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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า โดยมี
แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการ ทั้งด้านการวาง Concept 
ผังโครงการและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งบ้านและอาคารชุด ระบบคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง สร้าง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในความเป็นชุมชนเดียวกัน และก่อให้เกิดความผาสุกแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ อันเป็นการวางรากฐานความ
มั่นใจในคุณภาพและผลงานของทุกโครงการให้กับผู้บริโภคในทุกโซนพื้นที่ ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ด าเนินธุรกิจรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกด้วย 

วิสัยทัศน์  
“เอ็นซี เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับ

สากล โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” 
พันธกิจ  
- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
- มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย 

- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและการจัดการที่ดีสร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
 

 1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NCH”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2537 
โดยนายน าชัย ตันฑเทอดธรรม ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ
โครงการ “บ้านฟ้า” และภายใต้แนวความคิด “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอความเชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย 
และการออกแบบโครงการและบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยประสานแนวคิดปลูกเรือน
ตามใจผู้อยู่ (Adaptive Function Design) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และมุ่งเน้นการ
สร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  
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 ในปี 2537 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัท 
โดยในระยะแรกบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพโซนเหนือ ด้วยสินค้าทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว 
โดยได้เปิดโครงการ บ้านฟ้ารังสิต บ้านฟ้าคลองหลวง บ้านฟ้าทอฝัน บ้านฟ้าชมพฤกษ์ และบ้านฟ้าลากูน 
บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า จนเป็นผู้ น าตลาดในเขต
กรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงต้นปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
266 ล้านบาท 

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

 ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทได้ด าเนินกลยุทธ์การจัดซื้อโครงการและที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน
ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินต่างๆ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 
(บบส.) เพื่อมาพัฒนาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทใช้เป็นโครงการน าร่องในการขยายเข้า
สู่พื้นที่ในโซนอ่ืนด้วย บริษัทเป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ทั้งด้านบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ และ QLM เป็น
บริษัทรับบริหารชุมชนบ้านจัดสรรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 
โดยในปัจจุบันบริษัท และ QLM ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นในบริษัท เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“NCPM”) บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“QLM”) และบริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด (“NCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในราคามูลค่า
ตามบัญชีรวม 9.57 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการถือ
หุ้น  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 800 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 40 ล้านหุ้น และให้เปลี่ยนราคามูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชน และน าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน               
40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินจากการ
เพิ่มทุนดังกล่าวจ านวน 800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,000 ล้านบาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตันฑ
เทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79.0 และ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 กลุ่มตันฑเทอดธรรมถือ
หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 75.9  

 วันท่ี 5 ตุลาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 2/2547 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จ านวน 200 ล้านหุ้น เป็นมูลค่า  
หุ้นละ 1 บาท จ านวน 1,000 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 และเร่ิมซื้อขายในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 
18 ตุลาคม 2547 

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

 วันท่ี 20 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 3/2547 มีมติอนุมัติให้ออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ านวน 100 ล้านหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วนใน
อัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
เดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 100 ล้านหุ้น ในอัตราส่วนหุ้น
เดิม 10 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอีก 100 ล้านหุ้น โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 
ล้านบาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 

 ระหว่างวันท่ี 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ที่หุ้นละ1 บาท         
พร้อมด้วยใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 100 ล้านหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ และได้ท าการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วเป็น 1,100 ล้านบาท  เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 โดยหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเร่ิมท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามล าดับ 

  วันท่ี 29 มิถุนายน 2549 (วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวน 85,985,052 หน่วย มาซื้อหุ้นสามัญ จ านวน 85,985,052 หุ้น ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้
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ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเป็น 1,185,985,052 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที ่6 กรกฎาคม 2549 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี.  เอสเตท จ ากัด  คร้ังที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 
2552 มีมติให้ยกเลิกการด าเนินกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เนื่องจาก บริษัท 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ซ้ าซ้อนกับบริษัทแม่ และไม่ได้ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 
2548 รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแม่แต่อย่างใด ดังนี้ (ข้อมูลบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากัด  : เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ด าเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการบ้านขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ช าระแล้ว 100%) 

วันท่ี 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 มีมตอินุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อการจ่ายปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 
20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,245,284,305 บาท เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 และได้ด าเนินการจดทะเบียนทุนช าระแล้วเป็น 1,245,283,691 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ มุ่งเน้นนโยบายการจัดการและด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และโปร่งใส อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Vision NC Group ที่ว่า : A Happy Living 
Community หรือ สังคม ชุมชน เปี่ยมสุข 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  * กลุ่มตันฑเทอดธรรม หมายถึง ผู้ถือหุ้นนามสกุลตันฑเทอดธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย 

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

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

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM)               
ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัย อาทิ 
ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ เป็นต้น โดย
ในปี 2560 รับบริหารชุมชนรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ  

 

