเ้กือบทุกโครงการ โดยปัจจุบนัฐานการผลิตหลกัตั้งอยูท่ี่โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา     
คลอง 6 และส าหรับในส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต    
(On site) รองรับไดโ้ดยไม่ตอ้งขนยา้ยแผ่นผนงัส าเร็จรูป อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้าง
ความสามารถด้านการแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงด้านตน้ทุนการก่อสร้าง 

76.89 % 

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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ค่าแรงงานท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วย
ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 บริษัท ควอลิตี ้ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM)               
ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัจากการเขา้อยู่อาศยั อาทิ 
ระบบการรักษาความปลอดภยั การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ เป็นตน้ โดย
ในปี 2558 รับบริหารชุมชนรวมทั้งส้ิน 13 โครงการ  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

 บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทบา้นจดัสรร
พร้อมท่ีดินเพื่อขายภายใตช่ื้อโครงการ  “บา้นฟ้า” โดยเนน้การออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
โครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลงัการขายเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนผูอ้ยู่อาศยัเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน บริษทัจะให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีดี มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ และมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นท่ี 4 มุมเมือง และ
จงัหวดัใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยบริษทัจะตั้งช่ือโครงการตามท่ีตั้งและลกัษณะแนวคิด
ของโครงการนั้น บริษทัมีโครงการท่ีปิดการขายและอยูร่ะหวา่งด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 50 โครงการ มูลค่ารวม 
32,000 ลา้นบาท ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 มีโครงการดงัน้ี 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณล าลูกกา ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เทอร์เร่ (เฟส 12), บา้นฟ้า
ปิยรมย ์   เลคแกรนด์เด (เฟส 13) , บา้นฟ้าปิยรมย ์นีว่า    (เฟส 14) ,       
ธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 (ปิดโครงการ)  และบา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต ้
(ปิดโครงการ) 
 

กรุงเทพฯ โซนใต ้ : บริเวณถนนประชาอุทิศ ได้แก่ บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย ์       
(ปิดโครงการ) 

   
กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก : บริเวณวงแหวนป่ินเกล้า และ พุทธมณฑล เช่น โครงการ เอ็นซี รอยลั     

ป่ินเกล้า, บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกล้า-พุทธมณฑล สาย 5 และบ้านฟ้า       
กรีนเนอร่ีปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์

   
โซนอ่ืนๆ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดัชลบุรี บริเวณพทัยาเหนือ ถนนชยัพรวิถี ไดแ้ก่โครงการเนทูเรซ่า 
พทัยาเหนือ คอนโดมิเนียม (เฟส1 และเฟส2) โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี 
พทัยาเหนือ ชยัพรวถีิ (ปิดโครงการ) 
จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอเมือง ไดแ้ก่ โครงการดิอามองต ์คอนโดมิเนียม 
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Stategic Direction NC Business Platform 

As of December 2015 
 

 
Successfully Developed 
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บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละแนวคิดของ
โครงการ โดยลูกคา้สามารถเลือกซ้ือบา้นได ้3 ประเภท คือ บา้นพร้อมอยู ่(บา้นสร้างเสร็จพร้อมโอน) บา้น
สร้างก่อนขาย (บา้นก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย) และบา้นสั่งสร้าง ข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้ง และประเภทของ
ลูกคา้เป้าหมายของโครงการนั้น  

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลกัษณะการส่ังซ้ือของลูกค้า      

ประเภทบ้าน 
การผ่อนช าระเงิน

ดาวน์ 
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 

2558 2557 2556 
1.บา้นพร้อมอยู ่ (0-2 งวด) 63.3 74.7 77.8 
2.บา้นสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 7.9 11.2 15.5 
3.บา้นสั่งสร้าง (มากกวา่ 7 งวด) 28.8 14.1 6.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 

 

โครงสร้างรายได้       

บริษทัมีรายไดห้ลกัทั้งจ  านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 

1. รายได้จากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภณัฑ์ได้เป็น 4 ประเภท คือ บา้นเด่ียว บา้นแฝด 
ทาวน์เฮา้ส์  อาคารชุดและอ่ืนๆ 

2. รายไดจ้ากธุรกิจบริหารและจดัการโครงการ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการก่อสร้าง และรายได้จากการ
บริหารและจดัการโครงการ 

3. รายไดจ้ากธุรกิจบริหารชุมชนหลงัการขาย  

4. รายไดอ่ื้นๆ 
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หมายเหตุ * บริษทัถือหุน้ใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
 ** รายไดค้่าเช่าและบริการ ปี 2558 ส่วนหน่ึงมาจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 *** 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 

 

 

 

 

 

 

ประเภทธุรกจิ/รายได้ ด าเนินการโดย 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย NC 2,107 98.5 1,816 98.5 1,641 97.6 

-รายไดจ้ากการขาย 
  

 
   

  
ประเภทบา้นเด่ียว 

 
845 39.5 926 50.2 1,038 61.7 

ประเภทบา้นแฝด 
 

310 14.5 491 26.6 557 33.1 
ประเภทบา้นทาวน์เฮา้ส์ 

 
567 26.5 398 21.6 47 2.8 

ประเภทอาคารชุด 
 

384 18.0 - - - - 
ธุรกจิบริหารและจดัการโครงการ NCPM* - - - - 16 1.0 

- รายไดจ้ากการก่อสร้าง 
 

- - - - 16 1.0 
ธุรกจิบริหารชุมชนหลงัการขาย  / 
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
QLM*,NC  

 
14 

 
0.7 

 
5 

 
0.3 

 
4 

 
0.2 

- รายไดค้่าเช่าและบริการ** 
 
รายไดอ่ื้น *** 

 
 

NC,NCPM*,QLM* 

14 
 

17 

0.7 
 

     0.8 

5 
 

23 

0.3 
 

1.2 

             4     
 

20 

0.2 
 

1.2 
รายได้รวม 

 
2,137 100.0 1,844 100.0 1,681 100.0 
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2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้น
เด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของ
แต่ละโครงการ และแบบบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในโครงการท่ีดี และมีการบริหาร
จดัการโครงการภายหลงัการขายให้กบัชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลาย
ทัว่ถึงทั้ง 4 มุมเมือง รวมทั้งโซนในเมือง และจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยโครงการ
ของบริษทัสามารถแยกประเภทตามแนวคิดของแต่ละโครงการ ดงัน้ี 

 แนวคิดบ้านสวน (Green Park Concept) : เนน้บรรยากาศบา้นสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบา้นให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกได้มากข้ึน และเพิ่มเติม
ส่วนอ่ืน เช่น Oriental Room และ Green Room มาประยุกตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบัแนวคิดบา้น
สวน ไดแ้ก่ บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 และบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี เป็นตน้ 

 แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (NC on Green Concept) : เนน้บา้นติดสนามกอล์ฟ และการ
ออกแบบบา้นในบรรยากาศท่ีลอ้มรอบดว้ยสนามกอล์ฟ อาทิเช่น ธญัธานี โฮมออนกรีน และ   
โฮมออนกรีน 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 สไตล ์
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และมีเพียงหน่ึงเดียวในพทัยา ท าเลใจกลางเมืองพทัยา  ติด ถ.สุขุมวิท 
เดินทางสะดวก พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

 แนวคอนโดมิเนียม ความสุขที่ธรรมชาติโอบล้อมเมือง (Absolute Balance)  เป็นคอนโดท่ี
ออกแบบการใช้ชีวิตสไตล์โมเดิร์น แต่ใกล้ชิดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย 
ศูนยก์ลางธุรกิจ บนท าเลแห่งอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 
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ในปัจจุบนับริษทัมีโครงการหลกัท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานแบ่งกลุ่มตาม Strategic Business Unit ตาม
แนวคิด, ระดบัราคาของแต่ละโครงการ และตามโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

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

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 บ้านฟ้าปิยรมย์เทอร์เร่ PIYAROM AC 1.48 – 2 MB TH ล าลกูกา คลอง 6 แนวราบ 

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

1 บ้านฟ้าปิยรมย์ นีวา่ PIYAROM AB 2.9-5 MB PH/SH ล าลกูกา คลอง 6 แนวราบ 
1 
1 

บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี 
บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 

BAANFAH 
BAANFAH 

AC 
AC 

3.5 – 5 MB 
4.4-8 MB 

DH / SH 
SH 

พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี 
ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 

แนวราบ 
แนวราบ 

2 เอ็น ซี ออนกรีน (โฮมออนกรีน) 
HOME ON 

GREEN AB / AA 5 - 15 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 1.49 – 4.17 MB Condo พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี  แนวสงู 

3 ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม เชียงใหม ่ Diamant AC 1.9-4 MB Condo ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม ่ 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. บา้นพร้อมอยู่ ใช้กับโครงการประเภทบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยั เป็นบา้นหรือ
อาคารชุดพกัอาศยั ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และพร้อมท่ีจะโอนให้ลูกคา้ทนัทีท่ีลูกคา้ช าระเงินเรียบร้อย โดย
มีระยะการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบา้นโดยบริษทัด าเนินการขายบา้น
พร้อมอยูต่ ั้งแต่ปี 2545 และเร่ิมพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขายในปี 2549  

 2. บ้านสั่งสร้าง ใช้กับโครงการประเภทบ้านจดัสรร เป็นลักษณะบ้านท่ีลูกค้าสั่งสร้างตาม
รูปแบบท่ีบริษทัไดอ้อกแบบไว ้โดยลูกคา้สามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในซ่ึงได้
ออกแบบรองรับไวแ้ลว้ได ้บริษทัจะเร่ิมก่อสร้างเม่ือมีการท าสัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้และไดรั้บช าระเงินดาวน์
แลว้ โดยมีงวดการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบา้น บา้นสั่งสร้าง
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัมีไวเ้พื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าท่ี
ตอ้งการทยอยผอ่นช าระเงินดาวน์ หรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น  

 3. บา้นสร้างก่อนขาย ใช้กับโครงการประเภทบ้านจดัสรร เป็นบา้นท่ีบริษทัได้เร่ิมก่อสร้าง
บางส่วน ซ่ึงเม่ือลูกคา้เขา้แวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือไดท้นัที บริษทัมีนโยบายการสร้างบา้นก่อนขาย
เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ือง
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การปรับรูปแบบการใชส้อย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกคา้ในการเขา้อยูอ่าศยัท่ี
แตกต่างกนัไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การมีบา้นสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยให้บริษทัมี
สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป ท่ีช่วยใหเ้กิดการโอนไดเ้ร็วข้ึน โดยมีงวดการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษทั
ไดเ้พิ่มสินคา้ประเภทบา้นสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 ทั้งน้ี บา้นแต่ละประเภทท่ีมีแบบเดียวกนั จะมีราคาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการมีบา้นประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกบัลูกคา้ ทั้งในดา้นความมัน่ใจในสินคา้ของบริษทั และในเร่ืองความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษทัใชก้ลยทุธ์การก าหนดลกัษณะของบา้นท่ีขายในแต่ละโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลท่ีตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง บริษทัจะเน้น      
กลยทุธ์ขายบา้นสั่งสร้าง และบา้นสร้างก่อนขายเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่พอใจท่ีจะทยอยผอ่นช าระ
เงินดาวน์มากกวา่ ในขณะท่ีโซนทางใต ้บริษทัจะใชก้ลยุทธ์สร้างบา้นพร้อมอยู ่เน่ืองจากในโซนใต ้ขนาดของ
บา้นจะถูกก าหนดโดยผงัเมืองให้สร้างบา้นเด่ียว ซ่ึงเป็นการจ ากดักลุ่มลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือสูง มีความตอ้งการ
บา้นในระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลกัษณะการแข่งขนั และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธ์การสร้าง
บา้นพร้อมอยู ่จะเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งดี   

โครงการอาคารชุดพกัอาศยัโครงการแรกของบริษทั คือ โครงการเดอะโฟกสั คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซ้ือโครงการ NPL ท่ีพฒันาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพื่อพฒันาต่อ ดงันั้น โครงการดงักล่าวจึงเป็น
โครงการบา้นพร้อมอยู ่อยา่งไรก็ดี นโยบายการพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัของบริษทัไดมี้การวางแผน
พฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี  

4. คอนโดมิเนียม พร้อมอยู่  บริษัทฯ มีโครงการประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่  
โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม  พทัยาเหนือ เฟส 1 และ 2 มูลค่าโครงการรวม 1,239 ลา้นบาท บนพื้นท่ีสี
เขียวรูปแบบใหม่สไตล ์Modernized Art Park โดดเด่นท่ีสุดในเมืองพทัยา โดยการเลือกยุทธศาสตร์ก าหนด
ท าเลท่ีตั้งเป็นหวัใจหลกัของการด าเนินธุรกิจท่ีอยูอ่าศยั เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคให้ตรงจุด และเนน้รูปแบบการ
ดีไซดท่ี์ทนัสมยั ใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลลู์กคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

และโครงการดิอามองต ์คอนโดมิเนียม ตั้งอยูท่ี่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ฟ้าฮ่าม จงัหวดัเชียงใหม่ มูลค่า
โครงการ 1,375 ลา้นบาท จ านวน 598 ยนิูต ดว้ยคอนเซ็ปต ์“Absolute Balance” ธรรมชาติโอบลอ้มเมืองบน
ท าเลศกัยภาพครบครันด้านความสะดวกสบาย กบัท าเลแห่งปัจจุบนัและอนาคตท่ีดีท่ีสุดบนถนนซุปเปอร์
ไฮเวยร์ายลอ้มดา้นศูนยก์ลางธุรกิจ สบามบิน มหาวิทยาลยั โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ ท่ามกลาง
มนตเ์สน่ห์แห่งทศันียภาพเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพ 
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ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการทีด่ าเนินการอยู่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
 

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 โฮมออนกรีน วงแหวน บา้นเด่ียว 5.0-7.0 236      1,639.0      1,074.0      232         1,590.0    98.3     232         1,590.0    98.3      -       -          -       

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

2 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2 / บา้นเด่ียว 2.0-4.0 405      1,077.0      661.0         402         1,069.0    99.3     402         1,069.0    99.3      -       -          -       
รังสิต คลอง 2 (เฟส 2) 90-0-95.6 ไร่

 ยนิูต  ยนิูต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 
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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) 

3 บา้นฟ้าปิยรมยเ์นสโต้ วงแหวน บา้นเด่ียว 2.3-3.5 321      869.0         582.0         321         869.0       100.0     321      869.0       100.0    -    -          -         
(เฟส 11) ล าลูกกา บา้นแฝด

คลอง 6
4 บา้นฟ้าปิยรมย ์เทอร์เร่ วงแหวน ทาวน์เฮา้ส์ 1.3-2.0 456      767.0         556.0         405         691.0       88.8       388      660.0       85.1      17      31.0        3.7         

(เฟส 12) ล าลูกกา
คลอง 6

5 บา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนดเ์ด วงแหวน บา้นเด่ียว 3.9-7.3 144      719.0         440.0         67           350.0       46.5       64        333.0       44.4      3        17.0        2.1         
(เฟส 13) ล าลูกกา

คลอง 6
6 บา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา่ วงแหวน บา้นเด่ียว 2.5-4.2 295      722.0         521.0         43           137.0       14.6       34        110.0       11.5      9        27.0        3.1         

(เฟส 14) ล าลูกกา บา้นแฝด
คลอง 6

โซนตะวนัตก

7 เอ็น.ซี. รอยลั ป่ินเกลา้ ถ.ทวีวฒันา บา้นเด่ียว 6.7-29.8 61        863.0         535.0         32           452.0       52.5       32        452.0       52.5      -    -          -         
กาญจนาภิเษก
26-2-33.9 ไร่

8 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ถ.บรมราชชนนี บา้นเด่ียว 1.8-6.7 466      1,674.0      1,083.0      285         946.0       61.2       273      899.0       58.6      12      47.0        2.6         
ป่ินเกลา้ - สาย 5 สามพราน บา้นแฝด

จ.นครปฐม ทาวเฮา้ส์
9 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี* ปากเกร็ด บา้นเด่ียว 4.0-8 128      684.0         422.0         6             21.3         4.7         3          6.5           2.3        3        14.8        2.3         

ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์
จ.นนทบุรี

 ยนิูต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 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) 

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

เขตราษฎร์บูรณะ
 51-2-69.6 ไร่

11 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ถ.ประชาอุทิศ บา้นเด่ียว 4.6-11.0 258      1,214.2      866.0         257         1,193.5    99.6     257         1,193.1    99.6      -       - -       
ธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ บา้นแฝด

 65-1-54.1 ไร่
โซนอ่ืนๆ

12 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี อ.บางละมุง บา้นเด่ียว 3.0-4.8 206      780.0         542.0         205         771.0       99.5     204         766.0       99.0      1          5.0          0.5        
พทัยาเหนือ ชลบุรี บา้นแฝด

35-2-85 ไร่
13 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมุง คอนโด 0.79-3.6 406      619.0         424.0         337         507.0       83.0     262         380.0       64.5      75        127.0      18.5      

พทัยาเหนือ (เฟส1) ชลบุรี มิเนียม
4-0-66 ไร่

14 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมุง คอนโด 0.79-3.6 406      621.0         368.0         175         277.0       43.1     -          -           -        175      277.0      43.1      
พทัยาเหนือ (เฟส2) ชลบุรี มิเนียม

4-0-66 ไร่
15 คอนโดดิอามองด์ อ.เมือง คอนโด 2.0 77        180.0         134.0         49           123.0       63.6     1             3.4           1.3        48        119.6      62.3      

เชียงใหม*่ จ.เชียงใหม่ มิเนียม
4-0-28.4 ไร่

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต % %

ขายแลว้ โอนแลว้

 
หมายเหตุ    1*  โครงการเปิดใหม่ในปี 2558 ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ 

   2 ในปี 2558 บริษทัฯ ปิดการขาย โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต ้(เฟส 11), บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ ชยัพรวถีิ, บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย ์ 
และธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 2  
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ธุรกิจบริหารและจดัการโครงการแบบครบวงจร 
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (NCPM) (บริษทัยอ่ย): ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของ
การเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกบัเจา้ของท่ีดิน นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาการก่อสร้าง
ด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่างต่อเน่ือง สามารถขยายฐานการผลิตได้เกือบทุก
โครงการ โดยปัจจุบนัฐานการผลิตหลกัตั้งอยูท่ี่โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับใน
ส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับได้
โดยไม่ตอ้งขนยา้ยแผ่นผนงัส าเร็จรูป อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถดา้น
การแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงด้านตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ีมี
แนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

 
 ธุรกิจบริหารชุมชน 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (QLM) (บริษทัยอ่ย) : ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มบริษทัยอ่ยประกอบ
ธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน ในปี 2558 รับ
บริหารชุมชนทั้งส้ินกวา่ 13 โครงการ 
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2.2  การตลาดและการแข่งขนั 
        2.2.1 การตลาด 
 บริษทัไดมี้การปรับภาพลกัษณ์องค์กรให้ทนัสมยัข้ึน  โดยยึดหลกั “รู้จกับา้น รู้ใจคุณ หรือ 
“We built your Home with our Heart” โดยไดท้  าการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีต่อลูกคา้
โครงการฯ และลูกคา้ในวงกวา้ง พบวา่ NC GROUP มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภค โดยในปีน้ีบริษทั
ไดว้างแนวทางเพื่อตอกย  ้า Brand Awareness ของ NC GROUP ให้แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งรักษาจุด
แข็งของ NC GROUP โดยพยายาม Highlight จุดแข็งมากข้ึน อาทิ ความเป็นสังคมท่ีอบอุ่น, การบริการท่ี
เป็นกนัเองและอบอุ่น,  ส่ิงแวดลอ้มภายในและบรรยากาศท่ีร่มร่ืนน่าอยูข่องโครงการ และราคาท่ีคุม้ค่า  
   ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ NC GROUP ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ง
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใชโ้ครงการ “NC ROYAL (PINKLAO)” 
เป็นตวัสร้างภาพลักษณ์ในเร่ืองความน่าเช่ือถือและความหรูหรามีระดับในสังคมระดับพรีเม่ียม, ใช้
โครงการ “บา้นฟ้าปิยรมย ์Lake Grande” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของสังคมและชุมชนท่ีน่าอยู่ (อบอุ่น 
และครบครัน), ใชโ้ครงการ “บา้นฟ้า Greenery” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของชุมชน  ร่มร่ืน อบอุ่น และ ใช้
โครงการ “Home on Green” เป็นตวัสร้างภาพลกัษณ์ของความเป็นอยูท่ี่แตกต่าง (ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ) 
และใช ้Natureza Condo เป็นการสร้างแบรนด์ คอนโดมิเนียมของบริษทั เป็นโครงการแรก และเป็นตวั
สร้างความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกผลิตภณัฑ์ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ครอบคลุมทุก
ไลฟ์สไตล ์และสร้างสังคมเมืองสีเขียว ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ ใจกลางเมืองพทัยา 
     โดยยงัคงยึดหลกัการบริหาร “We built your home with our heart” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภณัฑ์จากคู่แข่งโดยทัว่ไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทั้ง
มาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบา้นของโครงการ และการสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ใน
ดา้นการส่งมอบบา้น ตลอดจนการดูแลโครงการหลงัการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และเป็น
การสร้างแบรนด ์“NC GROUP” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดวงกวา้งอีกดว้ย 
 

 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของผลติภัณฑ์ 

 การสร้างภาพลกัษณ์ปรับ Brand Image โดยเนน้ความเป็น NC GROUP อีกทั้งมี
การปรับ Brand ของโครงการและมีการปรับรูปแบบการน าเสนอสินคา้ของพนกังานขายให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ปรับรูปแบบการโฆษณา, Total Communication ของการส่ือสารการตลาด, ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงระดบัของสินคา้แต่ละแบรนด์ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และสามารถตดัสินใจ
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ไดท้นัทีวา่สินคา้ระดบัใด แบรนดใ์ดเหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง โดยใชแ้บรนดเ์ป็นตวัแบ่งประเภท
และระดบัของสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพรีเม่ียม และ กลุ่มมาตรฐาน  

 สร้าง Sphere โดยปรับปรุงจุดท่ีลูกคา้สามารถเห็น รู้สึก และสัมผสัได ้เม่ือเขา้
เยี่ยมชมโครงการทุกโครงการท่ีเปิดขายปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความรู้สึก ประทบัใจ น่าสนใจ ต่ืนเตน้ น่า
ติดตาม (Interest at first sight) ทั้งน้ี จะปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนหลกั คือ บริเวณส านกังานขาย บริเวณ
ทางเขา้โครงการ บริเวณภายในโครงการ และบา้นพร้อมขายท่ีเปิดใหลู้กคา้เขา้ชม 