 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  - ไม่มี - 

75.75 % 

กลุ่มตันฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

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

99.99 % 99.99 % 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   

 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรร
พร้อมที่ดินเพื่อขายภายใต้ชื่อโครงการ  “บ้านฟ้า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
โครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลังการขายเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนผู้อยู่อาศัยเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืน บริษัทจะให้ความส าคัญกับการเลือกท าเลที่ตั้งที่ดี มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพื้นที่ 4 มุมเมือง และ
จังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยบริษัทจะตั้งชื่อโครงการตามที่ตั้งและลักษณะแนวคิด
ของโครงการนั้น บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายและอยู่ระหว่างด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ มูลค่ารวม 
36,000 ล้านบาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 มีโครงการดังนี้ 

 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณล าลูกกา ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์เทนโดร,บ้านฟ้าปิยรมย์    
เลคแกรนด์เด, บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า ,  NC on Green Charm          
 

กรุงเทพฯ โซนตะวันตก : บริเวณวงแหวนปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑล ได้แก่ โครงการ เอ็นซี รอยัล   

ปิ่นเกล้า,    บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 5, โครงการบ้านฟ้า
ทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า และบ้านฟ้ากรีนเนอร่ีปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 

 

โซนอ่ืนๆ  : จังหวัดชลบุรี บริเวณพัทยาเหนือ ถนนชัยพรวิถี ได้แก่ โครงการเนทูเรซ่า  
พัทยาเหนือ คอนโดมิเนียม (เฟส1 และเฟส2) โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี 
พัทยาเหนือ  ชัยพรวิถี (ปิดโครงการ) จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมือง ได้แก่ 
โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม 
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Strategic Direction NC Business Platform 

As of December 2017 

 
Successfully Developed 

 

Successfully developed 

53 projects 

With total project value of 

36 Billion Baht. 
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บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแนวคิดของ

โครงการ โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อบ้านได้ 3 ประเภท คือ บ้านพร้อมอยู่ (บ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน) บ้าน
สร้างก่อนขาย (บ้านก่อสร้างเสร็จบางส่วนก่อนขาย) และบ้านสั่งสร้าง ขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้ง และประเภทของ
ลูกค้าเป้าหมายของโครงการน้ัน  

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า      

ประเภทบ้าน 
การผ่อนช าระเงิน

ดาวน์ 
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 

2560 2559 2558 
1.บ้านพร้อมอยู่ (0-2 งวด) 95.31 77.8 63.3 
2.บ้านสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 1.93 2.9 7.9 
3.บ้านสั่งสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 2.76 19.3 28.8 

รวม 100 100 100 

 

โครงสร้างรายได้       

บริษัทมีรายได้หลักทั้งจ านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 

1. รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์  อาคารชุดและอ่ืนๆ 

2. รายได้จากธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ ประกอบด้วย รายได้จากการก่อสร้าง และรายได้จากการ
บริหารและจัดการโครงการ 

3. รายได้จากธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  

4. รายได้อื่นๆ 
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หมายเหต ุ

 
* 

 
บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 

 ** รายได้ค่าเช่าและบริการ ปี 2560 ส่วนหน่ึงมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 *** ประเภทรายได้อื่นเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปลี่ยนสัญญา ดอกเบี้ยรับ 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน และอ่ืนๆ 
 NC หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

ประเภทธรุกิจ/รายได้ ด าเนินการโดย 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย NC 1,425 97.8 1,402 97.6 2,107 98.5 
-รายได้จากการขาย 

 
  

    
ประเภทบ้านเดี่ยว 

 
817 56.1 509 35.4 845 39.5 

ประเภทบ้านแฝด 
 

153 10.5 205 14.3 310 14.5 
ประเภทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 

 
216 14.8 292 20.3 567 26.5 

ประเภทอาคารชุด 
 

239 16.4 396 27.6 384 18.0 
ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ NCPM*   - - - - 

- รายได้จากการก่อสร้าง 
 

- - - - - - 
ธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  / 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
QLM*,NC  21 1.4 

 
21 

 
1.4 

 
14 

 
0.7 

- รายได้ค่าเช่าและบริการ** 
 
รายได้อื่น *** 

 
 

NC,NCPM*,QLM* 

21 
 

11 

1.4 
 

0.8 

21 
 

14 

1.4 
 

     1.0 

14 
 

17 

0.7 
 

     0.8 

รายได้รวม 
 

1,457 100.0 1,436 100.0 2,137 100.0 



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

 
 

10 

2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย 

 บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้าน
เด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบตามแนวคิดเฉพาะของ
แต่ละโครงการ และแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่ดี และตอบโจทย์ตรง
ความต้องการของลูกค้าและมีการบริหารจัดการโครงการภายหลังการขายให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้
เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้าจนท าให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายทั่วถึง รวมทั้งโซนในเมือง และจังหวัด
ใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยโครงการของบริษัทสามารถแยกประเภทตามแนวคิดของแต่ละ
โครงการ ดังนี ้

 แนวคิดบ้านสวน (Green Park Concept) : เน้นบรรยากาศบ้านสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบ้านให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกได้มากขึ้น และเพิ่มเติม
ส่วนอ่ืน เช่น Oriental Room และ Green Room มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดบ้าน
สวน ได้แก่ บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปิ่นเกล้า สาย5 และบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ เป็น
ต้น 

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

  แนวคิดบ้านท าเลดี (Location Concept) : เป็นโครงการขนาดเล็กที่เน้นในท าเลที่ตั้งที่ดีมี
ทางเข้าออกสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน อาทิเช่น บ้านฟ้ารังสิต และ บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี พัทย
นาเหนือ เป็นต้น 

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

 แนวคอนโดมิเนียม ความสุขท่ีธรรมชาติโอบล้อมเมือง (Absolute Balance)  เป็นคอนโดที่
ออกแบบการใช้ชีวิตสไตล์โมเดิร์น แต่ใกล้ชิดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย 
ศูนย์กลางธุรกิจ บนท าเลแห่งอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 
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ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการหลักที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานแบ่งกลุ่มตาม Strategic Business Unit ตาม
แนวคิด, ระดับราคาของแต่ละโครงการ และตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
แนวราบ Project Brand Target 

Group 
Price (MB.) House Type Location Project Type 

1 บ้านฟ้าปิยรมย์เทนโดร PIYAROM AC 2.2 – 4 MB TH/DH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

2 บ้านฟ้าปิยรมย์เลค แกรนด์เด PIYAROM AB 4.5 – 8 MB SDH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

3 บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า PIYAROM AB 2.9-5 MB PH/SH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 
4 
5 

บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 

BAANFAH 
BAANFAH 

AC 
AC 

1.8 – 6 MB 
4.4-8 MB 

 SDH/DH/TH 
SDH 

ปิ่นเกล้า สาย 5 
ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 

แนวราบ 
แนวราบ 

6 บ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า สาย5 BAANFAH BC 2.5-3.5 MB TH ปิ่นเกล้า สาย 5 แนวราบ 

7 เอ็น ซี ออนกรีน ฌาร์ม  HOME ON GREEN AB / AA 5.5 - 16 MB LSH ล าลูกกา คลอง 5 แนวราบ 

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

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

3 ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ Diamant AC 1.9-4 MB Condo ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม ่ แนวสูง 

 
หมายเหต ุ:   1. SDH = บ้านเด่ียว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, LSH = บ้านเด่ียวพรีเมี่ยม 
                  2. บริษัทมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

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

     กลุ่มลูกค้า AC กลุ่มลูกค้าระดับกลาง (ระดับราคา 1.0 – 4.0 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทและบริษัทย่อยพัฒนาเพื่อขาย สามารถแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. บ้านพร้อมอยู่  ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัย เป็นบ้านหรือ
อาคารชดุพักอาศัย ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะโอนให้ลูกค้าทันทีที่ลูกค้าช าระเงินเรียบร้อย โดย
มีระยะการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบ้านโดยบริษัทด าเนินการขายบ้าน
พร้อมอยู่ตั้งแต่ปี 2545 และเร่ิมพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในปี 2549  

 2. บ้านสั่งสร้าง ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นลักษณะบ้านที่ลูกค้าสั่งสร้างตาม
รูปแบบที่บริษัทได้ออกแบบไว้ โดยลูกค้าสามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในซึ่งได้
ออกแบบรองรับไว้แล้วได้ บริษัทจะเร่ิมก่อสร้างเมื่อมีการท าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าและได้รับช าระเงินดาวน์
แล้ว โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบ้าน บ้านสั่งสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
ต้องการทยอยผ่อนช าระเงินดาวน์ หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน  

 3. บ้านสร้างก่อนขาย ใช้กับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นบ้านที่บริษัทได้เร่ิมก่อสร้าง
บางส่วน ซึ่งเมื่อลูกค้าเข้าแวะชมโครงการจะสามารถเลือกซื้อได้ทันที บริษัทมีนโยบายการสร้างบ้านก่อนขาย
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเร่ือง
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การปรับรูปแบบการใช้สอย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกค้าในการเข้าอยู่อาศัยที่
แตกต่างกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ การมีบ้านสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้บริษัทมี
สนิค้ากึ่งส าเร็จรูป ที่ช่วยให้เกิดการโอนได้เร็วขึ้น โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษัท
ได้เพิ่มสินค้าประเภทบ้านสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 ทั้งนี้ บ้านแต่ละประเภทที่มีแบบเดียวกัน จะมีราคาไม่แตกต่างกัน ซึ่งการมีบ้านประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกับลูกค้า ทั้งในด้านความมั่นใจในสินค้าของบริษัท และในเร่ืองความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษัทใช้กลยุทธ์การก าหนดลักษณะของบ้านที่ขายในแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลที่ตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซึ่งมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง บริษัทจะเน้น      
กลยุทธ์ขายบ้านสั่งสร้าง และบ้านสร้างก่อนขายเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่พอใจที่จะทยอยผ่อนช าระ
เงินดาวน์มากกว่า ในขณะที่โซนทางใต้ บริษัทจะใช้กลยุทธ์สร้างบ้านพร้อมอยู่ เนื่องจากในโซนใต้ ขนาดของ
บ้านจะถูกก าหนดโดยผังเมืองให้สร้างบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นการจ ากัดกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง มีความต้องการ
บ้านในระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลักษณะการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภคในบริเวณนั้น กลยุทธ์การสร้าง
บ้านพร้อมอยู่ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี   

โครงการอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรกของบริษัท คือ โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซื้อโครงการ NPL ที่พัฒนาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพื่อพัฒนาต่อ ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็น
โครงการบ้านพร้อมอยู่ อย่างไรก็ดี นโยบายการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษัทได้มีการวางแผน
พัฒนาโครงการอาคารชดุพักอาศัยอย่างต่อเนื่องในปีนี้  

4.  คอนโดมิเนียม พร้อมอยู่  บริษัทฯ มีโครงการประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่  
โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม  พัทยาเหนือ เฟส 1 และ 2 มูลค่าโครงการรวม 1,239 ล้านบาท บนพื้นที่สี
เขียวรูปแบบใหม่สไตล์ Modernized Art Park โดดเด่นที่สุดในเมืองพัทยา โดยการเลือกยุทธศาสตร์ก าหนด
ท าเลที่ตั้งเป็นหัวใจหลักของการด าเนินธุรกิจที่อยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ตรงจุด และเน้นรูปแบบการ
ดีไซด์ที่ทันสมัย ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ 

และโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า
โครงการ 1,375 ล้านบาท จ านวน 598 ยูนิต ด้วยคอนเซ็ปต์ “Absolute Balance” ธรรมชาติโอบล้อมเมืองบน
ท าเลศักยภาพครบครันด้านความสะดวกสบาย กับท าเลแห่งปัจจุบันและอนาคตที่ดีที่สุดบนถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์รายล้อมด้านศูนย์กลางธุรกิจ สบามบิน มหาวิทยาลัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ท่ามกลาง
มนต์เสน่ห์แห่งทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพ 
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ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการท่ีด าเนินการอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
 

ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีที่เปิดโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

โซนเหนือ
1 ธัญธานี โฮมออนกรีน วงแหวน บ้านเดี่ยว 5.0-7.0 236      1,639.0      1,074.0      233         1,605.5    98.7     233         1,605.5    98.7      -       -          -       

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

2 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลอง 2 / บ้านเดี่ยว 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

3 บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ วงแหวน ทาวน์เฮ้าส์ 1.3-2.0 456      773.6         567.7         456         773.6       100.0   456         773.6       100.0    -       -          -       
(เฟส 12) ล าลูกกา

คลอง 6
4 บ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวน บ้านเดี่ยว 3.9-7.3 144      751.7         451.2         107         555.4       74.3     98           501.7       68.1      9          53.7        6.3        

เลคแกรนด์เด (เฟส 13) ล าลูกกา
คลอง 6

5 บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า วงแหวน บ้านเดี่ยว 1.5-4.4 295      801.2         550.9         258         652.7       87.5     253         628.4       85.8      5          24.3        1.7        
(เฟส 14) ล าลูกกา บ้านแฝด

คลอง 6
6 บ้านฟ้าปิยรมณ์ เทนโดร วงแหวน บ้านแฝด 1.8-3.4 422      999.5         652.3         38           109.7       9.0       27           80.1         6.4        11 29.6        2.6        

(เฟส 15) ล าลูกกา ทาวน์เฮ้าส์
คลอง 6

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแล้ว โอนแล้ว
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ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีที่เปิดโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

7 NC on Green Charm* วงแหวน บ้านเดี่ยว 5.5-15.99 109      1,016.4      608.3         25           251.1       22.9       21        205.1       19.3      4        46.0        3.7         
ล าลูกกา
คลอง 5

โซนตะวันตก
8 เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า ถ.ทวีวัฒนา บ้านเดี่ยว 6.7-29.8 61        893.3         580.3         56           801.5       91.8       56        801.5       91.8      -    -          -         

กาญจนาภิเษก
26-2-33.9 ไร่

9 บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ถ.บรมราชชนนี บ้านเดี่ยว 1.8-6.7 466      1,723.0      1,114.9      400         1,426.0    85.8       399      1,421.7    85.6      1        4.3          0.2         
ปิ่นเกล้า - สาย 5 สามพราน บ้านแฝด

จ.นครปฐม ทาวเฮ้าส์
10 บ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า ถ.พุทธมณฑล ทาวเฮ้าส์ 2.4-4.0 328      937.4         653.6         23           64.9         7.0         19        51.8         5.8        4 13.1        1.2         

ดอนหวาย สาย5
จ.นครปฐม

11 บ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด บ้านเดี่ยว 4.0-8 128      700.9         453.9         34           164.7       26.6       34        164.7       26.6      -    -          -         
ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์

จ.นนทบุรี

% %

ขายแล้ว โอนแล้ว

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยูนิต  ยูนิต 
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ราคา
ชื่อโครงการ/ ที่ต้ังโครงการ/ ลักษณะ ต่อหน่วย  มูลค่า  มุลค่าเงิน  มูลค่า  มูลค่า  มูลค่า 

ปีที่เปิดโครงการ พ่ืนที่ (ไร่) โครงการ (ล้านบาท)  ขาย  ลงทุน  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท)  ยูนิต  (ล้านบาท) 
 (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

โซนใต้
12 นริศา  ธนบุรีรมย์ ถ.ประชาอุทิศ บ้านเดี่ยว 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