  ประชาสัมพันธ์การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ NC GROUP และ
ประชาสัมพนัธ์แบรนดแ์ต่ละแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 การตลาดเชิงกิจกรรม เน้นด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้าและสร้าง
ยอดขาย โดยมีการจดัการส่งเสริมการขายพร้อมกบักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ตวัจริง ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัอย่างต่อเน่ืองช่วยสร้าง “ บุคลิกภาพของตรา
สินคา้” (Brand Personality) ไดผ้ลทั้งในดา้นการสร้างการรับรู้ของตราสินคา้ และการสร้างยอดขายไป
พร้อมกนั 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัไดก้ าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
โดยมีการวางแผนออกแบบผงัโครงการ  รูปแบบสไตลบ์า้นไดมี้การพฒันาโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
โดยมีปรับรูปแบบ Design จากสไตล์ท่ีมีกล่ินอายความเป็นไทยเปล่ียนเป็นสไตล์ Modern Tropical, 
Modern Simply  เนน้ประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีทั้งภายใน และภายนอกบา้น โดยภายในเนน้ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของผูอ้ยูอ่าศยัคนรุ่นใหม่ อาทิ ห้อง Green Room, Walk in closet, เรือนรับรอง, Royal suite 
และการบริหารโครงการหลงัการขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนกบัลูกบา้น หรือการออกแบบประโยชน์ใช้
สอย (Function) ส าหรับโครงการแนวคิดบา้นสวน ทั้งภายในและภายนอกบา้นให้สัมผสัทศันียภาพของ
สวนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  และบริษทัฯ ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อรองรับการอยูอ่าศยั 3 Generation โดยน า
หลกั Universal Design เขา้มาปรับใช ้และมุ่งเนน้พฒันา Aging care innovation design เพื่อเพิ่มความสุข
ของทุกคนในครอบครัวอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการออกแบบบา้นรุ่นใหม่ ภายใตค้อนเซ็ปต ์
“We care” โดยค านึงถึงหอ้งนอนพิเศษดา้นล่างท่ีรองรับผูสู้งอายุ ซ่ึงสามารถพกัผอ่นไดโ้ดยไม่ตอ้งข้ึนชั้น
บน ซ่ึงแต่ละแบบบา้น เป็นแบบบา้นท่ีไม่ใหญ่มากแต่มีหอ้งนอนถึง 4 หอ้งนอน เป็นตน้ 

 มีการจดัโครงสร้าง Brand สินคา้ให้เกิดความสอดคลอ้งกบั Brand Image ของ 
NC GROUP โดยการพฒันาแบบบา้นแต่ละหลงัจะมีการน า Research ในส่วน Customer Insight เพื่อน ามา
พฒันาแบบบา้นและโครงการฯให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูอ้ยูอ่าศยัท่ีเป็น Target Group จริง และมีการ
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แบ่งแต่ละ Segment ใหมี้ความแตกต่างกนัตามระดบัราคา อีกทั้ง ยงัใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มโดยใส่ใจในวสัดุ
ท่ีเลือกใช ้โดย Concern เก่ียวกบั ECO Friendly เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม  

  ลกัษณะเฉพาะของการออกแบบบา้นให้มีทางเลือกส าหรับลูกคา้ (Adaptive 
Function Design) กล่าวคือ บริษทัไดส้ร้างทางเลือกให้กบัลูกคา้ (Design Option) ในการปรับเปล่ียนพื้นท่ี
ใชส้อยภายในบา้นได ้เช่น เพิ่มห้องนอนชั้นล่าง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มห้องนัง่เล่น เป็นตน้ ท าให้ลูกคา้
สามารถต่อเติมหรือปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นไดต้ามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษทัจะมีพื้นท่ีส่วนกลางเป็นจุดเด่น เน่ืองจากในแต่ละโครงการ 
แมจ้ะมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้มีการจดัสรรพื้นท่ีส่วนกลางแตกต่างกนั แต่พื้นท่ีสาธารณูปโภค 
และพื้นท่ีส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะไดรั้บการจดัสรรให้มีพื้นท่ีมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่ม
ความร่มร่ืนและความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชนในหมู่บา้นอีกดว้ย 

3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

 การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้
ได้บา้นและโครงการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดข้ึนตามขั้นตอนของ ISO 9001:2008 ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารการขาย ตลอดจน
การเสนอบริการหลงัการขาย โดยรับประกนัโครงสร้างบา้นภายหลงัการโอนนานถึง 5 ปี เป็นกลยุทธ์ท่ีท า
ใหลู้กคา้มัน่ใจไดถึ้งคุณภาพของโครงการของบริษทั ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนการส่ือสาร
ตรงถึงผูบ้ริหารผา่นฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (CFR : Customer Feedback Records) จะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีให้
ลูกค้าได้มีโอกาสตรวจสอบและร้องเรียนงานก่อสร้างท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการแก้ไขได้
ทนัเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้อีกดว้ย ทั้งน้ี ในปี 2552 – 2555 
บริษทัยงัไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ซ่ึงเป็นคร่ืองการันตีได้ว่า บริษทัเป็นผูป้ระกอบการท่ีตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการโฆษณา การท าสัญญา  การผลิต และจ าหน่ายสินคา้และ
บริการท่ีค านึงถึงผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

4) กลยุทธ์การสร้างความมั่นใจในชุมชนอยู่อาศัยทีด่ีภายหลงัปิดโครงการ 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ในระยะยาว จึงมุ่งเน้น
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกคา้และชุมชนในโครงการภายหลงัการปิดการขาย โดยการวางระบบการ
บริหารชุมชนท่ีดี สร้าง Customer Lifetime Value กล่าวคือ ไดจ้ดัตั้งบริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั เพื่อด าเนินกิจการบริหารโครงการของบริษทัอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดพื้นท่ีส่วนกลาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสโมสร สวนหย่อม และสถานท่ีเล่นกีฬามากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และการจดักิจกรรม
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกบา้นไดมี้กิจกรรมร่วมกนั พฒันาระบบการดูแลและให้บริการลูกคา้ ระบบ
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การให้บริการรับขอ้ร้องเรียน (CRM: Customer Relations Management)     โดยฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ของ
บริษทั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ผูอ้ยูอ่าศยั และเป็นการรักษาลกัษณะเฉพาะและแนวคิดของโครงการไว้
ต่อไป 

        5)    กลยุทธ์ด้านการวจัิยการตลาดและการพฒันาตลาด 

  บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป็นอยา่งมาก 
โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยพฒันาธุรกิจ เพื่อท าการวิจยัตลาดก่อนการจดัซ้ือท่ีดินและการเปิดโครงการใหม่ โดย
วิจยัความตอ้งการของลูกคา้ การเคล่ือนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขนั และช่องวา่งทางการตลาด 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ สภาวะการแข่งขนั 
ศกัยภาพของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมี
การวจิยัอยา่งเป็นระบบ  

  6)    กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมั่นให้กบัลูกค้า 
 บริษทัมุ่งสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีไม่สามารถส่งมอบบา้นให้กบัลูกคา้ได้ โดยได้ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ อาทิเช่น บริษทัเป็นผูริ้เร่ิมการใช ้“สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซ่ึงเป็นสัญญาท่ี
ก าหนดใหลู้กคา้จ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหนา้ของงานท่ีท าเสร็จ โดยในภายหลงัไดก้ลายมาเป็น
สัญญาตน้แบบของสัญญามาตรฐานท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ . บงัคบัใชท้ัว่ไปในปัจจุบนั 
อนัเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า 
นอกจากน้ี ในระหว่างงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 9001:2008 บริษทัจะมีการ
ติดต่อกบัลูกคา้เป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกคา้มาตรวจงานด้วยตนเอง หรือบริษทัจดัส่งภาพถ่ายความ
คืบหนา้การก่อสร้างบา้นใหก้บัลูกคา้ทางไปรษณียเ์พื่อให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงต่อ
เวลา  

  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นท าเลท่ีตั้ง
ของโครงการนั้นๆ และมุ่งให้มูลค่าเพิ่มแก่ลูกคา้ของโครงการดว้ยความมัน่ใจในสภาพชุมชนท่ีดีภายหลงั
การปิดโครงการ ทั้งน้ี การก าหนดลูกคา้เป้าหมายอนัเป็นท่ีมาของการก าหนดราคาจะพิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้า
เป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียง เทียบเคียงกบัตน้ทุนในการด าเนินโครงการ แลว้
จึงก าหนดกลยทุธ์ราคาตามช่องวา่งทางการตลาดท่ีเปิดอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ให้เหมาะสมกบักลยุทธ์การแข่งขนั
ดว้ย 
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 8)  กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพ 4 มุมเมือง ปริมณฑล และขยาย
สู่จังหวดัใหญ่ในภูมิภาคทีม่ีศักยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง 

 จากเดิมท่ีบริษทัเป็นผูน้ าตลาดบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษทัไดใ้ช้
กลยุทธ์การทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะท่ีผ่านมา ทั้งผ่านโครงการโดยตรงของบริษทั และการ
รับจา้งบริหารโครงการ ท าให้บริษทัมีความเช่ียวชาญยิ่งข้ึนในพื้นท่ีอ่ืน และจากความส าเร็จของโครงการ
น าร่องในเขตอ่ืนดงักล่าว ปัจจุบนั บริษทัไดด้ าเนินโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพหลกั 4 มุมเมือง 
ปริมณฑล และขยายสู่จงัหวดัใหญ่ในภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และ
เชียงใหม ่ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพร้อม 
และเป็นท าเลท่ีเหมาะแก่การอยูอ่าศยั ซ่ึงการเปิดโครงการครอบคลุมพื้นท่ีโดยรอบ และจงัหวดัใหญ่ๆ ได้
นั้น ส่งผลให้แบรนด์ “ NC Group” เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน และท าให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการเติบโต
ของธุรกิจ  

ปัจจุบนับริษทัยงัคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยงัพื้นท่ีท่ีเป็นท าเลท่ีดีมีศกัยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการขยายฐานและเขา้ถึงลูกคา้ท่ีหลากหลายข้ึน ตลอดจนเป็นการกระจายความเส่ียงจาก
การกระจุกตวัของโครงการของบริษทัอีกดว้ย  
 
 ลกัษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้งของโครงการ 
ลกัษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขนั อนัก่อให้เกิดช่องวา่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายนั้น ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนประเภทลูกคา้ต่างๆ คละกนัไป อนัเน่ืองจากนโยบายการกระจาย
ความเส่ียงในท าเลท่ีตั้งโครงการ และกลุ่มลูกคา้ใหค้รอบคลุมในทุกท าเล และกลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยงัคงเนน้ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือในระดบักลางถึงสูงเป็นหลกั จากขอ้มูลในอดีตท่ีผ่านมา พบวา่ กว่า
ร้อยละ   25 - 30 ของการไดม้าซ่ึงลูกคา้ เป็นลูกคา้ท่ีเกิดจากการแนะน า และบอกต่อของลูกคา้เก่าใน
โครงการ (MGM : Member Gets Member) อนัสะทอ้นถึงความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลกัของบริษทัฯ เป็นการขายตรงผ่านส านักงานขายแต่ละโครงการของ
บริษทั โดยในปี 2558 บริษทัเนน้การส่ือสารผา่นทาง On-line marketing เนน้ Social Network ไม่วา่จะเป็น 
Facebook, E-Newsletters, Web Banner และมีการเพิ่มช่องทาง you tube เพื่อเจาะฐานตลาด online media 
ท่ีมีการเติบโตสูง แต่ยงัคงเนน้การให้ขอ้มูลข่าวสารโครงการต่างๆผา่นทาง Website เพื่อเป็นการสร้างแบ
รนด์ NC GROUP ให้ทนัสมยัสไตล์ Modern Casual ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยงัมีการ
ออกบูธขายบ้านตามงานนิทรรศการแสดงบ้านต่างๆท่ีจดัโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์และสมาคมท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการขายบา้นเป็นช่องทางท่ีสามารถออกพบลูกคา้ท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัได้อีกช่องทางหน่ึง  
นอกจากน้ีบริษทัยงัน าสินคา้ของบริษทัออกบูธตามห้างสรรพสินคา้ชั้นน าต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตรงมากข้ึนอีกช่องทางหน่ึง  และการแนะน าจากลูกคา้เก่าในโครงการ ซ่ึงบริษทัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้าย
โฆษณา ป้ายบอกทางในพื้นท่ีใกลเ้คียง ใบปลิว หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร แผน่พบัโครงการ อินเตอร์เน็ต การ
ส่งจดหมายตรงใหก้ลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในโครงการ รวมถึงการร่วม
จดัพิมพห์นงัสือ “คู่มือคู่บ้าน” ร่วมกบันิตยสารบา้นเพื่อแจกลูกคา้ และผูท่ี้ก าลงัเลือกซ้ือบา้น เพื่อให้ลูกคา้
ไดคุ้น้เคยกบัแบรนด ์“NC GROUP” และไดท้ราบถึงโครงการต่างๆ ของบริษทั  

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ สรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

ในปี 2558 ขอ้มูลท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จงัหวดั 

(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบวา่ในปี 2558 มีจ  านวนหน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้าง

เสร็จจดทะเบียนใหม่ทุกประเภทรวมกนัประมาณ 121,500 หน่วย ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2557 ซ่ึงมี

ประมาณ 133,500 หน่วย 

 โดยจ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2558 แบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัสร้าง

เสร็จจดทะเบียนใหม ่

 เดือนมกราคมประมาณ 5,600 หน่วย 

 เดือนกุมภาพนัธ์ประมาณ 13,300 หน่วย 

 เดือนมีนาคมประมาณ 6,000 หน่วย 

 เดือนเมษายนประมาณ 9,300 หน่วย 

 เดือนพฤษภาคมประมาณ 11,000 หน่วย 

 เดือนมิถุนายนประมาณ 9,200 หน่วย 

 เดือนกรกฎาคมประมาณ 12,500 หน่วย 

 เดือนสิงหาคมประมาณ 15,000 หน่วย 

 เดือนกนัยายนประมาณ 9,700 หน่วย 

 เดือนตุลาคมประมาณ 11,100 หน่วย 
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 เดือนพฤศจิกายนประมาณ 9,200 หน่วย 

 เดือนธนัวาคมประมาณ 9,600 หน่วย 

จากจ านวนท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี 2558 แบ่งเป็นท่ีอยูอ่าศยัสร้าง

เสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 67,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2557 และ 5 จงัหวดั 

ปริมณฑลรวมกนัประมาณ 54,500 หน่วยลดลงร้อยละ 14 จากปี 2557 

 แบ่งเป็นหน่วยห้องชุดประมาณ 64,500 หน่วย (คิดร้อยละ 53 ของหน่วยสร้างเสร็จจด

ทะเบียนใหม่) บา้นเด่ียวประมาณ 32,800 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 27) ทาวน์เฮา้ส์ประมาณ 18,100 หน่วย 

(คิดเป็นร้อยละ 15) อาคารพาณิชยพ์กัอาศยัประมาณ 3,600 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 3) และบา้นแฝด

ประมาณ 2,500 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 2) 

 พื้นท่ีซ่ึงมีหน่วยท่ีอยูอ่าศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก

ในปี 2558 ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร (3,500 หน่วย) เขตคลองสามวา (3,200 หน่วย) เขตประเวศ 

(2,500 หน่วย) และเขตหนองจอก (2,300 หน่วย)  

 พื้นท่ีซ่ึงมีหน่วยท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทอาคารชุดมากท่ีสุด 5 อนัดบั

แรกในปี 2558 ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี (6,300 หน่วย) อ าเภอคลองหลวง (6,300 หน่วย ในจ านวนน้ีเป็น

โครงการบา้นเอ้ืออาทรพลโยธิน 5-8 จ านวน 3,800 หน่วย ท่ีเหลือเป็นโครงการเอกชน) อ าเภอธัญบุรี 

(4,900 หน่วย) เขตบางเขน (3,700 หน่วย) และเขตจอมทอง (3,500 หน่วย) ทั้งน้ีในปี 2558 มีอาคารชุดเอ้ือ

อาทรสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ของการเคหะแห่งชาติ 6 โครงการ รวม 119 อาคาร 5,300 หน่วย 

 ในปี 2558 ขอ้มูลโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จงัหวดั (นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบวา่ในปี 2558 รวมกนัประมาณ 196,100 หน่วย เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 13 จากปี 2557 ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 174,100 หน่วย 

 จากปริมาณการโอนกรรมสิทธ์ิเฉพาะท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 196,100 หน่วยน้ี แบ่งเป็นยอดโอน

ในเดือนมกราคมประมาณ 12,600 หน่วย เดือนกุมภาพนัธ์ประมาณ 12,100 หน่วย เดือนมีนาคมประมาณ 

15,100 หน่วย เดือนเมษายนประมาณ 11,700 หน่วย  เดือนพฤษภาคมประมาณ 14,500 หน่วย  เดือน

มิถุนายนประมาณ 17,100 หน่วย เดือนกรกฎาคมประมาณ 15,600 หน่วย เดือนสิงหาคมประมาณ 16,100 
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หน่วย  เดือนกนัยายนประมาณ 17,600  หน่วย  เดือนตุลาคมประมาณ 13,400 หน่วย  เดือนพฤศจิกายน

ประมาณ 22,300 หน่วย  เดือนธนัวาคมประมาณ 28,000 หน่วย 

 ยอดโอนกรรมสิทธ์ิในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2558 แบ่งเป็นห้องชุดคอนโดมิเนียมมาก

ท่ีสุดจ านวน 71,800 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 36 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัทุกประเภท

รวมกนั) รองลงมาเป็นทาวน์เฮา้ส์ 68,300 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 35) บา้นเด่ียว 33,400 หน่วย (สัดส่วน

ร้อยละ 17) อาคารพาณิชย ์15,100 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 8) ท่ีเหลือเป็นบา้นแฝดประมาณ 7,500 หน่วย 

 พิจารณาในแง่ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั ในปี 2558 มีมูลค่ารวมกนัประมาณ 

484,100 ลา้นบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าประมาณ 158,300 ลา้นบาท (สัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการ

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัทุกประเภทรวมกนั) บา้นเด่ียวมีมูลค่าการโอนประมาณ 153,800 ล้านบาท 

(สัดส่วนร้อยละ 32) ทาวน์เฮา้ส์มีมูลค่าการโอนประมาณ 102,100 ลา้นบาท (สัดส่วนร้อยละ 21) อาคาร

พาณิชยมี์มูลค่าการโอนประมาณ 52,200 ลา้นบาท (สัดส่วนร้อยละ 11) และบา้นแฝดมีมูลค่าการโอน 

17,700 ลา้นบาท (สัดส่วนร้อยละ 3) 

 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัประเภทห้องชุด มีมากท่ีสุดในกรุงเทพฯ ประมาณ 51,800 

หน่วย ในจงัหวดันนทบุรีประมาณ 7,800 หน่วย จงัหวดัสมุทรปราการประมาณ 5,000 หน่วย จงัหวดั

ปทุมธานีประมาณ 6,000 หน่วย จงัหวดัสมุทรสาครประมาณ 600 หน่วย และจงัหวดันครปฐมประมาณ 

680 หน่วย 

 พื้นท่ีซ่ึงมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากท่ีสุด ในปี 

2558 ไดแ้ก่ เขตห้วยขวาง อ าเภอเมืองนนทบุรี เขตบางซ่ือ เขตพระโขนง และเขตจตุจกัร ส่วนพื้นท่ีซ่ึงมี

จ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดคอนโดมิเนียมมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

อ าเภอคลองหลวง  เขตหว้ยขวาง  เขตบางซ่ือ  เขตพระโขนง และเขตจตุจกัร ตามล าดบั 

 พื้นท่ีซ่ึงมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิบา้นเด่ียวขายใหม่มากท่ีสุด ในปี 2558 ไดแ้ก่

อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอบางพลี อ าเภอล าลูกกา เขตสายไหม และอ าเภอปากเกร็ด ส่วนพื้นท่ีซ่ึงมีจ าหวน

หน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิบา้นเด่ียวมือสองมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอคลองหลวง 

เขตบางเขน และเขตพระโขนง ตามล าดบั 
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 พื้นท่ีซ่ึงมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิทาวน์เฮา้ส์ขายใหม่มากท่ีสุด ในปี 2558 ไดแ้ก่ 

อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเมืองสมุทรสาคร อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอนนทบุรี ส่วนพื้นท่ี

ซ่ึงมีจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิทาวน์เฮา้ส์มือสองมากท่ีสุด ไดแ้ก่ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ อ าเภอบางบวัทอง เขตบางเขน และเขตบางกะปิ ตามล าดบั 

ขอ้มูลสถิติท่ีส าคญั 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ตลอดระยะเวลา 21 ปีท่ีผ่านมา บริษทัถือไดว้่าเป็นองค์กรท่ีมีความเขม้แข็ง มัน่คง สามารถฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจไดด้ว้ยดีตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยงัคงมุ่งมัน่สร้างแบรนด์ NC GROUP เพื่อ
ขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัมีจุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท า
ใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนั ดงัน้ี 

1) บริษทัสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดใ้นเร่ืองตน้ทุน เน่ืองจากบริษทัจะมุ่งเนน้การจดัซ้ือ
ท่ีดินซ่ึงเป็นหลกัประกนัหลุดจ านอง ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสถาบนัการเงิน ปัจจุบนั
บริษทัมีท่ีดินเปล่ารอการพฒันาเป็นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 905 ไร่ ถือวา่เพียงพอต่อการขยายการลงทุน
และสร้างการเติบโตดา้นรายไดใ้นอนาคต  

บริษทัไดมี้การพฒันาการก่อสร้างดว้ยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่าง
ต่อเน่ือง สร้างความสามารถดา้นการแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว สามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิต ลดความเส่ียงดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา ลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

หากพิจารณาด้านสภาพคล่องทางการเงินพบว่า ปัจจุบนับริษทัมีอตัราหน้ีสินต่อทุนท่ี 
1.05 เท่า ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราหน้ีสินต่อทุนท่ี 1.20 เท่า อตัราหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบั
การบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การขยายการลงทุนในอนาคต 
 2) บริษทัมีนโยบายในการสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้เป็น
ส าคญั โดยในปี 2542 บริษทัเป็นผูป้ระกอบการรายแรกท่ีริเร่ิมใชร้ะบบ “สัญญาเป็นธรรม” และเป็นบริษทั
บา้นจดัสรรในประเทศไทยรายแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากน้ีในปี 2552 – 2555 
บริษทัยงัไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท าให้บริษทัไดรั้บการไวว้างใจและมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดี
จากลูกคา้ตลอดมา ซ่ึงพบวา่กวา่ร้อยละ 25 -30 ของลูกคา้เกิดจากการแนะน าและบอกต่อของลูกคา้เก่า  

  3)    จากสภาพการแข่งขนัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจึงให้ความส าคญัของการ
วิจยั พฒันา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แบบบ้านใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิ โครงการบ้านฟ้า ปิยรมย ์
NESTO ซ่ึงมีการปรับแบบบา้นใหม่ให้ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ เป็นสไตล์ Modern Tropical ซ่ึงไดรั้บการ
ตอบรับจากสาธารณชนผูซ้ื้อบา้นเป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัมีการสร้างโครงการ NC ROYAL(PINKLAO) เพื่อ
เนน้การสร้างแบรนด ์NC GROUP ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งวา่ NC สามารถสร้างโครงการ Hi-end ไดอ้ยา่ง
มีศกัยภาพ เพื่อเจาะตลาดลูกคา้กลุ่มพรีเม่ียม โดยเป็นการข้ึนโครงการต่อเน่ืองจากโครงการ The Royal 
Green Park (Kanjanapisek) และโครงการโฮมออนกรีน วลิเลจ 2 ท่ีปิดโครงการแลว้ ในภาวะการแข่งขนัท่ี
สูง อีกทั้งเตรียมเปิดโครงการใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัระบบ Luxury โดยมุ่งเน้น
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เทคโนโลยีการอยูอ่าศยั และการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอย่างไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงเป็นการบ่งช้ีถึงความสามารถใน
การสร้างสรรคแ์บบบา้นใหม่ๆ ให้กบัผูซ้ื้อบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการน าเสนอ
บา้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ภายใต้แนวคิดปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู่ (Adaptive Function 
Design) รองรับการปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น และมุ่งเนน้การสร้างระบบและหน่วยงานบริหาร
ชุมชนภายหลงัการขาย 