13 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ถ.ประชาอุทิศ บ้านเดี่ยว 4.6-11.0 258     1,214.5      866.0         257     1,192.8    99.6     257     1,192.8    99.6     -      - -       
 รอยัล ธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ บ้านแฝด

 65-1-54.1 ไร่
โซนอ่ืนๆ

14 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมุง คอนโด 0.79-3.6 406     623.7         426.4         396     595.9       97.5     390     586.4       96.1     6         9.5          1.5       
พัทยาเหนือ (เฟส1) ชลบุรี มิเนียม

4-0-66 ไร่
15 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมุง คอนโด 0.79-3.6 406     660.1         411.9         258     402.7       63.5     230     354.1       56.7     28       48.6        6.9       

พัทยาเหนือ (เฟส2) ชลบุรี มิเนียม
4-0-66 ไร่

16 คอนโดดิอามองด์ อ.เมือง คอนโด 2.2-3.7 77       184.7         153.3         34       74.8         44.2     32       69.6         41.6     2         5.2          2.6       
เชยีงใหม่ จ.เชยีงใหม่ มิเนียม

4-0-28.4 ไร่

 ยูนิต  ยูนิต % %

ขายแล้ว โอนแล้ว

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 

หมายเหต ุ   1*  โครงการเปิดใหม่ในปี 2560 ได้แก่ โครงการ Baan Pha Piyarom Tendo, Baan Pha Townee Pinklao-Sai 5   
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ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (NCPM) (บริษัทย่อย): ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของ
การเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหารร่วมกับเจ้าของที่ดิน  

 
ธุรกิจบริหารชุมชน 
 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) (บริษัทย่อย) : ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจการให้บริการบริหารชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน ในปี 2560 รับ
บริหารชุมชนทั้งสิ้นกว่า 11 โครงการ 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
        2.2.1 การตลาด 
 บริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยขึ้น  โดยยึดหลัก “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ หรือ 
“We built your Home with our Heart” โดยได้ท าการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า
โครงการฯ และลูกค้าในวงกว้าง พบว่า NC GROUP มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค โดยในปีนี้บริษัท
ได้วางแนวทางเพื่อตอกย้ า Brand Awareness ของ NC GROUP ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษาจุด
แข็งของ NC GROUP โดยพยายาม Highlight จุดแข็งมากขึ้น อาทิ ความเป็นสังคมที่อบอุ่น, การบริการที่
เป็นกันเองและอบอุ่น,  สิ่งแวดล้อมภายในและบรรยากาศที่ร่มร่ืนน่าอยู่ของโครงการ และราคาที่คุ้มค่า  
   ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ NC GROUP ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใช้โครงการ “NC ROYAL (PINKLAO)” 
เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ในเร่ืองความน่าเชื่อถือและความหรูหรามีระดับในสังคมระดับพรีเมี่ยม, ใช้
โครงการ “บ้านฟ้าปิยรมย์ Lake Grande” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของสังคมและชุมชนที่น่าอยู่ (อบอุ่น 
และครบครัน), ใช้โครงการ “บ้านฟ้า Greenery” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของชุมชน  ร่มร่ืน อบอุ่น และ ใช้
โครงการ “Home on Green” เป็นตัวสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นอยู่ที่แตกต่าง (ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติ) 
และใช้ Natureza Condo เป็นการสร้างแบรนด์ คอนโดมิเนียมของบริษัท เป็นโครงการแรก และเป็นตัว
สร้างความหลากหลาย และครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุก
ไลฟ์สไตล์ และสร้างสังคมเมืองสีเขียว ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ใจกลางเมืองพัทยา 
     โดยยังคงยึดหลักการบริหาร “We built your home with our heart” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งโดยทั่วไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทั้ง
มาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบ้านของโครงการ และการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าใน
ด้านการส่งมอบบ้าน ตลอดจนการดูแลโครงการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็น
การสร้างแบรนด์ “NC GROUP” ให้เป็นที่รู้จักในตลาดวงกว้างอีกด้วย 
 

 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ของผลิตภัณฑ์ 

 การสร้างภาพลักษณ์ปรับ Brand Image โดยเน้นความเป็น NC GROUP อีกทั้งมี
การปรับ Brand ของโครงการและมีการปรับรูปแบบการน าเสนอสินค้าของพนักงานขายให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ปรับรูปแบบการโฆษณา, Total Communication ของการสื่อสารการตลาด, สื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้และเข้าใจถึงระดับของสินค้าแต่ละแบรนด์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจ
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ได้ทันทีว่าสินค้าระดับใด แบรนด์ใดเหมาะกับความต้องการของตนเอง โดยใช้แบรนด์เป็นตัวแบ่งประเภท
และระดับของสินค้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพรีเมี่ยม และ กลุ่มมาตรฐาน  

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

  ประชาสัมพันธ์การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์  NC GROUP และ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์แต่ละแบรนด์อย่างต่อเน่ือง 

 การตลาดเชิงกิจกรรม เน้นด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้าและสร้าง
ยอดขาย โดยมีการจัดการส่งเสริมการขายพร้อมกับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าตัวจริง ซึ่งกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเน่ืองช่วยสร้าง “บุคลิกภาพของตราสินค้า” 
(Brand Personality) ได้ผลทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้า และการสร้างยอดขายไปพร้อมกัน 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทได้ก าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
โดยมีการวางแผนออกแบบผังโครงการ  รูปแบบสไตล์บ้านได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
โดยมีปรับรูปแบบ Design จากสไตล์ที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยเปลี่ยนเป็นสไตล์ Modern Tropical, 
Modern Simply  เน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ทั้งภายใน และภายนอกบ้าน โดยภายในเน้นตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่ อาทิ ห้อง Green Room, Walk in closet, เรือนรับรอง, Royal suite 
และการบริหารโครงการหลังการขายที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนกับลูกบ้าน หรือการออกแบบประโยชน์ใช้
สอย (Function) ส าหรับโครงการแนวคิดบ้านสวน ทั้งภายในและภายนอกบ้านให้สัมผัสทัศนียภาพของ
สวนได้อย่างเต็มที่  และบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย 3 Generation โดยน า
หลัก Universal Design เข้ามาปรับใช้ และมุ่งเน้นพัฒนา Aging care innovation design เพื่อเพิ่มความสุข
ของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“We care” โดยค านึงถึงห้องนอนพิเศษด้านล่างที่รองรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถพักผ่อนได้โดยไม่ต้องขึ้นชั้น
บน ซึ่งแต่ละแบบบ้าน เป็นแบบบ้านที่ไม่ใหญ่มากแต่มีห้องนอนถึง 4 ห้องนอน เป็นต้น 

 มีการจัดโครงสร้าง Brand สินค้าให้เกิดความสอดคล้องกับ Brand Image ของ 
NC GROUP โดยการพัฒนาแบบบ้านแต่ละหลังจะมีการน า Research ในส่วน Customer Insight เพื่อน ามา
พัฒนาแบบบ้านและโครงการฯให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยที่เป็น Target Group จริง และมีการ
แบ่งแต่ละ Segment ให้มีความแตกต่างกันตามระดับราคา อีกทั้ง ยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดยใส่ใจในวัสดุ
ที่เลือกใช้ โดย Concern เกี่ยวกับ ECO Friendly เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม  
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  ลักษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า (Adaptive 
Function Design) กล่าวคือ บริษัทได้สร้างทางเลือกให้กับลูกค้า (Design Option) ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ใช้สอยภายในบ้านได้ เช่น เพิ่มห้องนอนชั้นล่าง เพิ่มโรงจอดรถ หรือเพิ่มห้องนั่งเล่น เป็นต้น ท าให้ลูกค้า
สามารถต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้ตามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษัทจะมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นจุดเด่น เนื่องจากในแต่ละโครงการ 
แม้จะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางแตกต่างกัน แต่พื้นที่สาธารณูปโภค 
และพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะได้รับการจัดสรรให้มีพื้นที่มากกว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อเพิ่ม
ความร่มร่ืนและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนในหมู่บ้านอีกด้วย 

3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

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

4) กลยุทธ์การสร้างความมั่นใจในชุมชนอยู่อาศัยท่ีดีภายหลังปิดโครงการ 

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

        5)    กลยุทธ์ด้านการวิจัยการตลาดและการพัฒนาตลาด 

  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของข้อมูลความต้องการของลูกค้าในตลาดเป็นอย่างมาก 
โดยได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อท าการวิจัยตลาดก่อนการจัดซื้อที่ดินและการเปิดโครงการใหม่ โดย
วิจัยความต้องการของลูกค้า การเคลื่อนไหวของตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน และช่องว่างทางการตลาด 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ สภาวะการแข่งขัน 
ศักยภาพของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมี
การวิจัยอย่างเป็นระบบ  

  6)    กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
 บริษัทมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซึ่งมีผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้ โดยได้ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อาทิเช่น บริษัทเป็นผู้ริเร่ิมการใช้ “สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซึ่งเป็นสัญญาที่
ก าหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหน้าของงานที่ท าเสร็จ โดยในภายหลังได้กลายมาเป็น
สัญญาต้นแบบของสัญญามาตรฐานที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ . บังคับใช้ทั่วไปในปัจจุบัน 
อันเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ให้กับลูกค้า 
นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 9001:2008 บริษัทจะมีการ
ติดต่อกับลูกค้าเป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกค้ามาตรวจงานด้วยตนเอง หรือบริษัทจัดส่งภาพถ่ายความ
คืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ และการส่งมอบที่ตรงต่อ
เวลา  

  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาที่แข่งขันได้ในท าเลที่ตั้ง
ของโครงการน้ันๆ และมุ่งให้มูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าของโครงการด้วยความมั่นใจในสภาพชุมชนที่ดีภายหลัง
การปิดโครงการ ทั้งนี้ การก าหนดลูกค้าเป้าหมายอันเป็นที่มาของการก าหนดราคาจะพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ท าเลที่ตั้งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด  พฤติกรรมของลูกค้า
เป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียง เทียบเคียงกับต้นทุนในการด าเนินโครงการ แล้ว
จึงก าหนดกลยุทธ์ราคาตามช่องว่างทางการตลาดที่เปิดอยู่ในพื้นที่นั้น ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การแข่งขัน
ด้วย 
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 8)  กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพ 4 มุมเมือง ปริมณฑล และขยาย
สู่จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคท่ีมีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