นอกจากน้ี โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต ้วงแหวนล าลูกกาคลอง 6 ยงัเป็นโครงการท่ีไดรั้บโล่
ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพยดี์เด่น ในประเภทบา้นเด่ียว ระดบัราคาปานกลาง จากศูนย์
ขอ้มูลวจิยัและประเมินค่าอสังหาริมทรัพยไ์ทย ร่วมกบับริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั 
แสดงใหเ้ห็นถึงการมุ่งเนน้พฒันาโครงการใหม่ท่ีมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง  
  4)    บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ และอยูใ่นธุรกิจมายาวนาน จึงท าให้มีความเขา้ใจ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งดี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถน าบริษทั
ผา่นพน้วกิฤติเศรษฐกิจ 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์  

 ในการพฒันาโครงการ บริษทัยึดหลกัความระมดัระวงัในการพิจารณาด าเนินธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติ
โครงการของบริษทัจะใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการพฒันาโครงการจนสามารถรับรู้รายไดไ้ดป้ระมาณ 8 – 12 
เดือน (ระยะเวลาเฉล่ียในการพฒันาโครงการจนปิดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแลว้เสร็จประมาณ 2 ปี) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

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 ดาวน ์
โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ 

             

 

การจดัซ้ือท่ีดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัด ซ้ือท่ี ดิน ผ่านขั้ นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมอบอ านาจ
ใหผู้บ้ริหารหรือบุคคลใดเป็นตวัแทนในการจดัซ้ือท่ีดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 *ท่ีดินเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 25 – 30  ของตน้ทุนทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในการจดัซ้ือ
ท่ีดิน โดยในปัจจุบนั บริษทัมีนโยบายจดัหาท่ีดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบนัการเงิน อาทิเช่น บรรษทั
บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน (บบส.) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) และซ้ือผา่นนายหนา้ท่ีดิน 
โดยมีขั้นตอนหลกัดงัน้ี  



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

 

 
 

33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเม่ือมีช่องทางในการจดัซ้ือท่ีดิน คณะท างานของบริษทัจะใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ท า
การส ารวจเพื่อขออนุมติัจดัซ้ือ โดยหลกัเกณฑ์การเลือกท่ีดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด สภาพแวดลอ้ม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษทัจะท าการพฒันาโครงการใน
ท่ีดินเปล่าไดภ้ายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา บริษทัไดพ้ิจารณาหาแหล่งซ้ือท่ีดินเปล่าหรือโครงการบา้นจดัสรรท่ีอยู่
ระหว่างพฒันาซ่ึงเป็นหลกัประกนัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสถาบนัการเงิน บรรษทับริหารสินทรัพย์
สถาบนัการเงิน หรือบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย รวมทั้งจากท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อการฟ้ืนฟูกิจการ
ลูกหน้ี เน่ืองจากเป็นช่องทางในการไดสิ้นทรัพยท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด ส าหรับโครงการ
บ้านจดัสรรท่ีอยู่ระหว่างพฒันานั้น บริษทัจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางแผน
ด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบา้นและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเขา้ด าเนินการ เช่น การ
บริหารโครงการเพื่อพฒันา หรือการรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจรโดยบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เอ็น.
ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ  ากดั เช่น การเขา้ร่วมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ร่วมกบั
ผูป้ระกอบการเดิม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร
โครงการ และผลตอบแทนในการขายบา้นใหก้บัลูกคา้ในโครงการ 
 

ทมีผูบ้ริหาร ฝ่ายกอ่สรา้ง ฝ่ายการตลาด ส ารวจที่ดิน 

นายหนา้ / สถาบนัการเงินเสนอที่ดิน 

ไมซ้ื่อ 

ท าการศึกษาเบ้ืองตน้  
- ศึกษาสภาพตลาด 
- สภาพแวดลอ้มโครงการ 
- ขอ้ก าหนดตา่งๆ (อาทิ ผงัเมือง, 

การเช่ือมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทมีส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมติัซ้ือ/ไมซ้ื่อ 

1 
ว ั

น 

2 
ว ั

น 

5 
ว ั

น 

2 
ว ั

น 

ทมีงานออกส ารวจที่ดิน 
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การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

 บริษทัท าการว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษทั ณ ปัจจุบนั บริษทัมีผูรั้บเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยูท่ ั้งส้ิน 70 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บเหมาท่ีผ่านการท างานกบับริษทัมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงหากบริษทัมีการเพิ่มโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต บริษทัสามารถด าเนินการจา้งผูรั้บเหมาเพิ่มได ้โดยปัจจุบนับริษทัมีผูรั้บเหมาในบญัชีรายช่ือและ
ทะเบียนประวติัของผูรั้บเหมางานอาคารทั้งหมด 59 ราย ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดมาตรฐานไว ้โดยบริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการจดัจา้งผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน ตามท่ีก าหนด
ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้าง
งานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน โดยบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดแบบบา้น และราคาให้ผูรั้บเหมาตามแบบบา้นของ
บริษทั และผูรั้บเหมาท่ีไดม้าตรฐานตามทะเบียนรายช่ือของบริษทัจะเป็นผูเ้สนองาน ให้บริษทัพิจารณา
จดัสรรงานให้แก่ผูรั้บเหมาตามความสามารถในการผลิต โดยผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้างต่างๆ 
เองตามแบบและมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 

 บริษทัควบคุมคุณภาพงานของผูรั้บเหมาโดยการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบติังานของบริษทั ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน  แรงงาน 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การบริหารงาน และการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษทัจดัให้มีการตรวจเช็คงาน
โดยหัวหน้าคุมงาน (Foreman) แต่ละส่วนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 10 หลงัต่อ 1 คน และจดัท ารายงานการ
ตรวจเช็คอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสนอต่อฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหารต่อไป 
 

 การจดัหาวสัดุก่อสร้าง 

 ผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และวสัดุก่อสร้างตามบญัชีรายการ
วสัดุท่ีบริษทัก าหนดระบุไวใ้นคู่มือปฏิบัติการของบริษทัตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดยวสัดุท่ี
ผูรั้บเหมาน ามาใช้นั้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษทัก่อน ยกเวน้วสัดุ
ควบคุมหลกัซ่ึงบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาเองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เสาเข็ม 
พื้นไมล้ามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหนา้ต่าง งานก าจดัปลวก เป็นตน้ โดย
ฝ่ายจดัซ้ือจะจดัการประชุมเพื่อส ารวจพื้นท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจดัท า MRP (Material 
Requirement Planning) บริษทัมีนโยบายสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างตามจ านวนท่ีตอ้งการใช้จริงเพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาการควบคุมสตอ็กสินคา้ ส่วนในกรณีท่ีเป็นวสัดุหายากจะท าการตกลงราคาและปริมาณล่วงหนา้กบั
ผูผ้ลิตเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ  
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดให้มี
นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพื่อให้พนกังานไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน บริษทั มีระบบการบริหารจดัการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระบบการบ าบดัน ้ าเสีย โดยได้
จดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบการบ าบดัน ้ าเสีย
ส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
ก าหนดใน  ISO 9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีกรณีพิพาทหรือ
ถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และโครงการใดตอ้งศึกษาท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) บริษทัฯ ก็ด าเนินการอยา่งครบถว้น 

 2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมียอดบา้นท่ีไดรั้บจอง และรอส่งมอบใน 15 โครงการ จ านวน 
343 ยนิูต รวมมูลค่า 667  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.20 ของมูลค่าโครงการท่ีเปิดด าเนินการ
อยูท่ ั้งหมด  
 การวจัิยและการพฒันา 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการวจิยัและพฒันาเป็นอยา่งมาก โดยไดมี้การจดัตั้งฝ่ายพฒันา
ธุรกิจเพื่อศึกษาวเิคราะห์ วจิยัขอ้มูลทางการตลาด พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน วางแผนงาน และ
ก าหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และ
เสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบัองคก์รสู่สาธารณชน ตลอดจนการศึกษาแนวทางและวิธีการพฒันาเทคนิค
ในการก่อสร้างเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษทัไดแ้บ่งส่วนการวิจยัและพฒันาเป็น 2 หน่วยงาน 
คือ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ และฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยในปี 2558 บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันา
เป็นจ านวนเงินประมาณ 6.5 ลา้นบาท ต ่ากวา่ปี 2557 ถึง 2.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าพฒันา- ออกแบบ
วางผงัภูมิสถาปัตยกรรม  
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 ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  

มีนโยบายศึกษา วิเคราะห์ รวมไปถึงท าการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
(Target Group)  สภาวะการแข่งขนั โอกาสทางการตลาด  และคน้หาท าเลใหม่ เช่นการส ารวจความ
คิดเห็นของลูกบา้นในโครงการและผูเ้ขา้เยีย่มชมโครงการ  การติดตามข่าวสารของคู่แข่ง และสถานการณ์
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อน ามาเป็นฐานขอ้มูลใน
การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ภายใตแ้นวความคิด การออกแบบท่ีดียิ่งข้ึน โดยท่ียงัเนน้จุดยืนและเอกลกัษณ์
ของธุรกิจไว ้ ทั้งน้ี ยงัมีการสร้างสมมุติฐาน (Assumption) แบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model)  
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study)  เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมี
วธีิการรองรับสถานการณ์ หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

 ฝ่ายพฒันาผลติภัณฑ์  

ท าการศึกษาและวจิยัทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของผูอ้ยู่อาศยั โดยน าผลการวิจยัมาพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ในทุกดา้น โดยพิจารณาทั้งในดา้นการ
ออกแบบ  รูปลักษณ์  และประโยชน์ใช้สอย ให้ผูอ้ยู่อาศยัได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบ  
นอกจากน้ียงัมีการน าวสัดุสมยัใหม่มาใช ้โดยเนน้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และประหยดัพลงังานมาเป็น
องคป์ระกอบในการก่อสร้าง รวมถึงการน าเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทนัสมยัมาใช ้ทั้งน้ีเพื่อให้การพฒันา
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน สามารถไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้มากข้ึน 
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3. ปัจจัยความเส่ียง   

ในปี 2558 คณะท างานบริหารความเส่ียงไดมี้การก าหนดแผนงานบริหารความเส่ียง ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุก
ไตรมาส  

1 ความเส่ียงด้านต้นทุนการก่อสร้าง    

   วสัดุก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนหลกัในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีการท าสัญญาซ้ือขายวสัดุก่อสร้างล่วงหนา้ ท า
ใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการก่อสร้าง 
และความสามารถในการท าก าไรของบริษทั  

บริษทัฯ ไดว้างมาตรการในการป้องกนัปัญหาตน้ทุนการก่อสร้างในระยะยาวในหลายลกัษณะ 
เช่น การพฒันาระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (Prefab) การวางแผนบริหารและพฒันาโครงการให้เหมาะสม
กับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า การวางแผนความต้องการใช้ว ัสดุก่อสร้าง (Material 
Requirement Planning) การหาวสัดุทดแทนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าอยา่งมีระบบ รวมถึงการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ดา้นราคาสินคา้อยา่งใกลชิ้ด นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัถือไดว้า่เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้มี
อ านาจในการต่อรองดา้นราคาและปริมาณกบัผูจ้  าหน่ายวสัดุก่อสร้างได ้  

 2 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

บริษทั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือ
หุ้นในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 76.89 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้
7.2 ผูถื้อหุ้น) ซ่ึงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมากกว่า 3 ใน 4 ท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นดังกล่าวมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัในทุกเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  

  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการก าหนดโครงสร้างการจดัการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริหารงานอยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
บุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว  
 นอกจากน้ียงัมีลกัษณะความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ท่ีคณะท างานบริหารความเส่ียงไดร่้วมกนัหารือและ
ประเมินว่ายงัอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ตลอดจนมีแผนการบริหารงานท่ีรองรับความเส่ียงดงักล่าวอย่าง
ใกลชิ้ด เช่น 1) ความพร้อมดา้นท่ีดิน หรือการจดัหาท่ีดินเพื่อการพฒันาในอนาคต 2)การประกอบธุรกิจ
สร้างบา้นพร้อมอยู่ท่ีตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก 3) การปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่า ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนการ
ก่อสร้าง 4) ความเส่ียงดา้นภยัธรรมชาติ เป็นตน้  
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินหลกั  

  4.1.1 ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
มูลค่าทางบัญชี ภาระ

(ล้านบาท) ผูกพนั

ท่ีดิน * • ส านักงาน 0.66 ไมมี่

• สโมสร 67.46 ไมมี่

อาคาร * • ส านักงาน 0.00 รายละเอียดตามหมายเหตุ

• สโมสร 41.44 รายละเอียดตามหมายเหตุ

บา้นตวัอยา่งและส านักงานขาย 0.00 ไมมี่

(บา้นฟ้าปิยรมย ์อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (11-0-0))

ส่วนปรับปรุงอาคาร 2.08 ไมมี่

• ส านักงานใหญ่ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพาณิชย ์4 ชั้น

   กวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม.)

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

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3.05 ไมมี่

เคร่ืองใช้ส านักงาน 9.51 ไมมี่

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5.58 ไมมี่

ยานพาหนะ 10.87 ไมมี่

140.65

ดอ้ยคา่สโมสร 2.69

137.97

รายการ

รวม

รวม  
 

หมายเหตุ      * ท่ีตั้งของท่ีดินและอาคารสโมสร ประกอบดว้ย

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

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

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

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

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

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

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

• อาคารส านกังานใหญ่ อ .ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

ทั้ งน้ี บริษทัมีการเก็บค่าเช่าเป็นรายไดค้่าบ  ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษทั
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4.1.2 โครงการบ้านพร้อมทีด่ินเพือ่ขายของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558)  

เนือ้ทีค่งเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)
(ไร่) ประเมนิ ทางบัญชี

1 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต (เฟส 2) / ถ.เสมาฟ้าคราม 0-2-79.30 6.14 2.92 NC ไมมี่

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

2 บา้นนริศา ธนบุรีรมย ์/ ถ.ประชาอุทิศ 80 0-3-28.30 12.48 6.64 NC ไมมี่

อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH

3 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย ์/ 0-1-34.90 10.50 9.74 NC ไมมี่

ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / SH , DH

4 บา้นธญัธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 5) 2-3-12.30 23.09 16.26 NC ไมมี่

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH

5 บา้นฟ้าริมหาดจอมเทียน / อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี 0-0-64.30 5.50 2.73 NC ไมมี่

SH

6 เอน็.ซี.รอยลั ป่ินเกลา้ / ติดถนนทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก 8-3-11.90 193.20 199.72 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพ / SH 11.65 ลบ.

7 ท่ีดินเปล่า / ติดถนนทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก แขวง 2-1-94.40 44.75 NC

ทวีวฒันา เขต ทวีวฒันา กรุงเทพ / L ไมมี่

8 กรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ / ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 0-1-51.00 11.56 7.09 NC

SH , DH ไมมี่

9 ท่ีดินเปล่า / ต.นาเกลือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 3-2-75.00 38.35 30.19 NC

L

10 ท่ีดินเปล่า / ถ.ชัยพรวิถี อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี /L 13-3-61.00 94.65 NC ไมมี่

ติดกบัเนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 1

11 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 1 ต.นาเกลือ 4-0-66.00 252.35 150.17 NC

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี/CONDO AB ไมมี่

12 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 2 ต.นาเกลือ 4-2-68.00 217.47 278.09 NC   ค  ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี/CD 146.40 ลบ.

13 บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 12 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 3-3-69.30 116.26 81.83 NC

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / TH ไมมี่

14 บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 13 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 17-2-68.80 200.45 158.19 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 5.81 ลบ.

15 บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 14 / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 25-1-74.30 258.42 206.44 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH , DH 49.89 ลบ.

16 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้-สาย 5 / ถ.บรมราชชนนี 25-1-32.80 467.13 448.20 NC

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม / SH , DH , TH ไมมี่

17 ท่ีดินเปล่า / ดา้นหน้า โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี 6-2-11.90 37.43 45.74 NC

ป่ินเกลา้-สาย 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม / L

ช่ือโครงการ / ทีต่ั้ง / ประเภท กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั
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เนือ้ทีค่งเหลือ มูลค่า (ล้านบาท)
(ไร่) ประเมนิ ทางบัญชี

18 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 23-3-12.20 452.48 245.42 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

ต.บางพลบั อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี / SH 157.51 ลบ.

19 ดิอามองค ์คอนโดมิเนียม อาคาร D / ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง 1-0-98.70 177.37 120.95 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

จ.เชียงใหม ่/ CD 98.12 ลบ.

20 ท่ีดินเปล่า / ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม ่/ 17-0-40.00 369.50 254.31 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 95.77 ลบ.

21 ท่ีดินเปล่า / ริมถนนจอมเทียน ดา้นหน้าโครงการ 0-0-47.00 1.65 0.36 NC ไมมี่

บา้นฟ้าริมหาดจอมเทียน อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / L

22 ท่ีดินเปล่า / ถ.ล าลูกกา (คลอง 6 ออก) 294-1-54.50 461.67 382.56 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L 37.50 ลบ.

23 ท่ีดินเปล่า / บา้นธญัธานี วิลเลจ 3 / ถ.ล าลูกกา 278-3-93.00 557.97 515.42 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / L 43.00 ลบ.

24 ท่ีดินเปล่า / ดา้นหน้าโครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 11-3-14.00 47.14 37.76 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี / L 33.94 ลบ.

25 ท่ีดินเปล่า / ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 14-0-41.20 47.95 41.02 NC ไมมี่

L

27 ท่ีดินเปล่า / ต.หนองขอนกวา้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี / 67-2-89.50 297.98 287.17 NC ไมมี่

L

28 ท่ีดินเปล่า / ต.บางระมาด อ.ตล่ิงชัน กรุงเทพ / 36-0-91.00 290.72 252.37 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 139.475 ลบ.

29 ท่ีดินเปล่า / ต.บึงลาดสวาย อ.ล าลูกกา ปทุมธานี / 62-1-35.50 132.14 58.17 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 46.10 ลบ.

30 ท่ีดินเปล่า / ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี / 14-2-29.0 75.78 54.49 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 38.00 ลบ.

31 ท่ีดินเปล่า / ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม / 81-3-15.0 408.94 395.23 NC ค ้าประกนัเงินกูว้งเงิน

L 264.00 ลบ.

รวมท่ีดินเปล่า 905-2-92.00 2,906.62 2,354.79

รวม 1,025-3-64.10 5,311.02 4,289.18

หมายเหตุ   1. SH = บา้นเด่ียว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮา้ส์, CD = อาคารชุดพกัอาศยั, CB = อาคารพาณิชย,์ L = ท่ีดินเปล่า

                    2. ประเมินราคาโดย บริษทั ควอลิต้ี แอพไพรซลั  จ  ากดั ในเดือนธนัวาคม 2558

             โดยใช้วิธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และแบบตน้ทุนทดแทน  ปรับปรุงดว้ยเงินลงทุนในโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน

ภาระผูกพนักรรมสิทธ์ิช่ือโครงการ / ทีต่ั้ง / ประเภท
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาบา้นจดัสรรเพื่อขายเป็นหลกั โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน 

1. บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี - 
    แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั 

รับ เหมาก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 

10.00 99.99 

2. บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั บริหารงานหมู่บา้น 1.00 99.99 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ย  

บริษทัจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมบริหารงานในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น เพื่อก าหนดนโยบายท่ีส าคญั และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ยอ่ยในทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บริษทั 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6.   ข้อมูลทัว่ไป 
6.1 ข้อมูลทัว่ไปบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

 

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

 
: 

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

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

ทุนช าระแลว้ : 
1,185,985,052 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนหา้พนัหา้สิบสอง
บาท) 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
  เขต ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์66 (0) 2009-9000 โทรสาร  66 (0) 2009-9991 
ผูส้อบบญัชี 
 
 

: 
 
 

นายพีระเดช พงศเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4752                                         
นางสาววนันิสา งามบวัทอง     ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 6838                                          
หรือนายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4891 

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

   
บริษทัท่ีปรึกษาดา้น : บริษทั เอเอ็นเอส 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 

http://www.ncgroup.co.th/
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ : รับจา้งบริหารโครงการอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษทั 

 
: 

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

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

ผูส้อบบญัชี : นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8843 

  

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

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

 
: 

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

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

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

บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) หรือ NCH ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2537 ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร โดยด าเนินธุรกิจหลกัประเภทบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินเพื่อขาย ดว้ย
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละศกัยภาพในการแข่งขนั ปัจจุบนับริษทัถือเป็น
ผูน้ าตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และไดข้ยายโครงการครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ไดแ้ก่ 
กรุงเทพฯ โซนเหนือ เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนล าลูกกา กรุงเทพฯ โซนใต ้เช่น ถนนประชาอุทิศ 
กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก เช่น ถนนวงแหวนป่ินเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1 และกรุงเทพฯ โซน
ตะวนัออก เช่น ถนนศรีนครินทร์ และภายในเขตเมือง เช่น ถนนลาดพร้าว ตลอดจนพื้นท่ีส่วนภูมิภาค
จงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม ่ 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลง และดว้ยความทุ่มเทตั้งใจท างานของคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนซ่ึงผลส าเร็จสะทอ้นไดจ้ากตวัเลขผลการด าเนินงาน ปี 2558 โดยมีรายไดจ้ากการขายท่ี 
2,107  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557  ร้อยละ 16  มีรายไดร้วมท่ี 2,137 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 
16 และมีก าไรสุทธิท่ี 125 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 10 

บริษทัฯ ไดข้ยายตลาดทุกเซกเมนต ์โดยเนน้การพฒันาโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็นหลกั และขยายตลาดสู่เมืองใหญ่ท่ีเป็นหวัเมืองเศรษฐกิจ โดยในปี 2558  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโครงการบา้น
ฟ้า      กรีนเนอร่ีปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ประเภทบา้นเด่ียว  รวม 128     ยูนิต มูลค่าโครงการ 695 ลา้นบาท 
ดว้ยคอนเซ็ปต ์“เป๊ะ! ชีวิตชิดธรรมชาติติดเมือง” บนพื้นท่ี 24 ไร่ ต าบลบางพลบั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี 

อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ มุ่งเน้นนโยบายการจัดการและด าเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และโปร่งใส อยา่งต่อเน่ือง และมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี โดยตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน  เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกบั Brand Vision NC Group ท่ีวา่ :       
A Happy Living Community หรือ สังคม ชุมชน เป่ียมสุข 
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บริษทัมีบริษทัยอ่ยรวมทั้งส้ิน 2 บริษทั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ  
1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด (NCPM) : ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของ
การเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกบัเจา้ของท่ีดิน นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาการก่อสร้าง
ด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่างต่อเน่ือง สามารถขยายฐานการผลิตได้เกือบทุก
โครงการ โดยปัจจุบนัฐานการผลิตหลกัตั้งอยูท่ี่โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา คลอง 6 และส าหรับใน
ส่วนของโครงการอ่ืนๆ หรือโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ ก็สามารถตั้งฐานการผลิต (On site) รองรับได้
โดยไม่ตอ้งขนยา้ยแผ่นผนงัส าเร็จรูป อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต สร้างความสามารถดา้น
การแข่งขนัในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นระยะยาว ลดความเส่ียงด้านตน้ทุนการก่อสร้าง ค่าแรงงานท่ีมี
แนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา นอกจากน้ี ยงัช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

2. บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) : ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหาร
ชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน ในปี 2558 รับบริหารชุมชนทั้งส้ินกว่า 13 
โครงการ 

 

(ผูล้งทุนควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลหวัขอ้อ่ืน ๆ เพิ่มเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน) 
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7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เรียกช าระแล้ว 1,185,985,052 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,185,985,052 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น   

  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
 

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  
ร้อยละของทุน 
ช าระแล้ว 

1 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิง้ จ ากดั       604,852,377             51.00  
2 นางสนีุ ตนัฑเทอดธรรม         41,927,800               3.54  
3 นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม         28,200,000               2.38  
4 นายสจุินต์ ตนัฑเทอดธรรม         26,630,500               2.25  
5 นายประสิทธ์ิ ตนัฑเทอดธรรม         25,976,700               2.19  
6 นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม         22,297,800               1.88  
7 นางสาวหทยัชนก เจษฏาวรางกลู         17,167,200               1.45  
8 นางสาวรัตนา ตนัฑเทอดธรรม         16,315,200               1.38  
9 นางสาวอมัพร ตนัฑเทอดธรรม         16,315,200               1.38  
10 นางนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม         13,315,800               1.12  
11 นางสมพร เดชะรินทร์         13,315,200               1.12  
12 นางสมทรง ลาวณัย์ประเสริฐ         13,315,200               1.12  
13 นางจินตนา เจษฎาวรางกลู         13,315,200               1.12  
14 นางสถาพร พิทกัษ์ธีระธรรม         13,315,200               1.12  
15 นายณฐัวิทย์ ตนัฑเทอดธรรม           8,626,500               0.73  
16 นายณฐัวฒุิ ตนัฑเทอดธรรม           8,626,500               0.73  
17 นายภคัพล ธีรกลุวาณิช           3,369,800               0.28  
18 นายอธิป ลาวณัย์ประเสริฐ           1,869,800               0.16  
19 นายชวิน พิทกัษ์ธีระธรรม           1,869,800               0.16  
20 ดญ.อริสา ตนัฑเทอดธรรม           1,869,800               0.16  
21 ดญ.นภสัสร ตนัฑเทอดธรรม           1,869,800               0.16  
22 นายอเล็ก ลาวณัย์ประเสริฐ           1,869,800               0.16  
23 นางสาวชนากานต์ พิทกัษ์ธีระธรรม           1,869,800               0.16  
24 นายภาสกร เจษฎาวรางกลู           1,869,800               0.16  
25 นางสาวนชุนาถ ตนัฑเทอดธรรม           1,869,800               0.16  
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    ที่มา :  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

หมายเหต ุ:    1.  กลุม่ตนัฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นล าดบัท่ี 1-33  รวมจ านวน  911,930,000  หุ้น คิด 
 เป็นสดัสว่น   ร้อยละ  76.89 ของทนุช าระแล้ว 

       2.     บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือ
หุ้นในบริษัท ซาบีนา่ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็น สดัสว่นร้อยละ 74.59 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 
31 สงิหาคม 2558) 

       3.     ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุของบริษัทได้
จากเว็บไซต์   ของบริษัท คือ  www.ncgroup.co.th 

26 นางสาวณฐัชยา ตนัฑเทอดธรรม           1,869,800               0.16  
27 นางสาวสพุร เดชะรินทร์           1,369,800               0.12  
28 นายอกุฤษฎ์ ตนัฑเทอดธรรม           1,369,800               0.12  
29 นางสาวพาพิศ เดชะรินทร์           1,369,800               0.12  
30 นางสาวชตุมิา ตนัฑเทอดธรรม           1,369,800               0.12  
31 นางสาวปัทมา ตนัฑเทอดธรรม           1,369,800               0.12  
32 นางสาวพาพร เดชะรินทร์           1,369,800               0.12  

33 
นายสมเชาว์ และนายสจิุนต์ และนายประสทิธ์ิ และ
นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม (ในฐานะผู้จดัการมรดก 

คณุน าชยั ตนัฑเทอดธรรม) 
                    823               0.00  

34 บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)         50,000,000               4.22  
35 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั         14,924,258               1.26  
36 นายกมัปนาท ปรีชาตัง้กิจ         11,000,100               0.93  
37 นายธนกร บญุคงช่ืน           6,687,600               0.56  
38 นางสาวเบญจมาศ นนัทวีรวฒัน์           5,816,100               0.49  
39 นายณรงค์ชยั สดุกล้า           4,855,000               0.41  
40 นางราตรี กิจสถาน           3,700,000               0.31  
41 นายภศูษิฐ์ จิตตลิะอองวงศ์           3,100,000               0.26  
42 นายอมร เสริฐสอน 3,000,000              0.25 
43 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน         170,971,994            14.42  
  รวม      1,185,985,052           100.00  

http://www.ncgroup.co.th/
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รายละเอยีดการถือหลกัทรัพย์ของ NCH โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

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

1 นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

2 ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

3 นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

และกรรมการสรรหา

4 นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

5 นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 22,297,800       -                22,297,800       -                    -                   -                22,297,800            -                22,297,800    1.88               -               

ประธานคณะกรรมการบริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการ

6 นายวิเชียร ศิลาพชัรนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร 500,000             -                500,000             -                    -                   -                500,000                 -                500,000         0.04               -               

และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร

7 นายรังสรรค ์นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 1

8 นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร 28,200,000       739,600        28,939,600       ส.ค. 2558 -                   3,000,000    28,200,000            3,739,600    31,939,600    2.38               0.32              

และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 2

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

จ านวนหุ้นทีถ่ือ การเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 เพิม่ / (ลด) ระหว่างปี 2558 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง

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

9 นายวราพงศ ์นิลศิริ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 3 -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

10 นายบุญชัย โรจน์พานิช ผูอ้  านวยการโครงการ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

11 นางสาวนพรัตน์ วิชัยยทุธ์พงศ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด 8,450                 -                8,450                 - -                   -                8,450                      -                8,450              0.001            -               

12 นางน ้าเพชร ตนัตะวิริยะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

13 นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

14 นางอจัฉรา ก่ิงไทร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายขาย 2,550                 -                2,550                 -                    -                   -                2,550                      -                2,550              0.0002          -               

15 นายสนิท ลีจนัทึก ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

16 นางสาวกมลวรรณ สวสัด์ิชัย ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

17 นายวลชัณฎัฐ์ รุจิดาศิริสกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 320,400             -                320,400             -                    -                   -                320,400                 -                320,400         0.03               -               

18 นางสาวสุรียพ์ร  แสงทองประดิษฐ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี -                     -                -                     -                    -                   -                -                          -                -                  -                -               

หมายเหตุ  :  การถือหลกัทรัพยท์างออ้ม หมายถึง การถือหลกัทรัพยโ์ดยคูส่มรสและ/หรือบตุรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558

จ านวนหุ้นทีถ่ือ การเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถ่ือ

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 เพิม่ / (ลด) ระหว่างปี 2558 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย คณะกรรมการของบริษทัย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลงัการตั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ 
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป 
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ส านักกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์

ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและแผนงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารสโมสร

แผนกนิติกรรมและโอนกรรมสิทธ์ิ

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 

(SBU 1)

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 3 

(SBU 3)

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

โครงการอรุณ 39

แผนกกราฟฟิคดีไซน์

ผู้ จดัการฝ่ายก่อสร้าง

ฝ่ายจัดชือ้โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม
โครงการอรุณ 39

คณุเรืองศกัดิ์  ผายพนัธ์

แผนกประสานงานราชการ

โครงการธัญธานี โฮม ออนกรีน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ (Corporate)

บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากัด

รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏบิตัิการ 2 (SBU 2)

ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT)ฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง - แนวราบ
           โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี               

ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายก่อสร้างส่วนกลาง - แนวสูง

          โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี                

 ป่ินเกล้า - สาย 5
ฝ่ายการตลาด SBU 1 บริษัท ควอลิตี ้ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัดฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด SBU 3

โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ์

โครงการ ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม

โครงการ เอ็น.ซ ีรอยลั ป่ินเกล้า

ฝ่ายการตลาด SBU 2

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารคณุภาพ

ฝ่ายระบบจัดการคุณภาพ

ส านักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

และพัฒนาระบบ
ฝ ายตรวจสอบ

8. โครงสร้างการจัดการ  
8.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
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8.2 โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2558 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ  
2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหาร  
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
4. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
6. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
สรรหา 

8. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางฐาปนีย ์สีตภวงัค ์เป็นเลขานุการบริษทั  

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม อยูใ่นกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้รวมกนั      
ร้อยละ 76.89  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

   
 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดล้งมติก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัเป็นดงัน้ี  
(1)  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

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

ศิลาพชัรนนัท ์หรือนายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 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 กลยทุธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และใหมี้อ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

(2) จดัท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก 
การว่าจา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัท่ีก าหนดเอาไว้
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพื่อการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกวา่ 500 ลา้นบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ดว้ย หากเกินวงเงินท่ีก าหนดใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(7)    มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจ

อนุมติัทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งต้น และการมอบอ านาจช่วง จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทั และ
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ทั้งน้ี ส าหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้     
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการบริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
  คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ  านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร 

3. นายรังสรรค ์    นนัทกาวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 1 

4. นายสมนึก        ตนัฑเทอดธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 2 

5. นายวราพงศ ์ นิลศิริ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ 3 

6. นางน ้าเพชร ตนัตะวิริยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

7. นางสาวนพรัตน์ วชิยัยทุธ์พงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

8. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

9. นายบุญชยั  โรจน์พานิช ผูอ้  านวยการโครงการ 

10. นางอจัฉรา ก่ิงไทร ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

11.    นายสนิท ลีจนัทึก ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

12. นายวลชัณฏัฐ ์ รุจิดาศิริสกุล ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

13. นางสาวกมลวรรณ  สวสัด์ิชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

14. นางสาวสุรียพ์ร แสงทองประดิษฐ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทัฯ นิยามผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวค้รอบคลุมมากกว่าเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
(1)   มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 

(2)   พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

(3)  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทั 

(4)   มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

(5)   มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษทั  ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัการจดัซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประโยชน์ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน 
ให้เป็นตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร 
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ลา้นบาท ทั้งน้ี อ านาจอนุมติัดงักล่าวไม่รวมถึง
การจดัซ้ือท่ีดิน  

(6)   พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน 
หรือสถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

(7)  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

(8)  ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี อ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้กรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมี
การก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต    
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เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางฐาปนีย ์สีตภวงัค์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้มา เพื่อท าหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและ
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษทัมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้ งดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นคู่มือนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษทัต่อ
การพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษทัไดท่ี้ E-mail Address :  
thapanee@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 403 
             คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
             1.  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎระเบียบของบริษทัฯและของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผา่นการอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 
               2.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการ 
             บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
             1.  จดัท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี  
                         ของบริษทั 
                    - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
              3.   ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่5

2. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่5

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่6

4. นายวเิชียร  ศลิาพชัรนนัท์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่6

5. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่6

 6. ดร.พิบลูย์  ลมิประภทัร กรรมการ  15/5/2550 - ปัจจบุนั วาระที ่3

 7. นายกอบศกัดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ  27/11/2546 - ปัจจบุนั วาระที ่6

 8. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ  11/10/2550 - ปัจจบุนั วาระที ่3

ช่วงระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง

วาระที่ด ารง
ต าแหน่ง

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง

 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2558 

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณา

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

 1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 5/6 - - -

2. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 6/6 - 2/2 -

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการสรรหา 6/6 - - 2/2

4. นายวเิชียร  ศลิาพชัรนนัท์ กรรมการ 6/6 - -  -

5. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์ กรรมการ 6/6 - - -

 6. ดร.พิบลูย์  ลมิประภทัร กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

ประธานกรรมการสรรหา และประธาน

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

6/6 5/5 2/2 2/2

 7. นายกอบศกัดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา

6/6 5/5 - 2/2

 8. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

6/6 5/5 2/2 -

การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทัง้หมด

ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม 
ค่า 

ตอบแทน
รายปี 

รวม คณะ 
กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

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

1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์ 
ประธาน

กรรมการบริษัท 
0.25 - - - 0.44 0.69 

2. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  0.12 - 0.04 - - 
 

0.16 
 

3. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ  0.12 - - 0.04 - 
 

0.16 
 

4. นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ กรรมการ  0.12 - - - - 
 

0.12 
 

5. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์ กรรมการ  0.12 - - - - 0.12 

6. นายพิบลูย์  ลิมประภทัร กรรมการ  0.12 0.15 0.06 0.06 0.20 0.59 

7. นายกอบศกัดิ ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ  0.12 0.10 - 0.04 0.20 0.46 

8.นายวิจิตร วิชยัสาร กรรมการ 0.12 0.10 0.04 - 0.20 0.46 

รวม 1.09 0.35 
 

0.14 
 

 
0.14 

 
1.04 

     
    2.76   
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 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 2558 - ไม่มี - 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2558 
 

รายการ 

2558 

จ านวน จ านวนเงิน 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ทา่น) (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 14* 42.93  - เงินเดือน 
(ในฐานะผู้บริหาร)      - โบนสั 
    - กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 
หมายเหตุ :  1.   ผู้บริหาร  หมายถึง  กรรมการผู้ จัดการ รองกรรมผู้ จัดการ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการ      

ผู้อ านวยการ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 
 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
    -ไมมี่ – 
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8.4 บุคลากร 

 1.  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 211  คน แบ่งตามสายงาน
หลกั ดงัน้ี (ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2556 – 2558) ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญั) 

สายงาน จ านวนพนกังาน (คน) 

ฝ่ายงานส่วนกลาง 94 
ฝ่ายโครงการ 97 

บริษทั เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 0 
บริษทั ควอลิต้ี ลีฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 20 

รวมพนกังาน 211 
 

 
 

2. บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี ข้อพิพาททางแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3  ปีที่ ผ่านมา                       
(ปี 2556 – 2558) 
 

3. ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน  ส าหรับปี 2558 และปี 2557 สามารถแยกตามลักษณะ
ผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 

 
ลกัษณะผลตอบแทน       ปี 2558               ปี 2557 

เงินเดือน/โบนสั 
            

124.55  
                        

114.85  

เงินสมทบกองทุนส ารอง 
                   

6.04  
                            

6.58  
กองทุนประกนัสังคม 

  
อ่ืน ๆ 

 

               
11.84  

                          
12.97  

รวม 
            

142.43  
                        

134.40  
หมายเหต ุ :  นโยบายเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองคา่ตอบแทนและพนกังานได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

หวัข้อยอ่ย 3 บทบาทผู้มีสว่นได้เสยี  
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4. นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   ถือเป็นนโยบายท่ีบริษทัให้ความส าคญั ดว้ยเล็งเห็นว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรอนัมีค่าท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ  ดงันั้น บริษทัฯ จึงก าหนด
งบประมาณ และแผนด าเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีต่อเน่ือง   

     ในปี 2558 บริษทัฯ ได้ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ KPI รายบุคคลและ 
สมรรถนะ (Competency)   ภายหลงัจากการวางระบบและทดลองใชม้าแลว้ช่วงระยะเวลาหน่ึง  และจดัท า
โครงการระบบขอ้เสนอแนะ (Employee  Suggestion)   เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบและวิธีการท างาน ตลอดจนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์    จดัให้มีการส่ือสารคลิปวีดีโอบท
สัมภาษณ์แนวความคิดของบุคคลต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับเปล่ียนแนวความคิด    จดัท าโครงการ
ส่ือสารการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นใน
การพฒันาตนเอง  และพฒันาองคก์ร เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และการปรับตวักบั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

        ส าหรับการอบรมและสัมมนาในปี 2558  ได้จดัอบรมภายใน 13 หลกัสูตร และส่งไปอบรม
สัมมนาภายนอก 37 หลกัสูตร  ซ่ึงด าเนินการตามแผนภายใตเ้ป้าหมายหลกั  4  ประการ ไดแ้ก่ 

         1. อบรมตาม Training Road Map  ให้ระดบัจดัการและบริหาร หลกัสูตรการวางแผนพฒันา
บุคลากรเชิงกลยทุธ์,   หลกัสูตรเหนือชั้นการพฒันากระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์  และหลกัสูตรเสริมสร้างการ
พฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ใหก้บัระดบัหวัหนา้งาน 

          2. อบรมเพิ่มความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill)  ในการท างานอยา่งมืออาชีพ  ฝ่ายขาย 
อบรมหลกัสูตรเทคนิคการเจรจาและขจดัขอ้โตแ้ยง้ลูกคา้เพื่อปิดการขายอยา่งมืออาชีพ,  ฝ่ายก่อสร้าง อบรม
หลกัสูตรมาตรฐานการตรวจสอบงานก่อสร้าง   อบรมคู่มือการควบคุมงานและขอ้ก าหนดมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง,   ฝ่ายบริหารชุมชน อบรมหลกัสูตรจิตวทิยาการใหบ้ริการและขจดัขอ้โตแ้ยง้ลูกคา้อยา่งมืออาชีพ  

3. อบรม ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัโดย 
อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการความปลอดภยัในสถานประกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้งในหลกัสูตรการ
จดัการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง ,  อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดับบริหาร 
และระดบัหัวหน้างาน  เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร
และดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน   และจดัให้มีการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน รวมถึงสถานท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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4. อบรมพฒันาระบบการจดัการภายในให้มีประสิทธิภาพ   เน่ืองจากบริษทัฯ ใชร้ะบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001  เป็นพื้นฐานในการบริหารจดัการ  จึงมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะกรรมการระบบ
บริหารงานคุณภาพ หลกัสูตร  Improving the ISO 9001:2008,   อบรมเพิ่มทกัษะให้พนกังานท่ีเป็นผูต้รวจ
ติดตามคุณภาพภายใน  หลกัสูตร ISO 9001:2008 Internal  Audit,   และ อบรมพนกังานใหม่  หลกัสูตร
ความรู้พื้นฐาน ISO 9001 และ NC Quality   และอบรมพนกังานให้สามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปของ  
บริษทัฯ  

     นอกจากการจดัอบรมภายในแล้ว บริษทัฯ ยงัส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และพนักงาน ไป
อบรมสัมมนาภายนอก (Public Training) ในหลกัสูตรต่าง ๆ  อาทิเช่น หลกัสูตรดา้นการตลาด การขาย  
บริการหลงัการขาย  บริหารอาคารชุด   กฏหมาย  บญัชีการเงิน  เป็นตน้   และจดักิจกรรมภายในอ่ืน ๆ เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพ (Potential)  ของพนกังาน และปูพื้นฐานส าหรับการเจริญเติบโตในสายงาน  (Career 
Path) ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุม   การถ่ายทอดความรู้  ทกัษะ และ
ประสบการณ์  (Knowledge Sharing)   การเรียนรู้ในรูปแบบการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในบริษทั เช่น 
คณะกรรมการ 5ส,  คณะกรรมการระบบคุณภาพ  ,  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง , คณะกรรมการพฒันา
ระบบบริการ , คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน  เป็นตน้      ส าหรับพนกังานท่ีเขา้มาใหม่นั้น   
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรม (On the job  training)  เพื่อให้เขา้ใจในระบบงาน  ขั้นตอน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั  และขั้นตอนการปฎิบติังานในต าแหน่งงาน รวมถึง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อปลูกจิตส านึกในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และ
การมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นบรรษทัภิบาลของบริษทั  ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

อยา่งไรก็ตาม  นอกจากการพฒันาบุคลากรแลว้   บริษทัฯ ยงัตระหนกัถึงความส าคญัในคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูข่องพนกังาน  จึงจดัให้มีการดูแลดา้นสวสัดิการ  อาทิเช่น  ตรวจสุขภาพประจ าปี   ประกนั
ชีวิตและประกันสุขภาพ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ให้ส่วนลดในการซ้ือบ้านในโครงการของบริษัท   
ค่าอาหาร   เงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือต่าง ๆ      

 
ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมภายในและภายนอก ตามรายละเอียดดงัน้ี 

                

การจัดฝึกอบรม          จ านวนหลกัสูตร จ านวน (คน) 

การอบรมภายในองคก์ร    13 389 

การอบรมภายนอกองคก์ร   37 54 

รวม   50 443 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ  

 วนับรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ
จรรยาบรรณบริษทัมาอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดให้วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ของทุกปีซ่ึงเป็นวนัคล้ายวนัก่อตั้ง
บริษทัเป็นวนับรรษทัภิบาล (CG & CSR Day)  

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีผ่านมา ผูบ้ริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจดังาน 
“CG&CSR Day 2016 การพฒันาสู่ความย ัง่ยืน” โดยภายในวนังานมีการแถลงนโยบาย แผนงานและ
เป้าหมาย ปี 2559 และบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ “ทิศทางอสังหาริมทรัพย ์ปี 
2559” โดย รศ. มานพ พงศทัต วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นอกจากน้ี ได้มีการบรรยาย“Green Concept” โดย ดร. วิเลิศ ภูริวชัร วิทยากร
ผูท้รงคุณวุฒิ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และบรรยาย 
“White Ocean” โดยคุณดนยั  จนัทร์เจา้ฉาย ประธานท่ีปรึกษา บริษทั ดีซี คอนซลัแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง 
คอมมูนิเคชัน่ส์ จ  ากดั ตามดว้ยกิจกรรมการส่ือสารองคก์รกบันอ้งรู้ใจ ปี 2559 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัทมีเนือ้หาครอบคลุมถึง  

- โครงสร้าง บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
- สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
- การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
- การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
- จรรยาบรรณธุรกิจ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผูถื้อหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง
เตม็ท่ี โดยไดมี้การระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการเขา้ร่วม
ประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 8 ท่าน) มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 111 
ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 872,173,306 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั (หุ้นสามญัท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
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บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั พึง
เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะสิทธิตามกฎหมาย
เท่านั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ       
ผูถื้อหุ้น ตลอดจนมีการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกคน เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของ   
บริษทัฯ โดยมีการก ากบัดูแลปฏิบติัตามนโยบายเพื่อด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นท่ีจะ
เข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จดัประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ และจะ
ก าหนดช่วงเวลาจดัประชุมท่ีเหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.00 นาฬิกา รวมทั้งจะจดัประชุมท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ โดยจะอ านวยความ
สะดวกในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ จดัเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอ จดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร จดัใหมี้การเล้ียงรับรองส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุม  

ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ พร้อมทั้ง
หนงัสือมอบฉนัทะ  และรายงานประจ าปี ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลา
ในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวนั
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั นอกจากน้ี บริษทัไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th ก่อนวนัประชุม 30 วนั   

บริษทัฯได้แต่งตั้ งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได ้

บริษทัฯได้แจง้ในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเขา้ร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดง
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม กฎและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม รวมถึงแผนท่ีสถานท่ีใน
การจดัประชุม และในวนัประชุมบริษทัไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 
และผูม้อบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม และเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ชัว่โมงก่อนการประชุม และต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ 
  ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  วิธีการนบั
คะแนนและวิธีใช้บตัรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในท่ีประชุมไดน้ าเสนอเร่ืองท่ีส าคญัให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุม
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นอกเหนือไปจากท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัในท่ีประชุมอย่าง
กะทนัหนั ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการซกัถาม โดยให้เวลาอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมในภายหลงัท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้ งแต่วาระท่ีได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

บริษทัฯ จดัให้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุม และบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
ประเด็นขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น และจดัส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th 
ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บคะแนนจากการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ซ่ึงจดัท าโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย รวมคะแนนเท่ากบัร้อยละ 100  ซ่ึงเป็นคะแนนสูงสุด และจดัอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  

การแต่งตั้ งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษทัฯ และได้เชิญผูส้อบบญัชีอิสระจาก
บริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ  ากดั เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้น 
และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 
2558 บริษทัไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 โดยบริษทัได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทั รวมทั้งไดแ้จง้ผลการด าเนินการดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

 บริษทัมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมาย บริษทัมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น และ
มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุ้น ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 1 
สิทธิผูถื้อหุน้   
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 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) การน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและ
ผูบ้ริหารซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเร่ือง
การใช้ขอ้มูลภายใน บริษทัก าหนดให้กรรมการ เปิดเผยขอ้มูลต่อบริษทัเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์กบัธุรกรรมของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของ
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน   

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัในการหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์
ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะตอ้งมีการเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั และตอ้งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั  

โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัไดท้  าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) อยา่งครบถว้น  

นอกจากน้ี บริษทัห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีเป็นการ
แข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าวจะได้รับผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัอย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนด
โครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีไม่เอ้ือต่อการท ารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์  

 
 
 
 



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 69 
 

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ 
พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถื้อหุ้นลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อส าหรับใชเ้ป็น
แนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้ช่องทางเพื่อให้ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และร้องเรียนใน
กรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษทั หรือพบเห็นการท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 
โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th  และสามารถส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทัได้
โดยตรงผา่นทาง email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทาง email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 

 ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในระยะยาว 
โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 
และขอ้ 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

 พนักงาน/ผู้บริหาร : บริษทัตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่
ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้ งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน  

  บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยมีนโยบายในการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
อนามยัท่ีดีและจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อดูแลเร่ืองสวสัดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งจดัให้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักาย การประกนัชีวิตของพนกังาน และ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัพนกังาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆท่ี
ช่วยเหลือและยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังานไปจนถึงครอบครัวพนกังานให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1) บริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้การจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ 

รับผดิชอบสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั 

http://www.ncgroup.co.th/
mailto:bod@ncgroup.co.th
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2) บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของ 

พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม 

 ลูกค้า : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสูงสุดให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในระยะ
ยาว โดยบริษทัมีระบบการควบคุมคุณภาพบา้นดว้ยระบบสากล  ISO บริษทัมุ่งเนน้การปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ย
ความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครัด 
บริษทัจดัใหมี้ระบบและกระบวนการใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ (CFR 
: Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลบัของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการและการก่อสร้างทุกคร้ังท่ีมีการส่งมอบบา้นให้แก่
ลูกคา้ และจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันา
ปรับปรุงสินคา้และบริการของบริษทั เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั  

 คู่ค้า : บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนักบั
คู่คา้ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ี
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาและปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด  

 เจ้าหนี้/สถาบันการเงิน : บริษทัยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อ
เจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด  

 คู่แข่งทางการค้า : บริษทัมีนโยบายในการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
ก าหนดให้คู่คา้ตอ้งขายสินคา้ให้บริษทัเท่านั้น บริษทัไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม สนบัสนุนให้ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบการแข่งขนัท่ีดี ไม่
ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิการคา้ และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทาง
ร้าย ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของผูส้อบบญัชีอิสระท่ีผูถื้อหุ้นใช้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น จึงมีนโยบาย
ให้ความร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอย่างเต็มท่ีโดยการเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถ้วน ตลอดจนให้ความ
สะดวกแก่ผูส้อบบญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

 สังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงการให้ความส าคญั
กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การช่วยเหลือสังคม และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
การสนบัสนุนกิจกรรมทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 
การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วน รวมถึงรณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบมอบหมายให้
ฝ่ายจดัการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมใหค้วามรู้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  
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  นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบติัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน นโยบาย และการปฏิบติัต่อบริษทั ในอนัท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการกระท าหรือ
ปกปิดการกระท าใดท่ีขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษทั การทุจริต หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เน่ืองจากบริษทัไดเ้ล็งเห็นว่า พนกังานทุกคนถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้ใฝ่รู้และพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ ประพฤติ ปฏิบติัตน อยูใ่นระเบียบวินยั และ
ศีลธรรมอนัดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองค์กร ควบคู่กบัพฒันาให้บริษทัสามารถ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลโครงสร้างการท าหน้าท่ี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการ 
รายงานการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจดัท ารายงานนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งครบถว้น 

อีกทั้งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือเลขานุการบริษทั เก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น
ของตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย และตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัท่ีจดัท าข้ึน มีขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระท่ีส าคญั โปร่งใส รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการ
บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ท าหน้า ท่ี ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีแลว้ 
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ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษัทจดัให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์  (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบริษัทในการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละประชาชนทัว่ไป โดยการ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นหลายช่องทาง เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทุน (Opportunity Day) การเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านทางส่ือมวลชน อีเมล์ โทรศพัท์ โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลบน
เวบ็ไซต์บริษทัท่ี www.ncgroup.co.th ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th หรือท่ี E-MAIL Address : 
ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทร. 02-993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404 
 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
จดัการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงท าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนก ากบัดูแลฝ่ายจดัการเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

  บริษทัไดจ้ดัให้มีจ  านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 4 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จึงสามารถมัน่ใจไดว้า่กรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการ
ถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ โดยบริษทัก าหนดให้มีการ
แบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร
ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 73 
 

กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

ส าหรับนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการ ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หัวขอ้คุณสมบติักรรมการ ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีกรรมการสามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันได้นานท่ีสุด อย่างไรก็ตาม เม่ือครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความ
เหมาะสมในการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บ
จากการท าหนา้ท่ีของกรรมการท่ีผา่นมา 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูมี้ความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองต่างๆ จ านวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัท บริษัทฯได้ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการบริษทัมีหน้าท่ี รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรในปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี และถึงแมว้า่บริษทัฯยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ แต่ไดมี้การจดัตั้งคณะท างานท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม 6 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
6/2558 เม่ือว ันท่ี 21 ธันวาคม 2558 มีวาระในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารเ ชิงนโยบาย  รวมทั้ งวาระแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดให้
กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น โดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้
กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการได ้โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบ
วาระชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอและจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อน
การประชุม 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการ
สามารถขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทั 



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 74 
 

  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจดัสรรเวลาไวอ้ย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื่อท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งรอบคอบ
โดยทัว่กนั ทั้งน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีเลขานุการท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม และ
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้ 

 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง และการประชุมพิเศษ
จ านวน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ  

 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
 เพื่อให้การปฏิบติังานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยมีระเบียบ
วธีิปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยูเ่สมอ 

การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการประเมิน
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้หลกัเกณฑ์แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงันั้นบริษทัฯ จึงได้
เร่ิมจดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2558 อีกดว้ย 

ทั้งน้ี เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมา พร้อม
ทั้งมีการจดัท าสรุปผลการประเมินเพื่อคณะกรรมการจะไดน้ าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ
ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานต่อไป  

โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทุกคณะ ปี 2558 ในการประชุมคร้ัง 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ

คณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน
ต่อไป โดยมีหวัขอ้แบบประเมิน ดงัน้ี 
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1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 
ขั้นตอน เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษทัทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ิน

ปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจ าทุกปี 

ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่การด าเนินการส่วน
ใหญ่ จดัท าไดดี้เยีย่ม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบัร้อยละ 97.74% 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวตัถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงัน้ี 

1. เพื่อช่วยใหไ้ดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากข้ึน เพราะทราบถึงความ

รับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัฝ่ายจดัการ 

โดยมีการประเมิน 6 หวัขอ้ สรุปดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การฝึกอบรมและทรัพยากร 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหาร 
6. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต    

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 
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ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยี่ยม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากบัร้อยละ 
100% 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

หลกัเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา เป็นแบบประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา ดงัน้ี 

1. เพื่อช่วยใหไ้ดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการสรรหา มีประสิทธิผลมากข้ึน เพราะทราบถึงความ

รับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการสรรหากบัฝ่ายจดัการ 

โดยมีการประเมิน 5 หวัขอ้ สรุปดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหา 
2. การฝึกอบรมและพฒันาตนเองของคณะกรรมการสรรหา 
3. การประชุมของคณะกรรมการสรรหา 
4. กิจกรรมและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
5. บทบาทของคณะกรรมการสรรหาในอนาคต    

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการสรรหาทุกท่านประเมิน
ตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณา
รับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวขอ้ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยี่ยม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากบัร้อยละ 
92.57% 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

หลกัเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นแบบประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการทั้ งคณะ โดยมีวตัถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. เพือ่ช่วยใหไ้ดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีประสิทธิผลมากข้ึน เพราะทราบถึง

ความรับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 
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3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกบัฝ่ายจดัการ 
โดยมีการประเมิน 5 หวัขอ้ สรุปดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. การพฒันาตนเองของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผู ้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หวัขอ้ เห็น
วา่การด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยี่ยม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากบั
ร้อยละ 98.92% 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัสามารถบริหารงานและจดัสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ
ไวไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและ
โปร่งใส โดยก าหนดค่าตอบแทนให้อยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและ
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ทั้งน้ีค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปี 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
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การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์
เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดภาระ หน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนั
อยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อท าการ
พฒันาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจดัท าคู่มือ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั การปฏิบติัการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติัตามกฎหมาย
และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดรั้บการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

 นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีการบริหารจดัการระบบงานด้านต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติัสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
งานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 

   คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษทัไดมี้การ
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง คณะท างานดา้นการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียงของกิจการ 
ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทั
ตามท่ีระบุในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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จริยธรรมธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบวา่ ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู ้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2549 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีด าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษทั
เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติัยิ่งข้ึน โดยเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2558 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 8 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัยิ่งข้ึน น าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี คู่มือจรรยาบรรณบริษทัดงักล่าว 
บริษทัได้จดัท าเป็นคู่มือแจกให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงช่ือรับทราบ และมี
แผนงานท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนับริษทั
ไดก้ าหนดใหจ้รรยาบรรณของบริษทัเป็นหลกัสูตรหน่ึงในการอบรมพนกังานใหม่ของบริษทัดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมี
การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัดว้ย โดยในปีท่ีผา่นมาไม่มีการกระท าท่ีแสดงถึงความขดัแยง้ต่อนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัแต่อยา่งใด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้
ร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้ งหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการ
ฝึกอบรมพนักงานของบริษทั และหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสถาบนัอ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาพฒันาการท างานต่อไป ทั้งน้ี เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมอบรม พฒันาความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการ จึงไดม้อบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละเลขานุการบริษทัจดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการและ
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น าเสนอหลกัสูตรอบรมท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อสนบัสนุนให้คณะกรรมการมี
โอกาสเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง  ดังรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหัวข้อประวติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และนโยบายการพฒันา
พนกังาน  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางฐาปนีย ์สีตภวงัค์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้มา เพื่อท าหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและ
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษทัมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้ งดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นคู่มือนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษทัต่อ
การพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษทัไดท่ี้ E-mail Address :  
thapanee@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 403 
             คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั 
             1.  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎระเบียบของบริษทัฯและของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผา่นการอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 
             2.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแล
กิจการ 
             บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
             1.  จดัท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ 

บริษทั 
                    - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
             3.   ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
              

mailto:thapanee@ncgroup.co.th
mailto:ir@ncgroup.co.th
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบติั
หนา้ท่ีตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีนโยบายการด าเนินงานบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์
สุจริต และไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2 บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบติังานด้วย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต อยา่งต่อเน่ือง 

3 บริษทัฯ ได้จดัตั้ งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการ
กระท าท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และ
บทลงโทษท่ีเหมาะสม 

4 บริษทัได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
6/2557 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 

การแจ้งข้อร้องเรียน 
1 หากพนกังานพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถ

สอบถามขอ้สงสัย หรือรายงานต่อผูรั้บผิดชอบ ดงัน้ี 
- ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
- คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั 

2 บริษทัฯ ก าหนดใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก       
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 จงัหวดัปทุมธานี 12130  
โทรศพัท ์02 993 5080 – 7 ต่อ 230 
อีเมลล ์: hrnc@ncgroup.co.th   

mailto:hrnc@ncgroup.co.th
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ทั้งน้ี เพื่อเป็นการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดก้ าหนดให้จดั
อบรมหลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทัในการอบรมพนักงานใหม่ มีการ
ก าหนดใหพ้นกังานใหม่ลงนามใหค้  ารับรองรับทราบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้งเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2558 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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 นางฐาปนีย ์สีตภวงัค ์เป็นเลขานุการบริษทั  

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม อยูใ่นกลุ่มตนัฑเทอด
ธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558              
กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 76.89  ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั 

(2)  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษทั ควบคุมก ากับดูแลการ
บริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมาย และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลด
ทุน การออกหุ้นกู ้การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

(3)  จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจดัให้มีการบริหารจดัการความเส่ียง และการติดตาม
ผล 

(4) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
(5) ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองขอ้พึงปฏิบติัท่ี
ดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2549 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั  ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
ของบริษทัและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2549 และมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี และเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2561 ประกอบดว้ย 

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

รายช่ือกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
สามารถดูรายละเอียดประวติัของกรรมการไดจ้ากหวัขอ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวสัด์ิชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็น
วา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได ้

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

(3)  สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง                                                      
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(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั   ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

      (9)   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัและเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลบัเขา้
มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ประกอบดว้ย 

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

โดยมี นางฐาปนีย ์สีตภวงัค ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา    

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบติัของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัดเ ลือกบุคคลท่ีมี คุณสมบัติ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ   
เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการอนุกรรมการบริษทั              เม่ือ
ต าแหน่งว่างลง หรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ     ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(3) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหา  

 ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั 
และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั     ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารของบริษทั และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน 
โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ งให้
คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 
ถึงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 ประกอบดว้ย 
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1. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวจิิตร วชิยัสาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางฐาปนีย ์สีตภวงัค ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

(1)  ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

(2)  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนสัประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 (3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนสัประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

(4) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัและต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

(2) จดัท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การ
ว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอ เพื่อกลัน่กรองก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัท่ีก าหนดเอาไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(6) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการช าระ
หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการ
จดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใชจ่้ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับ
แต่ละรายการไม่เกินกวา่ 500 ลา้นบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดว้ย หากเกินวงเงิน
ท่ีก าหนดใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(7) มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมติั
ทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ และการมอบอ านาจช่วง จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติั
รายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทั และตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้
เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการท า
รายการระหวา่งกนัในอนาคต ทั้งน้ี ส าหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วน
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ไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการบริหารท่ีมีส่วน
ไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
 
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการบริษทั เลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั และเลขาการอนุกรรมการบริษทั เม่ือต าแหน่งว่างลงหรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน
และโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ และมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผูน้ า วิสัยทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ  และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศในการท างานใหแ้ก่บริษทั  

ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารอ่ืน มาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทัมี
นโยบายท่ีจะสรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัได้ โดยได้ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและ ถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 
หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะ
เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวน 
กรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึง
ในสามถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
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 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่
ได ้

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  
ดงัต่อไปน้ี 
(4.1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(4.2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได ้

(4.3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน โดย
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถ
และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

(2) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการดงักล่าว
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

(4) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จ  ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทั
มหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั หรือเป็นคู่แข่งขนัของบริษทั เวน้แต่
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติัของ
กรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงั
ตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

นิยามกรรมการอสิระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจโดยอิสระของตน 

กรรมการอสิระต้องมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั 

(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(4) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั 

(5) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษทั ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 92 
 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขั้นต ่า
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระ
แลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดว้ย 

 ในรอบบญัชีท่ีผา่นมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ในมูลค่าเกินกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหน่ึงของบริษทั 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด อยา่งนอ้ย   3 
คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยแต่งตั้งกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี  
 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั บริษทัฯมีการส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั ทั้งน้ี ตวัแทนของบริษทัท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วมดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
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 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  

ช่ือบริษัท  จ านวนเงิน (บาท) 
บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  1,190,000 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                       65,000 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั      66,000 

รวม 1,321,000 

 ค่าบริการอืน่ๆ (Non – Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ใหแ้ก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท  จ านวนเงิน (บาท) 
บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  26,640 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                           - 
บริษัท ควอลิตี ้ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากดั   1,854 

รวม  28,494 
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9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษทัให้ความส าคญัในการบริหารจดัการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านการใช้ข้อมูล
ภายใน จึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ในการใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คู่มือผู้บริหาร คู่มือพนักงาน 
จรรยาบรรณบริษัท” สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รับทราบเก่ียวกบั
หน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทัเพื่อเก็บเป็น
หลกัฐาน  

 จดัท า “คู่มือผู้บริหาร”  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูบ้ริหารได้ใช้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีก ากบัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ไดแ้ก่  คุณสมบติัของ
ผูบ้ริหาร บทบาท หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน การ
รายงานการถือหลกัทรัพย ์การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ทั้งน้ี 
เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทัฯ จะมีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และผูท่ี้ส่วนไดเ้สียทุกรายโดย
เท่าเทียมกนั 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบติังานในคู่มือพนกังานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัมีการก าหนด
หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลงัจากท่ีไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศ
ให้ประชาชนทราบแลว้ 48 ชัว่โมง และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคล
อ่ืน โดยบริษทัมีการด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบ รวมทั้งก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเปิดเผย
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ความลบัของบริษทัแก่บุคคลภายนอก หรือใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทั แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

 การแจง้ขอ้ร้องเรียนและบทลงโทษ 

1.ก าหนดช่องทางใหพ้นกังานแจง้ขอ้มูลไดก้รณีพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่ฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบติั ตามจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
- ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
- คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั 

2.ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตกัเตือน การภาคทณัฑ์ หรือไล่
ออกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี 2558 ไม่พบขอ้มูลการปฏิบติัผิดกฎระเบียบดา้นการใชข้อ้มูลภายในของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 ในปี 2558 บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคญักับการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม  การใหค้วามช่วยเหลือแก่สังคม สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งท่ีด าเนินการ
เองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน และการสนบัสนุนกิจกรรมทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมี
ความมุ่งมัน่ในการก่อสร้างบา้นท่ีมีคุณภาพ และมุ่งมัน่พฒันาในทุกกระบวนการท างาน เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบในสินค้าและบริการ(CSR in Process) โดยบริษทัได้มีการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้าง
ส าเร็จรูป หรือ Precast ท่ีช่วยลดปัญหาขยะท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น และ
ปัญหาการจราจรในสถานท่ีก่อสร้าง อีกทั้งบริษทัมีการจดัท านิตยสารส าหรับสมาชิกในโครงการ ภายใตช่ื้อ 
“NC Happy Home” เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัและสารประโยชน์อ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทัยงัยึดมัน่ในการ
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น และประกอบ
ธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน เพิ่มมูลค่า 
และผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย   

หลกัการในการท าธุรกจิ 

วิสัยทัศน์  

เอน็ซี  เป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยช์ั้นน า ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานในระดบัสากล โดย
ใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีทนัสมยั มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พนัธกจิ  

- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจท่ีดี 
- พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยกุตแ์ละบริหารงานดว้ยระบบและการจดัการท่ีดี 
- สร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
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แนวปฏิบัติด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติั 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัมีนโยบายในการดูแล กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั เพื่อป้องกนัการใช้

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั แสวงหาประโยชน์ส่วนตน   
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษทัมีนโยบายมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัในระยะยาวโดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้  

 การปฏิบัติต่อตนเอง 
พนกังานทุกคนถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององคก์ร จึงจ าเป็นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ และ

พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ ประพฤติ ปฏิบติัตน อยูใ่นระเบียบวนิยั และศีลธรรมอนัดี 
 การปฏิบัติต่อบริษทั 

บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาให้บริษทัสามารถเจริญเติบโตได้
อยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กบัการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร 

 การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกนักบัคู่คา้ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 
  บริษทัยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีต่อเจา้หน้ี ในการช าระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตามท่ีตกลงไว ้

  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษทัมีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดให้คู่คา้

ตอ้งขายสินคา้ใหบ้ริษทัเท่านั้น บริษทัไม่มีนโยบายในการใชว้ธีิการใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งขนัอยา่ง
ผดิกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม  

 การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของผูส้อบบญัชีอิสระท่ีผูถื้อหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบ

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น  จึงมีนโยบายให้ความ
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ร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอยา่งเต็มท่ีโดยเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผูส้อบ
บญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 บริษทัได้ตระหนักและค านึงถึงความส าคญัของการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ การใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยยดึหลกักฏหมาย คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลกั 

2. การปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบติั
หนา้ท่ีตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญและมีนโยบายการด าเนินงานบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนกังานมีค่านิยมในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต อยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระท าท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกนั และบทลงโทษท่ีเหมาะสม 

- บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557  
 

3. การปฏิบัติเกีย่วกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน จึงมีการด าเนินงานเก่ียวกบัการสรรหา วา่จา้ง โดยยึด

หลักจริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้ งในเร่ือง เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ แต่จะพิจาณาถึงความ
เหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นส าคญั รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์หรือแรงงาน
บงัคบั และมีการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ไม่สนบัสนุนการกระท าท่ี
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

- บริษทัจะส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษทัตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของ

บริษทั บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
การโยกยา้ยตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี   

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อการเป็นปัจเจกชน 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 
- การวา่จา้ง แต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน จะพิจารณาบน 
   พื้นฐานของคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
- ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

-  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
- เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี 
- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังานอยา่งมีเหตุมีผล 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ วา่ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด 
- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน  
  หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆท่ี

ช่วยเหลือและยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังานไปจนถึงครอบครัวพนกังานให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

- บริษทัฯไดก้ าหนดใหมี้การจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั 

- บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน 
              อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม 
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5. การปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาว 
โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 - ส่งมอบสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ี
เป็นธรรม 

- ใหข้อ้มูลข่าวสารของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น โดยไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
เหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ 

- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม 
- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข 
- ติดต่อกับลูกคา้ด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และจดัให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้า

สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกคา้
หรือจากผูมี้อ านาจของบริษทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย 
 

6. การปฏิบัติเกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
แนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
- ส่งเสริม ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาสินคา้ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ มุ่งท่ีจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทั 

ควบคู่กบัการใหค้วามช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน และดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดย
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ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับสังคมและชุมชน บริษัทเช่ือว่า สังคมท่ีดีย่อมมีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคนท่ีอยูใ่นชุมชน  

- บริษทัจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน  
ตลอดจนมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั บริษทัได้ให้การ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมในชุมชนของโครงการ และบริเวณใกลเ้คียงเน่ืองในวนัส าคญั  และวนัประเพณี
ต่างๆ  ตลอดจนสนบัสนุนการท ากิจกรรมเพื่อการกุศลและช่วยเหลือผูป้ระสบภยั                  

- กิจกรรมส่งเสริมทกัษะของเด็กและเยาวชน บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการเห็นเยาวชนไทยเติบโต
ควบคู่ไปกบัสังคมท่ีดี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไทย กลา้คิด กลา้แสดงออก และไดรั้บ
โอกาสในการแสดงพลงัทางความคิด  และไอเดียใหม่ๆ สู่สาธารณชนภายนอก  บริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุน
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน  
            - การศึกษา บริษทัถือเป็นนโยบายปฏิบติั ท่ียึดถือมาอยา่งต่อเน่ืองในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วน
ช่วยในการให้การสนับสนุนดา้นความรู้ หรือดา้นอุปกรณ์ส่ิงของ ส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา
ใหแ้ก่ชุมชนและสังคม  
  
 8. นวตักรรมและการเผยแพร่                                                                                                                                                                         
 บริษทัฯ มีความเขา้ใจและรู้ใจว่าลูกบา้นหรือลูกคา้ตอ้งการอะไร จึงใส่ใจทุกรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑ์และการบริการ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยแนวคิดการพฒันาสินคา้ของบริษทั ประกอบ
ไปด้วย 3 มิติหลกั คือ ในเร่ืองคุณภาพการน าเอาระบบ ISO มาใช้เป็นรายแรก และอีก 2 มิติส าคญั คือ 
System and Design ท่ีน าการออกแบบ และระบบพร้อมเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และ
ยกระดบัคุณภาพการอยูอ่าศยัอยา่งย ัง่ยนื  
                ในปี 2558 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก่อสร้างบ้านท่ีมีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาในทุก
กระบวนการท างาน เพื่อสร้างความรับผดิชอบในสินคา้และบริการ ดงันั้น บริษทัฯ ไดร่้วมกบัคู่คา้ท่ีส าคญัทั้ง 
SCG และพานาโซนิค โดยเฉพาะใน 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ได้เร่ิมศึกษานวตักรรมบา้นท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั เร่ิมตั้งแต่การทดลองน าวสัดุทดแทนมาใชแ้ทนไมจ้ริง เพื่อลดการท าลายธรรมชาติ 
รวมถึงการออกแบบบา้นเพื่อตอบเทรนด์ของสังคมผูสู้งอายุ (Aged Society) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการใชชี้วิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ SCG ท่ีมีช่ือวา่ The Nest (The Next Eco-
Sustainable Technology for Home) ซ่ึงเป็นการรวบรวมเอานวตักรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งระบบต่างๆ 
ของ Smart Home, Eco Home และ Care Home เอาไวด้ว้ยกนั อีกทั้งบริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัในการ
ส่งเสริมพฒันานวตักรรมเพื่อการอยูอ่าศยั ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีค  านึงถึงการใชพ้ลงังาน โดย
ปัจจุบนัก าลงัทดลองระบบบา้นเยน็ของ SCG เพื่อปรับสภาวะภายในบา้นให้น่าสบาย  ดว้ยระบบ Active 
Airflow  System  อุปกรณ์ท่ีจะประกอบติดกบัตวับา้น  ท าหนา้ท่ีดนัอากาศร้อนภายในตวับา้นและดึงข้ึนไป
ชั้นบน และถ่ายเทออกไปทางโถงหลงัคา ซ่ึงเป็นระบบช่วยในการปรับอุณหภูมิในบา้นให้พอเหมาะ มีระบบ
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หมุนเวียนอากาศ ท าหน้าท่ีเสมือนเคร่ืองปรับอากาศตามธรรมชาติให้กบับา้น ระบบน้ีจะติดตั้งพร้อมโซล่า
เซลล์ขนาดเล็กเพื่อให้พลงังานดูดพดัลมโดยไม่ตอ้งใช้ไฟฟ้า ซ่ึงตอบสนองสไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจการใช้
พลงังาน โดยแนวคิดดงักล่าว น าร่องท่ีโครงการ ธญัธานี โฮมออนกรีน 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานความ
ย ัง่ยนื ประจ าปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                                                                    

 103 
 

กจิกรรมเพือ่สังคม 
ด้านการศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ 

 โครงการ “ทุน NC คร้ังที ่5 ปีการศึกษา 2558”  
มอบทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาท่ีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ระดบัปริญญาตรี คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ซ่ึงเป็นการมอบ
ทุนแบบต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี ปัจจุบนัมีนกัศึกษาทุนจ านวน 19 ราย และส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วจ านวน 11 ราย ทั้ งน้ี  เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรสายวิชาชีพ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 

 โครงการ “NC อาสาสร้างค่าย ปีที ่5” 
สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมกบัโครงการ “NC อาสาสร้างค่าย ปีท่ี 5” โดยมอบทุนสนบัสนุนชมรม

ราชมงคลอาสาพฒันาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ในการด าเนินกิจกรรมออก
ค่ายราชมงคลอาสาพฒันาชนบท ประจ าปี 2558 เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ “ราชมงคลเฉลิมพระ
เกียรติ  44”  ณ โรงเรียนบา้นผอื   ต าบลเมือง อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 เยีย่มชมโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์  
บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั ( มหาชน ) ให้การตอ้นรับคณะผูบ้ริหารระดบัสูง Panasonic จาก

ประเทศญ่ีปุ่น และคณะ ผูบ้ริหาร Panasonic ประจ าประเทศไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการบา้นฟ้า
ปิยรมย ์วงแหวน ล าลูกกา คลอง 6 โดยมีคุณสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ และคุณสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการ ใหก้ารตอ้นรับ พร้อมทั้งใหข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 

 บรรยายพเิศษ “แนวคิดในการท างานให้ประสบความส าเร็จ” 
คุณสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) บรรยาย

พิเศษ  "แนวคิดในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ"   โดยถ่ายทอดประสบการณ์สู่เยาวชนในโครงการแนะ
แน วก า ร ศึ กษ า  /  ก า ร ป ร ะ กอบอ า ชี พ แ ล ะ ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า คณะสห เ ว ช ศ าส ต ร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 กจิกรรม  NC Family Workshop  
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีเลือกสรรมาเพื่อให้สมาชิกของเราไดร่้วมสนุกและใชเ้วลาร่วมกบั

ครอบครัว  แบ่งปันความสุขซ่ึงกนัและกนั  รวมทั้งไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถน าไปต่อยอดและเพิ่มพูน
ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคต   
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ด้านส่ิงแวดล้อม 

 กจิกรรม Bike Rally For Health  
ณ โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ล าลูกกา คลอง6 เพื่อส่งเสริมในเร่ืองของการรักษ์สุขภาพ การท า

กิจกรรมภายในครอบครัว และท าความรู้จกัชุมชน ตามเส้นทางการแข่งขนั ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ี
น าเสนอแนวคิดของการใช้จกัรยานเป็นพาหนะในชุมชน อีกทั้งยงัช่วยลดการสร้างมลภาวะ เพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

สังคมและชุมชน 
 กจิกรรมกอล์ฟการกุศล  ออกรอบได้บุญ “ Golf Charity 2015 เพือ่น้อง” 

คุณสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ร่วมกบั
ธญัญะกอลฟ์คลบั  จดัการแข่งขนักอลฟ์การกุศล  "Golf Charity 2015 เพื่อนอ้ง" เพื่อหารายไดเ้ป็นทุนอาหาร
กลางวนัมอบใหโ้รงเรียนสหราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนวดัปัญจทายกิาวาส อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  

 เอน็ซีรวมพลงัคนรักษ์สุขภาพ เปิดชมรมบ้านฟ้า  
คุณสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  จ  ากดั (มหาชน) จดั

กิจกรรม  “ NC ใส่ใจ ชวนรักษสุ์ขภาพ  กบัชมรมบา้นฟ้า”   สังคม ชุมชน เป่ียมสุข  ซ่ึงเป็นนโยบายส าคญั  
สร้างพลงัความสามคัคี กนัในโครงการพฒันาไปสู่ความเป็นสังคมท่ีดี    พร้อมส่งเสริมกิจกรรม 4 ชมรม 
อาทิ บา้นฟ้าชวนป่ัน ,ชมรมเทนนิสบา้นฟ้า , ชมรมโยคะบา้นฟ้า และชมรมกอล์ฟบา้นฟ้า   เพื่อสุขภาพท่ีดี  
และเปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้ร่วมชมรม เสริมสร้างใหเ้ป็นสังคมชุมชน ท่ีรักษสุ์ขภาพ  ภายในงานมีกิจกรรม
ท าบุญตกับาตร ฟังเทศน์   กิจกรรมเพน้ทเ์ส้ือ และทางโครงการยงัร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บึงค าพร้อยท่ีมาตรวจสุขภาพฟรีอีกดว้ย  

 กจิกรรม NC Family Rally 2015 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในหลากหลายโครงการ

ไดท้  าความรู้จกักนัมากข้ึน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั พร้อมทั้งแบ่งปันความสนุกสนานซ่ึงกนัและกนั 
 กจิกรรม "เคลบ็ลบัสร้างสุขด้วยดนตรี Drum Circle Workshop" ณ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 

กิจกรรมดนตรีบ าบัดเพื่อการผ่อนคลายช่วยฟ้ืนฟูทั้ งร่างกายและจิตใจ จากภาระต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั “Drum Circle”  คือ กิจกรรมดนตรีง่ายๆ ท่ีใครก็ท าไดแ้มจ้ะไม่มีทกัษะทางดนตรีเลยก็ตาม 
ให้ความสนุกสนานและลดความเครียด ไดเ้คล่ือนไหวร่างกายเสริมสร้างสมาธิ กระตุน้สมอง ความจ า และ
ความคิดสร้างสรรค์สร้างความผูกพนัในกลุ่มและชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งยงัสามารถพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนไดอี้กดว้ย เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัทุกวยัเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาและสุขภาวะให้กบั
สมาชิกของครอบครัว และเพื่อสร้าง “ชุมชนเขม้แขง็”  ใหเ้กิดข้ึน 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบโดยตรง เพื่อให้สามารถท า
หนา้ท่ีการตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใ่น
ระบบการปฏิบติังาน รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอเอ็นเอส 
บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2558 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบญัชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทั  
1. การควบคุมภายในองค์กร 

1.1 โครงสร้างองค์กร บริษทัให้ความส าคญัยิ่งต่อการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนุนระบบ
การควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่วา่จะ
เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบ
และพฒันาระบบ  

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัประชุมอยา่งน้อย     
ไตรมาสละ 1 คร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

 

1.2 บริษทัไดก้ าหนดแผนกลยทุธ์ระดบัองคก์ร  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนงานรายปี ซ่ึงผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และเป้าหมายดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ของแต่ละ
ฝ่าย / โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อทบทวน KPI ของทุก
หน่วยงาน ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ตลอดจน
การส่ือสารนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั   
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1.3 บริษทัไดจ้ดัท าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบติั
ต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยไดก้ าหนดให้การ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัในการบริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ นโยบาย
สนบัสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างขวญั และก าลงัใจ
ใหพ้นกังานไดร่้วมกนัปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 

 
1.4  บริษทัมีการจดัท าระเบียบวิธีปฏิบติังาน ด้านการเงิน จดัซ้ือ การบริหารทัว่ไป และมีระบบ

บริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 

 
2.   การประเมินความเส่ียง 

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

 
นโยบายบริหารความเส่ียง : 
1. คณะท างานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าตารางการประเมินความเส่ียง ก าหนดดชันีช้ีวดั
ความเส่ียง รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทั
ถือปฏิบติั 

2.  แผนงานบริหารความเส่ียงจะตอ้งสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีบริษทัก าหนด โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

4. การปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ืองภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.1 บริษทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน จดัโครงสร้างการ
ปฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถสอบทานงานระหวา่งกนัได ้

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบติังาน  KPI อย่างสม ่าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พจิารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ประจ าปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษทัมีมาตรการในการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภายใต้ พ.ร.บ.บ้านจดัสรร           
พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผงัเมือง และอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งก าหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดพ้ิจารณารายการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บริษทัไดพ้ฒันาระบบการรายงานขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบโปรแกรมหลกัภายในองคก์ร (ERP) 
เพื่อให้กระบวนการปฏิบติังาน การรายงานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร มีความ  
ถูกตอ้ง รวดเร็ว  สามารถลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหแ้ก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

4.2 บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร ให้มีหน่วยงานท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยมีเน้ือหาสาระท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และสามารถคน้หาได้ ได้แก่  ฝ่ายนักลงทุน
สัมพนัธ์ และฝ่ายประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และบอร์ดแจง้ข่าวสารของ
บริษทั แสดง ณ สถานท่ีท างานใหเ้ห็นสามารถรับทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.3 บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทางการในการ
ควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.4 บริษทัก าหนดให้มีการส่งหนงัสือนดัประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุม
โดยเฉล่ีย 7 วนั ก่อนการประชุม 

4.5 ฝ่ายบริหารระดบัสูงเป็นผูก้  ากบัดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
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5.  ระบบการติดตามผล 

5.1 บริษทัก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมฝ่าย
บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเฉพาะด้านต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ รวมทั้งการประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อพิจารณาตดัสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้า
ของโครงการต่างๆ ตามท่ีคณะท างานไดรั้บมอบหมาย 

5.2 บริษทัก าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งจากการประเมินอิสระโดย
ฝ่ายระบบจดัการคุณภาพ ท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ           
ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

5.3 บริษทัไดก้ าหนดช่องทางในการแจง้ขอ้ร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีสงสัย
วา่  ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ) 
 

 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ ากดั ให้ปฏิบติั

หน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ ากดั ไดม้อบหมาย
ให ้นายอมรพงษ ์นวลววิฒัน์ เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ 
จ ากดั และนายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์ แลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
เน่ืองจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน โดยบริษทัยงัได้
จดัตั้ งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบับริษทัท่ีปรึกษาการตรวจสอบ
ภายในดว้ย 

 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผู ้
ด ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 รายการระหว่างกนั ประจ าปี 2558 

ในระหว่างปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภท
รายการดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
 
 
 
 

กรรมการ  กรรมการพิ จ ารณา
ค่ า ต อ บ แ ท น  ป ร ะ ธ า น
กร รมก า ร บ ริห า ร  ก ร ร มก า ร
ผู ้จัดการ และผู ้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
1.88 (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558) 

บ ริ ษัท กู้ ยื ม เ งิ น จ า ก น า ย ส ม เ ช า ว ์         
ตันฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
      - ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ านวนเงินกูย้มืระหวา่งปี 2558 
     -  ช าระคืนระหวา่งปี 2558 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 
 
 

157.00 
223.00 
316.00 
64.00 
2.80 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืดงักล่าวต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย ์  

2. นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์ กรรมการ บริษทัขายห้องชุดในโครงการเนทูเรซ่า 
เฟส 1 ราคา 1.329 ลบ. และขายห้องชุด
ในโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม 
ราค า  3 . 3 66  ลบ .ของบ ริษัท ให้กับ           
คุณรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ 

- มูลค่ารวม 

 
 
 
 

 
4.69 

บริษัทขายห้องชุดในโครงการเนทูเรซ่า เฟส 1 
อาคาร B ห้อง 820 เน้ือท่ี 30.3 ตารางเมตร ราคา 
1.329 ลบ. และขายห้องชุดในโครงการดิอามองต ์
คอนโดมิเนียม ราคา 3.366 ลบ.ของบริษทัให้กับ           
กรรมการ  
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

3. นางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม เป็นญาติของผูถื้อหุ้น (นายสมเชาว ์
ตัน ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม  ก ร ร ม ก า ร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร 
กรรมการผู ้จัดการ และผู ้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทั ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 1.88 (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค.2558) 

บริษทัเช่าท่ีดินจากนางพชัรินทร์        
ตนัฑเทอดธรรม ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 

- มูลค่ารวม 

 
 
 

0.66 

บริษทัเช่าท่ีดินจากนางพชัรินทร์ ตนัฑเทอดธรรม 
ในส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานขาย บา้นตวัอยา่ง และ
ลานจอดรถของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เน้ือท่ี 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่ 1 ม.ค. 2556 – 31 ธ.ค. 
2558 อตัราค่าเช่าปีละ 660,000 บาท *ด าเนินการ
ต่อสญัญาใหม่แลว้ สญัญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59-
31 ธ.ค. 61 

4. บริษทั น าชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์
จ ากดั /ด าเนินธุรกิจใหบ้ริการ
ประกอบกิจการบริหารและจดัการ
สนามกอลฟ์ 

 กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม 
และผูถื้อหุน้ใหญ่ บจก. เอน็ซี
เอช 2555 โฮลด้ิง และบุคคลใน
กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้ใน 
บจก.น าชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์
รวมกนัร้อยละ 100.00  

 บริษทัฯ และบจก.น าชยั กอลฟ์ 
แมเนจเมน้ท ์มีกรรมการร่วมกนั
2 ท่าน คือ  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 

 บริษทัฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพ่ือ
จดัท าโปรโมชัน่ทางการตลาด โดย
ราคาดงักล่าวเป็นราคาตามลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจทัว่ไปในราคาตลาด   

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 

 
0.78 
0.034 

 บริษทัฯ ซ้ือบตัรสมาชิกกอลฟ์เพ่ือจดัท า
โปรโมชัน่ทางการตลาด โดยราคาดงักล่าว
เป็นราคาตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจทัว่ไป
ในราคาตลาด   
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

และคุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
 
 

5. บริษทั ธญัญะคาร์ท แมเนจเมน้ท/์
ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่ารถกอลฟ์ 

 กรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
และผูถื้อหุน้ใหญ่ กลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ไดแ้ก่  
นายณฐัวทิย ์ ตนัฑเทอดธรรม  
ถือหุน้ใน บจก. ธญัญะคาร์ท 
แมเนจเมน้ท ์รวมกนัร้อยละ 
75.00  

 บริษทัฯ และบจก.ธญัญะคาร์ท 
แมเนจเมน้ท ์มีกรรมการร่วมกนั
1 ท่าน คือ  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  

 บริษัทฯ เช่ารถกอล์ฟเพ่ือบริการ
ลู กค้ า ท่ี สน ใ จ ซ้ื อ  เ น้น ก า รท า
โปรโมชัน่ทางการตลาด   

-  มูลค่ารวม 

 
 
 

0.006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัฯ เช่ารถกอลฟ์เพ่ือบริการลูกคา้ท่ีสนใจ
ซ้ือ เนน้การท าโปรโมชัน่ทางการตลาด   
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหวา่งกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

6. บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชัน่ แอนด ์
เดคคอร์เรชัน่ จ ากดั(SC) / ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 อ ดี ตป ร ะ ธ านก ร ร มก า ร  / 
กรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษัท  ซ่ึ งได้แ ก่  นายน าชัย 
ตันฑเทอดธรรม นายสมเชาว ์
ตันฑเทอดธรรม นายสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม และ ผูถื้อหุ้น
ใหญ่ นางสาวนงลักษณ์ ตันฑ
เ ทอด ธร ร ม  ถื อ หุ้ น ใน  SC 
รวมกนัร้อยละ 94.98 

 บริษทั และ SC มีกรรมการ
ร่วมกนั 2 ท่าน คือ 
 นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
และนายสมนึก ตนัฑเทอด
ธรรม  

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

 
 

0.29 
0.015 

 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 

7. บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุ
ก่อสร้าง จ ากดั / ด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ นายน าชยั 
ตนัฑเทอดธรรม นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม  นายสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม  นายวเิชียร 
ศิลาพชัรนนัท ์ นายรังสรรค ์
นนัทกาวงศ ์และบุคคลในกลุ่ม
ตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้ใน 
บจก.สถาพรวฒันา คา้วสัดุ
ก่อสร้าง รวมกนัร้อยละ 100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวฒันา   
คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการ
ร่วมกนั2 ท่าน คือ นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม 
 

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง  
-  มูลค่ารวม 
-  ยอดคงคา้ง 

 
 

51.32 
8.70 

 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 

8. บริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ ากดั/ 
ด าเนินธุรกิจการผลิตแผน่คอนกรีต
ส าเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซ่ึงเป็น
กรรมการของบริษัท พรีแค๊สท ์
สเตชัน่ จ ากดั เป็นญาติของผูถื้อหุ้น            
(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
กรรมการ  กรรมการพิ จ ารณา
ค่ า ต อ บ แ ท น  ป ร ะ ธ า น
กร รมก า ร บ ริห า ร  ก ร ร มก า ร
ผู ้จัดการ และผู ้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
1.88 (ณ วนัท่ี 30 ธ.ค. 2558) 

 บริษทัฯให้บริษทั พรีแค๊สท์ สเตชัน่ 
จ ากัด เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นส านักงาน          
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 – 
20,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บริษัทฯ  จ้ า ง  บ ริษัท  พ รีแค๊สท ์

สเตชัน่ จ ากดั รับเหมาก่อสร้างบา้น 
โดยคิดราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 
 

0.36 
 
 
 
 
 

62.54 
22.52 

 บริษทัฯให้บริษทั พรีแค๊สท์ สเตชัน่ จ ากดั เช่า
พ้ืน ท่ี เ พ่ือ เ ป็นส านักงานในการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป (Precast) โดยท าสัญญาเช่า 3ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี31 พฤษภาคม 
2559   

 
 

 บริษทัฯจา้งบริษทั พรีแคส๊ท ์สเตชัน่ จ ากดั
รับเหมาก่อสร้างบา้นโดยคิดราคาท่ีตกลง
ร่วมกนั  

 
 
 

 
หมายเหตุ :  1. รายการท่ี 1, 2,4 และ 5 เป็นรายการท่ีกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 

 2. รายการท่ี 6, 7 และ 8 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 

 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และมีความเห็นว่า 
รายการระหว่างกันดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น และ
เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกบัการก าหนดราคาให้กับ
บคุคลหรือกิจการอื่นที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง 
 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่ างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการ
ระหวา่งกนั และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพื่อพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม 
สมเหตสุมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั ทัง้นี ้กรรมการผู้
มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าท ารายการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บคุคลที่มี
ความขดัแย้ง นอกจากนี ้บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

นโยบายหรือแนวปฏิบัติการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 47/2547 ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2547 เร่ือง การ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน บริษัทก าหนดประเภทของรายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดงันี ้
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
  รายการธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การซือ้วสัดกุ่อสร้าง การขายบ้านในโครงการ การซือ้ที่ดิน บริษัทได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาด
ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท และบริษัทย่อย 
และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิในหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิดงักลา่ว  
 (2) รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 
  รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้แก่ บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อย บริหารชุมชนในโครงการของบริษัท และ
วา่จ้างก่อสร้างเฉพาะบ้านสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้  ได้แก่ บริษัทเช่าทรัพย์สินเป็นที่ตัง้ส านกังานขายของ
โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 
 (4) รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ 
  รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือบริการ ได้แก่ การวา่จ้างบริษัทยอ่ยดแูลสวนในโครงการ  
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5) รายการความช่วยเหลอืทางการเงิน 
 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การกู้ ยืมเงินจากบริษัทย่อย การให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนงัสือค า้
ประกันต่อหน่วยงานราชการให้แก่บริษัทย่อย การกู้ ยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาที่เหมาะสม หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนันัน้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระจะ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมตัิการท ารายการของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง   
 
 ทัง้นี ้บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทัง้ในโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคตของบริษัท 
เพื่อความชดัเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซือ้ที่ดินของบริษัทในอนาคต บริษัทจะซือ้ที่ดินเพื่อ
พฒันาโครงการโดยตรงจากผู้ขาย และไม่มีนโยบายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นนายหน้าถือครองกรรมสิทธ์ิก่อนโอนกรรมสิทธ์ิให้
บริษัท แต่หากเป็นการซือ้ที่ดินของผู้ ที่เก่ียวข้องกันจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดเร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุที่บริษัทจะได้รับ 
 
 รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการสุม่ตรวจรายการท่ีเกิดขึน้ และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุ
ประจ างวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
13.1 งบการเงนิ 

1) ผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบญัชี 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิระหว่างกาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ผูส้อบบญัชี : นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

  บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

ผลการดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  ผลการ
ดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงินสด สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั เอ็น.ซี. 
เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิระหว่างกาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
ผูส้อบบญัชี : นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

  บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผลการดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  ผลการ
ดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงินสด สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั เอ็น.ซี. 
เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงนิระหว่างกาล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
ผูส้อบบญัชี : นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

  บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ผลการดาํเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของบริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555  ผลการ
ดาํเนินงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และกระแสเงินสด สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั เอ็น.ซี. 
เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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2)   ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     30                0.59                    12                 0.23                   31               0.69
   เงินลงทุนชัว่คราว                       1                0.01                      1                 0.01                     1               0.02
   ลูกหน้ีการคา้                        -                    -                        0                 0.00                   25               0.56
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง                        -                    -                        -                    -                        -                   -   
   สินคา้คงเหลือ                   445                8.86                  408                 7.83                 404               9.10
   ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน                2,540              50.65               2,647               50.78              2,546             57.37
   ท่ีดินรอการพฒันา                1,595              31.82               1,722               33.03              1,212             27.30
   เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน                       2                0.04                      -                    -                       2               0.04
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                     16                0.32                    29                 0.55                   33               0.75
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                4,628              92.30               4,819               92.43              4,252             95.82
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั                     13                0.26                      9                 0.17                     9               0.20
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม                        -                    -                        -                    -                        -                   -   
  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                        -                    -                        -                    -                        -                   -   
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน                   224                4.48                  228                 4.37                      -                   -   
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                   138                2.75                  146                 2.79                 164               3.71
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                       3                0.06                      4                 0.08                     4               0.09
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี                       2                0.03                      -                    -                       2               0.04
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                       6                0.13                      8                 0.15                     7               0.15
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                   386                7.70                  394                 7.57                 186               4.18
รวมสินทรัพย์                5,014            100.00               5,213             100.00              4,438           100.00

รายการ
255625572558
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 ลา้นบาท %  ลา้นบาท %  ลา้นบาท %
หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
           สถาบนัการเงิน

860                        17.15 248                          4.75 174                        3.92

   ตัว๋เงินจ่ายการคา้                 69              1.38                 92              1.76                 50            1.13
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                 93              1.85               123              2.36               103            2.32
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 61                            1.21 72                            1.37 54                          1.21
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย                   4              0.07                   6              0.11                   5            0.12
   เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 31              0.62                 62              1.19                 31            0.69
   ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
       ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                   1              0.02                   1              0.01                   1            0.01
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี               598            11.93               599            11.49               430            9.68
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง                    -                 -                      -                 -                     -                -   
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ                 64              1.28               157              3.01                 75            1.69
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                 31              0.61                 80              1.53                 48            1.07
  เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา                 81              1.62                 77              1.47                 74            1.67
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                   1              0.01                   1              0.02                   1            0.02
รวมหน้ีสินหมุนเวียน            1,893            37.75            1,516            29.08            1,045          23.54
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                   2              0.03                   0              0.01                   1            0.02
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน               566            11.28            1,206            23.14               968          21.80
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน                 35              0.69                 31              0.59                 29            0.65
   ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุงสาธารณูปโภค                 24              0.48                 22              0.42                 19            0.42
  ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการอสังหาฯ                 44              0.87                 67              1.29                 81            1.82
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี                    -                 -                     0              0.00                   -                -   
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน               670            13.36            1,326            25.45            1,097          24.72
รวมหน้ีสิน            2,563            51.11            2,843            54.53            2,142          48.25

ส่วนของผูถื้อหุ้น
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้            1,186            23.65            1,186            22.75            1,186          26.72
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น               578            11.52               578            11.08               578          13.01
   ก  าไรสะสม               688            13.72               607            11.64               533          12.01
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,452                     48.89 2,370                     45.47 2,297                   51.75
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,014                   100.00 5,213                   100.00 4,438                 100.00

รายการ
255625572558
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บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท  % 

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,107          98.59 1,816                     98.50 1,641                     97.62

รายไดจ้ากการก่อสร้าง                  -                    -                    -                    -   16                            0.96

รายไดค้่าเช่าและบริการ 14               0.63 5                              0.25 4                              0.26

รายไดอ่ื้น 17               0.77 23                            1.25 20                            1.17

รวมรายได้            2,137 100.00            1,844          100.00            1,681          100.00

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 1,409          65.90 1,201          65.14          1,090          64.85          

ตน้ทุนก่อสร้าง -              -              -              -              15               0.90            

ตน้ทุนให้เช่าและบริการ 20               0.95 4                 0.21            5                 0.28            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 230             10.78 221             12.01          216             12.84          

ค่าใชจ่้ายในการบริการ 181             8.47 172             9.35            157             9.33            

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 48               2.24 42               2.28            42               2.52            

ตน้ทุนทางการเงิน 89               4.16 59               3.21            23               1.37            

รวมค่าใชจ่้าย 1,977          92.50 1,700          92.21          1,548          92.08          

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม-              -              -              

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 35               1.66 29               1.60            28               1.65            

ก าไรส าหรับปี 125             5.85            114             6.19            105             6.26            

รายการ
2558 2557 2556

 
บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 
                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2557 2556
เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 344 (385) (521)
เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (17) (41) (22)
เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (310) 408 529 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 18 (19) (14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 12 31 45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 30 12 31
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3) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิ 
                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
* ปี 2558 บริษทัฯ จ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท และจ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 

0.00555555555180808 บาท ทั้งน้ี เงินปันผลดงักล่าวไม่มีความแน่นอนเน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2559 

 
 
 
 
 

งบการเงนิ 2558 2557 2556 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,121 1,820 1,646 
รายไดร้วม 2,137 1,844 1,681 
ตน้ทุนขาย และบริการ 1,429 1,205 1,095 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,977 1,700 1,548 
กาํไรขั้นตน้ 692 615 551 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 125 114 105 

ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท)    
สินทรัพย ์ 5,014 5,213 4,438 
หน้ีสิน 2,563 2,843 2,142 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,452 2,370 2,297 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,186 1,186 1,186 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
กาํไร (ขาดทุน)สุทธิ 0.105 0.096 0.089 
มูลค่าตามบญัชี 2.07 2.00 1.94 
เงินปันผล 0.0555555555518081* 0.037 0.034 

อตัราส่วนทางการเงนิ    
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 32.63 33.79 33.48 
อตัรากาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (%) 5.85 6.18 6.25 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 5.10 4.81 4.57 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 2.49 2.19 2.37 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.44 3.18 4.07 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.05 1.20 0.93 
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14. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทัดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทโครงการ
บา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินและโครงการชุดพกัอาศยัเพ่ือขาย ธุรกิจบริหารและจดัการโครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหาร
ชุมชน ปัจจุบนับริษทัมีรายไดห้ลกัทั้งจาํนวนมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัมีบริษทัยอ่ย 2 บริษทัซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ 
จาํกดั ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ใน
ลกัษณะของการเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจา้ของท่ีดิน และบริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จาํกัด 
ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการบริหารชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีโครงการท่ีเปิดดาํเนินการจาํนวน 15 โครงการ, โครงการท่ีอยู่
ระหวา่งพฒันาจาํนวน 7 โครงการ  โดยเป็นมูลค่าท่ีทาํสญัญาซ้ือขายแลว้ทั้งส้ิน 9,345 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.9  ของมูลค่า
โครงการรวมในปัจจุบนั  

 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้ 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 2,137.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557  ซ่ึงมีรายไดร้วม 1,843.5  
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9  เน่ืองจากปี 2558 บริษทัมีความสามารถในการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึน มีการรับรู้รายได้
จากโครงการใหม่ในโครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ีป่ินเกลา้-สาย 5 ,โครงการเนทูเรซ่า เฟส 1,โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ เทอร์เร่ , 
โครงการธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 และโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา่ 

รายไดข้องบริษทัทั้งจาํนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายไดห้ลกัจากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดิน 
ในปี 2558 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้น เท่ากบั ร้อยละ 98.6 ร้อยละ 0.6 และร้อย
ละ 0.8 ตามลาํดบั ในขณะท่ีในปี 2557 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้นเท่ากบั ร้อย
ละ 98.5  ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั  

โครงสร้างรายได้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
2558 2557 2556  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท       %  
รายไดจ้ากการขาย NC 2,107.2             98.6 1,815.9                98.5 1,641.3 97.6  
รายไดจ้ากการก่อสร้าง NCPM* -                - -    - 16.1 1.0  
รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ QLM* 13.6              0.6 4.6                   0.2 4.3 0.2  

รายไดอ่ื้น** 
NC , NCPM*, 

QLM* 
16.6               0.8     23.1                   1.3 19.6 1.2  

รายได้รวม  2,137.3           100.0 1,844.5            100.0 1,681.3 100.0  
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หมายเหตุ * บริษทัถือหุน้ใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 

 ** รายไดอ่ื้นเป็นรายไดจ้ากการยดึคืนสญัญา รับค่าเช่า ค่าเปล่ียนสญัญา ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ 

 NC หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 NCPM หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 QLM หมายถึง บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิง่ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2558 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้นเด่ียว บา้นเแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และ
อาคารชุด ร้อยละ 40.1 ร้อยละ 14.7 ร้อยละ 26.9 และร้อยละ 18.2 ตามลาํดบั ขณะท่ีในปี 2557 บริษทัมีสัดส่วนรายได้
จากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ เท่ากบั ร้อยละ 51.0 ร้อยละ 27.0 และร้อยละ 
21.9 ตามลาํดบั  

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทบ้าน 

ผลติภัณฑ์ 2558 2557 2556 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการขาย:       
  บา้นเด่ียว 845.2 40.1 926.5 51.0 1,037.6 63.2 
  บา้นแฝด 310.2 14.7 491.0 27.0 556.8 33.9 
  ทาวน์เฮา้ส์ 567.4 26.9 398.4 21.9 46.9 2.9 
  อาคารชุด 384.4 18.2 - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 2,107.2 100.0 1,815.9 100.0 1,641.3 100.0  
 

ในปี 2558 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมอยู ่บา้นสร้างก่อนขาย และบา้นสั่งสร้าง เท่ากบัร้อยละ 
63.3 ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 28.8  ตามลาํดบั ขณะท่ี ปี 2557 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมอยู ่บา้นสร้าง
ก่อนขาย และบา้นสัง่สร้างเท่ากบัร้อยละ 74.7 ร้อยละ 11.2 ร้อยละ 14.1 ตามลาํดบั  

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลกัษณะค าส่ังซื้อของลูกค้า 

ประเภทบ้าน การผ่อนช าระเงนิดาวน์ 
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 

2558 2557 2556 
1.บา้นพร้อมอยู ่ (0-2 งวด) 63.3 74.7 77.8 
2.บา้นสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 7.9 11.2 15.5 
3.บา้นสัง่สร้าง (มากกวา่ 7 งวด) 28.8 14.1 6.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 
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รายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบา้นพร้อมท่ีดินในโครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้-สาย5, บา้นฟ้า

ปิยรมย ์เทอร์เร่ เฟส 12 , ธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 , บา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนด์เด่ เฟส 13, เอ็น.ซี. รอยลั ป่ินเกลา้ 
และบา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา่ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 74.1 และจากโครงการประเภทอาคารชุด คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อย
ละ 18.3  ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  

รายได้จากการขายรายโครงการ 

โครงการ 
2558 2557 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั กาญจนาภิเษก - - 37.8 2.1 239.2 14.6 
บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 9 - - 6.9 0.4 70.4 4.3 
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ - - 46.9 2.6 138.1 8.4 
บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 - - 6.1 0.3 164.9 10.0 
บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 10 - - - - - - 
ธญัธานี โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 210.6 10.0 295.3 16.3 149.6 9.1 
เอน็.ซี. รอยลัป่ินเกลา้ 113.5 5.4 155.1 8.5 84.9 5.2 
บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ 48.3 2.3 275.3 15.2 345.1 21.0 
บา้นฟ้าปิยรมย ์เนสโต เฟส 11 106.4 5.0 301.0 16.6 369.0 22.5 
บา้นฟ้าปิยรมย ์เทอร์เร เฟส 12 315.7 15.0 297.7 16.4 47.0 2.9 
บา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนดเ์ด เฟส 13 141.5 6.7 164.9 9.1 27.0 1.6 
บา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา เฟส 14 94.5 4.5 15.5 0.9 - - 
บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้-สาย 5 685.8 32.5 213.4 11.8 - - 
เดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน By NC Group - - - - 6.27 0.4 
บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ 6.5 0.3 - - - - 
เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม (เฟส 1) 381.0 18.1 - - - - 
ดิอามองต ์คอนโดนิเนียม 3.4 0.2 - - - - 

รวม 2,107.2 100.0 1,815.9 100.0 1,641.3 100.0 
 

รายได้จากค่าเช่าและบริการ  

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 13.6 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และ
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จาํกดั ซ่ึงให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุด
ภายหลงัจากการเขา้อยูอ่าศยั  

รายได้อืน่  

ในปี 2558 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 16.5 ลา้นบาท  
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2. ต้นทุนขาย 
 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน 207.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.3 และมีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
66.1 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 66.84  ในปี 2558 
 

3. ค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
  ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย 230.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.8 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 4 จากปี 2557 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าธรรมเนียมการโอน ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร 181.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 เน่ืองจากเงินเดือนและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
สาธารณูปโภค  
 
 ต้นทุนทางการเงนิ  
 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน  29.6 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50  
 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ 
 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินได ้เพ่ิมข้ึน 5.9  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.2 จากปี 2557 เน่ืองจากมี
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 
 

4. ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2558  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 124.9  ลา้นบาท  เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 114.07 ลา้นบาท บริษทัมีผล
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 10.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน 291.3 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.0  เน่ืองจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมข้ึน มีการรับรู้รายไดจ้ากโครงการใหม่
ในโครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ีป่ินเกลา้-สาย 5 ,โครงการเนทูเรซ่า เฟส 1,โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์ เทอร์เร่ , โครงการธญัธานี 
โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 และโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา่ 

5. อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.105 บาท และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 5.10 
ในขณะท่ีปี 2557 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.096 บาท และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 4.81 
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ฐานะทางการเงนิ 

1. สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 5,014.4 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 
198.8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.8 เน่ืองจากท่ีดินรอการพฒันาและตน้ทุนการพฒันาท่ีดินลดลง 

1.1 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลืออยูใ่นรูปของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากวา่ ทั้งน้ี ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจาํนวน 444.5 
ลา้นบาท และ 408.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.9 และร้อยละ 7.8 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั เน่ืองจาก
สินคา้คงเหลือส่วนใหญ่เป็นบา้นตวัอยา่ง อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายระบายสินคา้คงเหลือเพ่ือลดภาระตน้ทุนดอกเบ้ีย
และเพ่ิมสภาพคล่องในการดาํเนินงาน โดยโครงการท่ีมีการลดลงของสินคา้คงเหลือหลกั ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี
ป่ินเกลา้-สาย 5 ,โครงการเนทูเรซ่า เฟส 1 ,โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เทอร์เร่ , โครงการธญัธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และ
โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา่ 

 1.2 ต้นทุนการพฒันาทีด่นิและทีด่นิรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันารวมจาํนวน 4,135.3 ลา้นบาท 
(คิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินร้อยละ 50.7 และท่ีดินรอการพฒันาร้อยละ 31.8 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 234.0  
ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 5.4 จากปี 2557 

  ในระหวา่งปีบริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการใหม่ในอนาคตไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีคลองส่ี จงัหวดั
ปทุมธานี รวมมูลค่า 43.3 ลา้นบาท โอนกรรมสิทธ์ิในปี 2558 

  ท่ีดินรอพฒันาท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนการพฒันาท่ีดินระหว่างปี 2558 ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี 
ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์มูลค่ารวม 158.9 ลา้นบาท  

 1.3 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

  สินทรัพยป์ระเภทน้ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ ท่ีดินและอาคารสาํหรับเป็นสาํนกังานและสโมสรใน
โครงการบา้นจดัสรรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จาํนวน 138.0 ลา้นบาท และ 145.5  ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 และร้อยละ2.8 ของสินทรัพยร์วม 
ตามลาํดบั  

2. คุณภาพสินทรัพย์ 

 2.1 สินทรัพย์ 

  บริษทัฯ มีการสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเป็นขอ้
บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยมี์มูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัที  
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   2.2 ลูกหนี ้

  รายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีลูกหน้ี
การคา้ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 0.29 ลา้นบาท จากกิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 0.32 ลา้นบาท โดยลดลงจากลูกหน้ีกิจการบริหารหมู่บา้น 
จาํนวน 0.02 ลา้นบาท 
  (ดูรายละเอียดการวเิคราะห์ลูกหน้ีการคา้ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 9) 

ทั้งน้ี ลูกหน้ีการคา้สุทธิจาํนวน  0 ลา้นบาท จากจาํนวนน้ีเป็นลูกหน้ีการคา้กิจการอสังหาริมทรัพยจ์าํนวน 0.29 
ลา้นบาท พิจารณาไดว้่ามีมูลค่าน้อย และไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่มีการรับรู้เงินคา้ง
ชาํระเป็นรายไดจ้ากการขายของบริษทั บริษทัจะออกหนงัสือติดตามการชาํระหน้ี สาํหรับหน้ีท่ีครบกาํหนดคา้งชาํระเกิน 2 
เดือน โดยมีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีดาํเนินการติดตามหน้ี ซ่ึงจะประสานความร่วมมือกบัลูกหน้ีเพ่ือเร่งรัดให้มีการชาํระหน้ี 
บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้โดยประมาณการจากประสบการณ์การเรียก
เก็บหน้ีในอดีตและการวเิคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

3. สภาพคล่อง 

   กระแสเงินสดของบริษทัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดิน และเงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน
โดยมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจาํนวน 29.7 
ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากตน้งวดจาํนวน 17.7 ลา้นบาท รายละเอียดของแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินมีดงัต่อไปน้ี  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 344.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 729.5 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.4 จากปี 2557   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 16.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24.5 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 59.2 จากปี 
2557   เน่ืองจากปี 2558 มีการซ้ือทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังาน และเงินฝากคํ้าประกนั LG ของโครงการธญัธานี   
โฮมออนกรีน วลิเลจ 2 และการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 309.9 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวในระหวา่ง
ปีมากกวา่การกูเ้พ่ิมเติม 

อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 3.2 เท่า ในปี 2557 เป็น 2.4 เท่า ในปี 2558 เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 
189.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.9 จากตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันารวมลดลง 234.0  ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 5.4 จากปี 2557 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

1.  หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหน้ีสินรวม 2,562.8 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 
279.8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.8  เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

  โดยมีหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 376.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.9  เน่ืองจากเงินเบิกบญัชีและเงินกูย้ืมระยะ
สั้ นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 612.0 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 247.0 จากการออกตัว๋แลกเงิน (B/E) จาํนวน 600        
ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 38 ลา้นบาท 

บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงเป็น 1.05 เท่า ในปี 2558 จาก 1.20 เท่า ในปี 2557 

2.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 2,451.5 ลา้นบาท และ 
2,370.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 

3.  ส ารองตามกฎหมาย 

ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 6.5 ลา้นบาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบการเงิน
เฉพาะบริษทัมีเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 66.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของทุนจดทะเบียน     

4. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

- บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าตึกแถว อาคาร สาํนกังานขาย ท่ีดิน และบริการจดัทาํและติดตั้งป้ายโฆษณา เพ่ือดาํเนินกิจการ
ของบริษทั    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญาภายใน 1 ปี 
จาํนวน 2.6  ลา้นบาท และภายใน 2 ถึง 3 ปี จาํนวน 3.4 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนัต่อหน่วยงาน
ราชการและบุคคลภายนอก จาํนวน 172.7 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ค ํ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ จาํนวน 13.0 
ลา้นบาท และคํ้าประกนัค่าบาํรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะส่วนกลาง จาํนวน 159.7 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการขอกูย้ืมเงินของลูกคา้ต่อสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงิน 0.7 ลา้น
บาท และคํ้าประกนัการใชน้ํ้ ามนั เป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท 
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 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย ์ปี 2559 คาดว่าตลาดยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
มาตรการกระตุน้อสงัหาริมทรัพยข์องภาครัฐ, การปรับอตัราดอกเบ้ียลดลง, การเร่งรัดโครงการขนส่งมวลชนระบบรางและ
การตดัถนนสายใหม่ๆ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภูมิภาค, การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่ยงัคงมีปัจจยัเส่ียงจากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ค่าแรงงาน 
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และหน้ีครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน    อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงเนน้นโยบายในการพฒันาคุณภาพ
สินคา้การบริการ ดว้ยกลยทุธ์ดา้นการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และคุณภาพชีวติท่ีดีของลูกบา้นในระยะ
ยาว สร้างการรับรู้และเติบโตดา้นรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัถือไดว้า่บริษทัมีความแข็งแกร่งดา้นการเงินและเงินทุน มี
ท่ีดินในทาํเลท่ีมีศกัยภาพเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตลาดในอนาคต ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารวิเคราะห์และตดัสินใจการลงทุน
ดว้ยความระมดัระวงัและกระจายความเส่ียง มีความพร้อมดา้นบุคลากรทีมงาน มีโครงสร้างองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ธุรกิจแต่ละกลุ่ม Strategic Business Unit และระบบการบริหารงานจดัการภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั และบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

            บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่ 
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลู 
อยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น 
 สาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มี 
 การปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม ระบบ 
ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการ 
เปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลตอ่การ 
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีรายช่ือของ 
นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์ ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
  
                 ช่ือ                ต าแหนง่    ลายมือช่ือ 
  
1.   นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม       กรรมการผู้จดัการ                  ……………………….……………..      
2.   นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์              รองกรรมการผู้จดัการ สายบริหาร      ……………..……..………..………..      
 