 จากเดิมที่บริษัทเป็นผู้น าตลาดบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษัทได้ใช้
กลยุทธ์การทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะที่ผ่านมา ทั้งผ่านโครงการโดยตรงของบริษัท และการ
รับจ้างบริหารโครงการ ท าให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในพื้นที่อ่ืน และจากความส าเร็จของโครงการ
น าร่องในเขตอ่ืนดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพหลัก 4 มุมเมือง 
ปริมณฑล และขยายสู่จังหวัดใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ชลบุรี ขอนแก่น  และ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นท าเลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพร้อม 
และเป็นท าเลที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซึ่งการเปิดโครงการครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ และจังหวัดใหญ่ๆ ได้
นั้น ส่งผลให้แบรนด์ “NC Group” เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการเติบโตของ
ธุรกิจ  

ปัจจุบันบริษัทยังคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ที่เป็นท าเลที่ดีมีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายฐานและเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายขึ้น ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงจาก
การกระจุกตัวของโครงการของบริษัทอีกด้วย  
 
 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งของโครงการ 
ลักษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขัน อันก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายนั้น ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนประเภทลูกค้าต่างๆ คละกันไป อันเนื่องจากนโยบายการกระจาย
ความเสี่ยงในท าเลที่ตั้งโครงการ และกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกท าเล และกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังคงเน้นผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อในระดับกลางถึงสูงเป็นหลัก จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่า กว่า
ร้อยละ   25 - 30 ของการได้มาซึ่งลูกค้า เป็นลูกค้าที่เกิดจากการแนะน า และบอกต่อของลูกค้าเก่าใน
โครงการ (MGM : Member Gets Member) อันสะท้อนถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลักของบริษัทฯ เป็นการขายตรงผ่านส านักงานขายแต่ละโครงการของ
บริษัท โดยในปี 2560 บริษัทเน้นการสื่อสารผ่านทาง On-line marketing เน้น Social Network ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, E-Newsletters, Web Banner และมีการเพิ่มช่องทาง you tube เพื่อเจาะฐานตลาด online media 
ที่มีการเติบโตสูง แต่ยังคงเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆผ่านทาง  Website เพื่อเป็นการสร้าง    
แบรนด์ NC GROUP ให้ทันสมัยสไตล์ Modern Casual ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยังมีการ
ออกบูธขายบ้านตามงานนิทรรศการแสดงบ้านต่างๆที่จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์และสมาคมที่
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เกี่ยวข้องกับการขายบ้านเป็นช่องทางที่สามารถออกพบลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยได้อีกช่องทางหนึ่ง  
นอกจากนี้บริษัทยังน าสินค้าของบริษัทออกบูธตามห้างสรรพสินค้าชั้นน าต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่
ตรงมากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง  และการแนะน าจากลูกค้าเก่าในโครงการ ซึ่งบริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ป้าย
โฆษณา ป้ายบอกทางในพื้นที่ใกล้เคียง ใบปลิว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับโครงการ อินเตอร์เน็ต การ
ส่งจดหมายตรงให้กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในโครงการ รวมถึงการร่วม
จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือคู่บ้าน” ร่วมกับนิตยสารบ้านเพื่อแจกลูกค้า และผู้ที่ก าลังเลือกซื้อบ้าน เพื่อให้ลูกค้า
ได้คุ้นเคยกับแบรนด์ “NC GROUP” และได้ทราบถึงโครงการต่างๆ ของบริษัท  