 
      ช่ือ                               ต าแหนง่       ลายมือช่ือ 
ผู้ รับมอบอ านาจ นายวเิชียร ศิลาพชัรนนัท์  รองกรรมการผู้จดัการ สายบริหาร ……..................…………………….      
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              รายละเอยีดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

1.นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ 
   ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 (วปรอ.399)  

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

2550 – ปัจจุบนั 
2550 – 2554 
 
2546 – 2550 
 
 
2545 – 2547 
 
 

ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
ผูว้า่การ 
การประปานครหลวง 
 

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

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

2.  ดร.พิบลูย ์ ลิมประภทัร  
     กรรมการ  กรรมการอิสระ 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหา  
    และประธานคณะกรรมการ 
    พิจารณาค่าตอบแทน 

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

Philippines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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  
 

2551 - ปัจจุบนั 
 

 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 

 
 
2547 - ปัจจุบนั 

 
 
 

กรรมการ 
หลกัสูตรโครงการ
ปริญญาเอก 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา   
และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ 
 
 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ชูไก 
 
 
บมจ. โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 

สถาบนัการศึกษา 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัจดัจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและบริการให้
เช่าเคร่ืองจกัรหนกั 
การแพทย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 ค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการ
สรรหา   
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

3.  นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน ์ 
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา 

 
 

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

 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 25 ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
2539 

 หลกัสูตรโครงการสัมมนาผูบ้ริหารธนาคาร
และสถาบนัการเงิน  

      รุ่นท่ี 4/2536 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (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  
 
 
 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 

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

ร้อยละ 

การถือหุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

4.   นายวิจิตร วชิยัสาร    
      กรรมการ  กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 
รุ่น 42) 

 ทุนโคลมัโบ หลกัสูตร Urban Planning  
      and Management 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
     รุ่นท่ี 96/2550  
 Finance for Non-finance Director (FND)  
     รุ่นท่ี 38/2550  

2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2549 - 2551 

2547 - 2549 
 

2546 - 2547 
 

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 

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานราชการ 
 

หน่วยงานราชการ 
 

หน่วยงานราชการ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือหุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 Understanding the Financial Statement (UFS) 
รุ่นท่ี 12/2550  

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

(MRF) รุ่นท่ี 2/2551 
 IT Governance : A Strategic Part Forward 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

5.  นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม   
     กรรมการ  
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
     ประธานคณะกรรมการบริหาร  
     และกรรมการผูจ้ดัการ 
     (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 1.88 พ่ีชาย  
นายสมนึก  
ตนัฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกั
บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7      
สถาบนัพระปกเกลา้  

 การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ

ร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ.399)  

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) 

 รุ่นท่ี 128/2553 
 

2553-ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2548 - 2551 
 

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

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

องคก์รวิชาการ 
 
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
การแพทย ์
รับจา้งบริหาร
โครงการบา้น
จดัสรร 
รับจา้งบริหาร
ชุมชนในโครงการ
บา้นจดัสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
สมาคม 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 8/2547  

 CEO Performance Evaluation   ปี 2547 

2546 - 2550 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 6.  นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์  
      กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
     รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบริหาร     
     (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
 

55 0.04 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์                

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 โครงการอบรมผูบ้ริหาร  

โครงการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 การบริหารความเส่ียงองคก์ร  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
รุ่นท่ี 4/2548 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับ       
นกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรประกาศนียบตัร
ขั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 11/2555-
2556 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program(DCP)  
      รุ่นท่ี 81/2549  

2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2550 - 2554 
 
 
 
 
2546 – 2550 
 
 
 
2537 - 2546  
 

กรรมการ   
กรรมการบริหาร  และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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  
 
 
 
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร 

คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 Director Accreditation Program (DAP)  
      รุ่นท่ี 8/2547 
 Board Performance Evaluation ปี 2547 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

7.  นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์  
กรรมการ กรรมการบริหาร   และ
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ 1 

      (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 

54        - -   ปริญญาโท การวางผงัเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  

 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 
 
 
 

2541 - ปัจจุบนั 
 
 

2541 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2551 - 2554 
 

2537 - 2546 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายปฏิบติัการ 1 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
 

นายกสมาคมบริหาร
ทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย 

รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ 1 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 

บจก. เอน็.ซี.  
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์

บจก. ควอลิต้ี ลิฟวิง่    
แมเนจเมน้ท ์
บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 

สมาคมบริหารทรัพยสิ์น 
(PMA) 

บจก. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 

รับจา้งบริหารโครงการ
บา้นจดัสรร 
 

รับจา้งบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 

สมาคม 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

8.  นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร  และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  สายปฏิบติัการ 2 

 (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม) 
 
 
 

47 2.38 นอ้งชาย 
นายสมเชาว ์ 
ตนัฑเทอดธรรม 

 

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

University of  Pennsylvania 
Philadelphia, 2535  

 Bachelor of  Science  
      (Wharton School) 

 Finance and  Management  
      University of  Pennsylvania 

Philadelphia , 2535  
  โครงการพฒันาวชิาชีพ  ผูจ้ดัการ 
      นิติบุคคลอาคารชุด/ 
      นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร   
      รุ่นท่ี 1/2553 
 นกับริหารงานผงัเมืองระดบัสูง  
      รุ่นท่ี 1/2551 
 โครงการอบรมผูบ้ริหาร 

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2536 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2546 - 2554 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2537 - 2546 
 

กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายปฏิบติัการ 2 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผูจ้ดัการ               
สายปฏิบติัการ 2 
กรรมการ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายปฏิบติัการ 2 
 

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

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
รับจา้งบริหารโครงการ
บา้นจดัสรร 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุน้ * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร 
คุณวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผา่นมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

 ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) รุ่นท่ี 4 สถาบนัพระปกเกลา้ 
2557 

 นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์
เพือ่สังคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 5 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2557 

 RE-CU HOTEL INVESMENT 
AND MARKETING รุ่นท่ี 5 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director  Certification  Program 
     (DCP) รุ่นท่ี  90/2550  

 Director  Accreditation  Program  
 (DAP) รุ่นท่ี 8/2547 
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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 

9.    นายวราพงศ์  นิลศิริ 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ      
       (สายปฏิบติัการ 3) 

54 
 

- -  ปริญญาโท ผงัเมืองมหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ภูมิศาสตร์) 

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 Mini Master of  Retail Management  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

2555 - ปัจจุบนั 
 
2551 - 2555 
 
2550 - 2551 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 3) 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 1) 
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 

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

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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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 

10. นายบุญชัย โรจน์พานิช     
ผูอ้  านวยการโครงการ 

47 - -  ปริญญาโท บริหารทัว่ไป (การตลาด) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

2554 - ปัจจุบนั 
 
2548 -  2554 
 
2539 - 2548 

ผูอ้  านวยการโครงการ 
 
ผูจ้ดัการโครงการอาวโุส 
 
ผูจ้ดัการโครงการ 

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

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

ร้อยละ 

การถอืหุ้น 
* 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

11.  นางน ้าเพชร ตนัตะวิริยะ   
  ผูอ้  านวยการ  
       ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

 
 

 

50 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 Performance Management System  
 Situational Leadership 
 Culture Development 
 โครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการ ฝ่าย       

ตุลาการศาลยุติธรรม เ ร่ือง การบริหาร
จดัการงานคดีเยาวชนและครอบครัว 

 การวางแผนพฒันาบุคลากรเชิงกลยทุธ์ 
 Improving the ISO 9001: 2008 QMS 
 เห นือชั้ นก า รพัฒนากระบวนการ คิด         

เชิงกลยทุธ์ 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2558 
 
2556 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผูพ้พิากษาสมทบ 
 
เลขานุการบริษทั 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จงัหวดัปทุมธานี 
บมจ.เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ศาลยติุธรรม 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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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 

12.  นางสาวสุมณี  บุญสรณะ    
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

52 
 

- -  ปริญญาตรี บญัชี                                    
      มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บริหารการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

2554 – ปัจจุบนั 
 
 
2553 – 2554 
 
 
2546 – 2552 
 
 
2544 – 2546 
 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

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

พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
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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 

13.  นางสาวนพรัตน์                
วิชัยยุทธ์พงศ์  

      ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

44 0.001 -  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีสาขา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 Super Brand Manager รุ่นท่ี 14  
      สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 การบริหารโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ        

(Project Management) 
 การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

(Employee Engagement Building) 
 บุคลิกภาพท่ีดีกุญแจสู่ความส าเร็จของการบริการ 
 Empower Boss ผูน้ าแห่งการกระจายอ านาจ 
 ป้ันยอดขายอยา่งไรใหถึ้งเป้าหมาย (Power Selling) 
 นกับริหารการตลาดอสังหาริมทรัพยรุ่์นท่ี 1  
      ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 การกระตุน้พนกังานขายดว้ยแผนงานการท า

ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ  
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

  โครงการพฒันาผูบ้ริหาร Kasetsart Mini    
  Financial Business Management 4/2556 

 Strategic Thinking กระบวนการคิดเชิงกลยทุธ์ 

2554 – ปัจจุบนั 
2554 – 2554 
 
2553 – 2554 
 
2545 – 2553 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
ผูจ้ดัการอาวโุส                 
ฝ่ายการตลาด 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด / 
ผูจ้ดัการโครงการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด/ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 

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

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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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 

14.  นางอจัฉรา กิง่ไทร     
ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

53 0.0002 -  โรงเรียนพาณิชยการสยาม การตลาด 
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ทย 

การขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพยส์ าหรับ
ผูบ้ริหาร รุ่นท่ี 21 

 
 

2554 – ปัจจุบนั 
  
2537 – 2554 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายขาย 

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

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

15.  นายสนิท ลจีันทึก 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

45 
 

- -  ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 
2553 – 2557 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง 
 

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

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

16.  นางสาวกมลวรรณ สวัสด์ิชัย 
       ผู้จัดการฝ่ายบญัชี 
      และเลขานุการคณะกรรมการ  
      ตรวจสอบ 

52 
 

- -  ปริญญาตรี บญัชี       
       มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2553 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2548 – 2553 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

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

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การ
ถือ
หุ้น 
* 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

17.  นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

47 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

 กลยทุธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์รุ่นท่ี 25 
คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

2545 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 2545 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
 
เจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยสิ์น 4 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ธนาคาร 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

18.  นางสาวสุรีย์พร          
       แสงทองประดิษฐ์   
      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

42  - -  ปริญญาตรี บริหารบญัชี             
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
 ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

2558  - ปัจจุบนั 
 
2549 - 2557 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

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

พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถอืหุ้น 
* 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีทีผ่่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

19.  นางฐาปนีย์ สีตภวงัค์   
 เลขานุการบริษทั 
 เลขานุการ 
    คณะกรรมการบริษทั   
 เลขานุการ 

           คณะกรรมการสรรหา 
 เลขานุการ 
คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน                                                                                                   

 
 
 

36 - -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร             
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
      การเงินและการธนาคาร 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั  

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
 

2558 – ปัจจุบนั 
 
2556 – 2557 
 
2554 – 2556 
 
2553 – 2554 
 
2551 – 2553 
 
 
2549 – 2551 
 
2546 – 2549 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย 
สังกดัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ผูจ้ดัการแผนก 
สังกดัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก 
สังกดัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
หวัหนา้ส านกัเลขานุการบริษทั 
สังกดัส านกัเลขานุการบริษทั 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
สังกดัฝ่ายบริหารจดัการการ
ลงทุน 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
สังกดัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นกัวเิคราะห์การเงิน 
สังกดัฝ่ายการเงินการลงทุน 

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

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 

บมจ. ออฟฟิศเมท  
 
บมจ. เวร์ิคพอยท ์   
เอน็เทอร์เทนเมนท์ 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บจ. ไซเคิล แอนด ์
แคเรจ 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
คา้ปลีกเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ส านกังาน 
ส่ือสิงพมิพ ์
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
ตวัแทนจ าหน่ายและ
ศูนยบ์ริการซ่อม
รถยนตฟ์อร์ด 

 

 

หมายเหตุ    - * ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 
- กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ไม่เคยมีประวติัการกระท าผดิกฎหมาย 
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รายละเอียดเก่ียวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

บริษัท
NCH NCPM QLM 1 2 3 4 5 6 7 8

1. นายสธุรรม ชชัวาลวงศ์ X
2. นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม /, // / / / / / / / / / /
3. นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม /, // / / / / / / /
4. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์ /, //
5. นายรังสรรค์ นนัทกาวงศ์ /, // /
6. นายพิบลูย์ ลิมประภทัร /
7. นายกอบศกัดิ์ พงศ์พนรัตน์ /
8. นายวิจิตร วิชยัสาร /

กรรมการ
บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวข้อง

 
หมายเหต ุ 1. NCH    = บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

NCPM = บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
QLM   = บริษัท ควอลติี ้ลฟิวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 2. X = ประธานกรรมการ,  /   = กรรมการ,  //  = กรรมการบริหาร 
 3. บริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียดดงันี ้

    1.       บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เดคคอเรชัน่ จ ากดั 
    2.       บริษัท สถาพรวฒันา ค้าวสัดกุอ่สร้าง จ ากดั 
    3.       ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สถาพรวฒันา ขนสง่ 
    4.       บริษัท ทรัพย์น าชยัพฒันา จ ากดั 
    5.       บริษัท น าชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จ ากดั 
    6.       บริษัท เอ็นซเีอช  2555 โฮลดิง้ จ ากดั  
    7.       บริษัท น าชยั กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  
    8.       บริษัท ธญัญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ จ ากดั   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากดั 
นาย อมรพงษ์  นวลววิฒัน์ 
 
การศึกษา:        ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
        ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบทาน การตรวจสอบและการพฒันาระบบงาน
บญัชี ระบบการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รับผิดชอบงานในฐานะ
หวัหนา้โครงการ ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการออกแบบระบบงานบญัชี ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน (Business Process 
Improvement) ทั้งในภาครัฐวสิาหกิจ เอกชน การธนาคารและการผลิต 

ก่อนหน้าน้ี เคยด ารงต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี บริษทั KPMG Advisory (Thailand) Ltd. ใน
ต าแหน่ง Senior Manager, บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) เคยด ารงต าแหน่ง 
ผู ้ช่วยผู ้จ ัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบภายใน ผู ้จ ัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ พร้อมทั้งรักษาการณ์ในต าแหน่งผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ, การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เคยท างานในต าแหน่งนกับญัชี ฝ่ายระบบและระเบียบงาน 

ประสบการณ์ท างานในฐานะท่ีปรึกษา เช่น (1) หัวหน้าโครงการในการสอบทานและ
พฒันาระบบการตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย, การปิโตรเล่ียมแห่ง
ประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง (2) เป็นหวัหน้าโครงการในการให้บริการตรวจสอบ
ภายใน ทั้งท่ีเป็น Outsourcing และ Co-sourcing internal audit  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, บริษทั ซีแฟค จ ากดั, บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์
และวิทยุ จ  ากดั,  ราชกรีฑาสโมสรและโปโลคลบั, โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพฒันา , 
บริษทั Johnson Diversy (Thailand)  จ  ากดั (3) เป็นหวัหนา้โครงการในการให้บริการสอบ
ทานระบบและออกแบบระบบงานให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (รวมถึงโรงพยาบาลของ 
กฟน.), การเคหะแห่งชาติ,  การส่ือสารแห่งประเทศไทย, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษทัเอกชนอีกหลายแห่ง (4) 
รับผิดชอบงานบริการท่ีปรึกษาด้านการพฒันาระบบงานและการตรวจสอบภายในของ
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ลูกคา้ทั้งหมดของบริษทั  ANS Business Consultants เช่น บริษทั นามยงเทอร์มินลั จ  ากดั 
(มหาชน), บริษทั เค.ดบับลิว.ซี. คลงัสินคา้ จ ากดั, บริษทั ศรีไทย ฟู้ ดเซอร์วิส จ ากดั, 
โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาตน้น ้ า บรรเทาอุทกภยั มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถมัภ์, บริษทั กรุงเทพ คลงัเอกสาร จ ากดั, บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั 
(มหาชน), บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ, บริษทั ไทยโรตาร่ี เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน),  บริษทั สหวริิยา เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

สถานท่ีติดต่อ:  บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ ากดั  
เลขท่ี 100/72 ชั้น 22 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระรามท่ี 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์081-4592455 หรือ 02-6450109 ต่อ 303 
โทรสาร 02-6450101   
Email: amornpong@ans.co.th  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
- ไม่มีเอกสารแนบ- 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก ากบัดแูลให้รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ท่ีจดัท าขึน้ มีข้อมลู
ทางบญัชีท่ีถกูต้อง ครบถ้วนในสาระส าคญั โปร่งใส เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกนั
การทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ รวมทัง้ได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผล และ
ความรอบคอบในการจดัท า เพ่ือให้สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทาง
การเงิน และการด าเนินงานอยา่งถกูต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทัง้ให้มีระบบบริหารความเส่ียง การ
ควบคมุภายใน และการก ากับดแูลกิจการของบริษัทท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วน
เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบายตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับท่ี
เพียงพอและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี มีความเช่ือถือได้ โดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ
ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
 
 
               (นายสธุรรม ชชัวาลวงศ์)   (นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม)  
                    ประธานกรรมการ                                 กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) ตัง้แต่
วนัที่  24  กุมภาพนัธ์ 2549 และได้ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
หลกัการก ากับดูแลกิจการโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสมัพนัธ์ ระหวา่ง คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผู้ ถือหุ้น มีการดแูลให้กิจการด าเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น 
โดยจดัให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่
ความเจริญเติบโต และเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องใน
การด 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 เก่ียวกบัประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก ากบัดูแลกิจการที่มีอยู่   รวมถึงสนบัสนนุให้มีการ
ด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นนโยบายของผู้บริหาร
ระดบัสงูขององค์กร มีผลในทางปฏิบตัิ โดยพนกังานทกุระดบัในองค์กร ตระหนกัในความรับผิดชอบและท าการประเมินตนเอง
ได้  ก่อให้เกิดวฒันธรรมการก ากับดูแลที่ดีในบริษัท ท าให้เกิดสภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี และพนกังานจะเป็นผู้ที่เห็น
ความส าคญั และเข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ และรักษาหรือพฒันาระบบการควบคมุภายใน  ระบบการก ากบัดแูลที่ดีมีสว่น
ส าคญัตอ่การพฒันาทรัพยากรบคุคล  ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบ
กิจการของบริษัท 

 
        
 

  (ดร.พิบลูย์   ลมิประภทัร) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย   
 1.  ดร.พิบลูย์  ลมิประภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศกัดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวิจิตร  วิชยัสาร  กรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5 ครัง้ ซึง่กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่น ได้ให้ความส าคญัใน
การประชุม รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู ที่ปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมใน
วาระท่ีเก่ียวข้อง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบ
การเงินดงักลา่ว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูมีความถกูต้องเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้
สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทยอ่ย รายการท่ีเก่ียวโยงกนัว่าเป็นรายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทัว่ไป และ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมุตัิแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2558 และก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนดูแลให้มีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทัง้เสนอแนะแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและอนุมตัิกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลมุและชดัเจนยิ่งขึน้  

3. การประเมินการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการ
ด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ  และติดตามให้มีการพฒันาระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนให้ความเห็นใน



 

   บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

162 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้
ติดตามการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและ      แนวทางการ
บริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารน าเสนอทกุไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า 
บริษัทได้บริหารจดัการความเสีย่งให้ลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

5. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัดแูลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างโปร่งใส และปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของตนเอง (Self – Assessment) ทัง้คณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบตัิที่
ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

7. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2558 

8. ปฎิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินโดยรวม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันี ้ได้รับการสอบทาน
และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
                                                                                      
 
 
                   ( ดร.พิบลูย์ ลมิประภทัร ) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

163 

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 31 
ตลุาคม พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหนง่ 2 ปี จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 วนัที่ 13 สงิหาคม 2558 ได้มี
มติเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาที่จะหมดวาระให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้
กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม ่วนัท่ี 11 ตลุาคม 2558 – วนัที่ 10 ตลุาคม 2560) คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็น
กรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบลูย์  ลมิประภทัร  ประธานกรรมการสรรหา 
 2.  นายกอบศกัดิ์  พงศ์พนรัตน์  กรรมการสรรหา 
 3.  นายสมนกึ  ตนัฑเทอดธรรม  กรรมการสรรหา 

 ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการประชุม 2 ครัง้ และกรรมการ    
สรรหาทัง้ 3 ทา่น เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทสาระส าคญัของการประชุม สรุปได้
ดงันี ้

1 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2558  

2 พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหา ประจ าปี 2557 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมบริษัท 
และผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี 

3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ    
สรรหา คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่ หน้าที่และความรับผิดชอบการประชมุ และการรายงานผลการปฏิบตัิ
หน้าที่ 

4 พิจารณาเสนอแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในปี 2558 กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึง่ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็ม
ความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท   ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย อยา่งเหมาะสมแล้ว 

            

 
       ( ดร.พิบลูย์ ลมิประภทัร ) 

                  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 
วนัที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเอกฉันท์อนมุตัิแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่จะหมดวาระให้กลบัเข้ามา
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2560) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ทา่น 
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ทา่น โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบลูย์ ลมิประภทัร ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2.  นายวิจิตร วิชยัสาร  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน โดยได้มีการประชุม 2 ครัง้ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
สาระส าคญัของการประชมุ สรุปได้ดงันี ้

1) พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท  และกรรมการผู้ จัดการ 
ประจ าปี 2559 เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ (นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม งดออกเสียงในเร่ืองนี ้เนื่องจากเป็นผู้
มีสว่นได้เสยี) 

2)  พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหนง่ หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชมุ และการรายงานผลการปฏิบตัิ
หน้าที่ 

3) พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) ทัง้คณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ  
เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย อยา่งเหมาะสมแล้ว 

 
 
 
 

                ( ดร.พิบลูย์ ลมิประภทัร ) 
                    ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

 

 

 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบั 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น 
จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือ 
เป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษทัใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับใหเ้ขา้ใจง่าย
ข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ 
COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เขา้ใจและเห็นภาพของแต่
ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทัอยา่งมีนยัส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ บริษทั
ยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่
เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

 

                                                 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบนัผู ้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  
FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



 

   บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

167 

   

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
       1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

                                                 
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายในเพือ่ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ที่
เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม 
ทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  

  



 

   บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

172 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

   
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการ 
เกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 
และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

 

 

 

 

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุนการบรรลุ 
วตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 
เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 

 

 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 
ทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                           
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  
 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                           (นายพิบูลย ์ลิมประภทัร) 

 
 
 