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  

          ส าหรับในภาพรวมปี 2560 เคร่ืองชี้อุปทานด้านโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล แม้ว่าจะมีจ านวนโครงการลดลง แต่มีจ านวนหน่วยและมีมูลค่าโครงการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี
การปรับช่วงราคาขายให้สอดรับกับกลุ่มก าลังซื้อระดับปานกลาง  – สูงเพิ่มขึ้น ท าให้ราคาขายเฉลี่ยต่อ
หน่วยเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยช่วงราคาที่เปิดขายมากที่สุดทั้งโครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรร  จะอยู่
ในช่วง 2.01 – 3.00 ล้านบาทส่วนท าเลที่เปิดขายโครงการอาคารชุดใหม่มากที่สุดในปี 2560 จะอยู่ในแนว
รถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งเปิดให้บริการมานานแล้ว ส่วนโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 
จะอยู่ในท าเลปลายทางรถไฟฟ้าที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ  (รถไฟฟ้าสายสีม่วง) และท าเล
ปลายทางรถไฟฟ้าที่ก าลังก่อสร้าง (รถไฟฟ้าสายสีเขียวทิศเหนือ และทิศใต้) และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Listed Companies) มีสัดส่วนการเปิดขาย
โครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 81.1 และ 82.2 ในด้านจ านวนหน่วยและมูลค่า ตามล าดับ ในขณะที่ปี 
2559 Listed Companies มีสัดส่วนโครงการเปิดขายใหม่ร้อยละ 69.7 และ 72.6แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Non-Listed Companies) ซึ่ง
สูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุนทางการเงินและความเชื่อมั่นในตราสินค้า(Brand) 
จากผู้ซื้อ มีสัดส่วนการเปิดขายโครงการใหม่ลดลงในปีที่ผ่านมา 
          แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2561 คาดว่าอุปทานและอุปสงค์ที่อยู่อาศัยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 
จากปี 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการปรับตัว และแข่งขันกันเจาะกลุ่มก าลังซื้อที่มีความสามารถ
ผ่อนช าระได้จริงในระดับราคาปานกลางค่อนข้างสูง  และเปิดขายโครงการในท าเลที่มีศักยภาพมากขึ้น 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า Listed Companies จะยังคงครองตลาดส่วนใหญ่เพิ่มมากขึ้น และ Non-
Listed Companies ซึ่งแม้ว่าจะมีความหวังว่าในปี 2561 จะมียอดขายและผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 
2560 แต่อาจพบกับอุปสรรคด้านต้นทุนทางการเงินและความเชื่อมั่นใน  Brand ของผู้ซื้อ ท าให้มีสัดส่วน
การเปิดขายโครงการใหม่ลดลง 
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         หากพิจารณาแยกตามประเภทโครงการในปี 2560 พบว่า โครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มีจ านวน 
232 โครงการ 44,353 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 195,188 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ทั้งจ านวน
โครงการ จ านวนหน่วยและมูลค่าโครงการ ร้อยละ 30.1, 10.8 และ 3.1 ตามล าดับ แต่ราคาขายเฉลี่ยต่อ
หน่วยโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 4.05 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4.40 ล้าน
บาท 
          ส่วนโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่มีจ านวน 153 โครงการ 69,574 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 
296,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ทั้งจ านวนโครงการ จ านวนหน่วย และมูลค่าโครงการ ร้อยละ 8.5, 
24.4และ 49.3 ตามล าดับ รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่ในปี 2560 เพิ่มขึ้น
จาก 3.55ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4.26 ล้านบาท (ดูตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 โครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2560 

ประเภทบ้าน โครงการ หน่วย มุลค่า 

2559 2560 YoY 2559 2560 YoY 2559 2560 YoY 
บ้านจดัสรร 332 232 -31.0% 49,708 44,353 -10.8% 201,390 195,188 -3.1% 
อาคารชุด 141 153 8.5% 55,923 69,574 24.4% 198,700 296,690 49.3% 
รวม 483 390 -17.5% 105,631 113,926 7.9% 400,090 491,878 22.9% 

 
          ในด้านประเภทและราคาขายโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ ปี 2560 พบว่า มีการเปิดขาย 
โครงการใหม่ประเภททาวน์เฮาส์มากที่สุดร้อยละ 67.0 โดยเปิดขายอยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท
มากที่สุด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวร้อยละ 19.3 โดยเปิดขายในระดับราคา 5.01-7.50 ล้านบาทในสัดส่วน
มากที่สุด บ้านแฝดเปิดขายร้อยละ 12.4 โดยเปิดขายในระดับราคา 3.01-5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด 
และอาคารพาณิชย์พักอาศัยเปิดขายใหม่ร้อยละ 1.3 โดยเปิดขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทใน
สัดส่วนมากที่สุด (ดูแผนภูมิที่3) 
          ท าเลของโครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ มากที่สุด 5 อันดับแรก ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี
2560 ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรปราการ 2) ล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี-หนองเสือ 3) บางกรวย–บางใหญ่-
บางบัวทอง-ไทรน้อย 4) มีนบุรี-หนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง และ 5) เมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด โดย
ใน 5 ท าเลนี้โครงการบ้านจัดสรรจะเปิดขายใหม่เป็นทาวน์เฮ้าส์  ระดับราคา 2.01 -3.00 ล้านบาทใน
สัดส่วนมากที่สุด ยกเว้นท าเลบางกรวย–บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้อย ซึ่งเป็นท าเลที่แนวรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงที่เปิดให้บริการแล้ว จะเปิดขายใหม่โครงการบ้านจัดสรรในประเภททาวน์เฮ้าส์ในระดับราคาที่สูงกว่า
ท าเลอื่น คือ 3.01 – 5.00 ล้านบาทในสัดส่วนมากที่สุด (ดูตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 ท าเลท่ีมีโครงการบ้านจัดสรรท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2560 มากที่สุด 5 
อันดับแรก 

อันดับที ่ ท าเล 
จ านวนหน่วย 
ที่เปดิขาย 
ใหม ่

มูลค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

ระดับราคาที ่
เปิดขาบมาก 

ที่สุด 

ประเภทที่เปิด 
ขายมากที่สุด 

1 สมุทรปราการ 8,557 26,681 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 
2 ล าลูกกา-คลองหลวง-ธัญบุรี 8,406 22,081 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 
3 บางกรวย-บางใหญ-่บางบังทอง-ไทรน้อย 5,885 19,306 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 
4 มีนบุร-ีหนองจอก-คลองสามวา-ลาดกระบัง 3,093 11,172 2.01-3.00 ทาวน์เฮ้าส์ 
5 เมืองนนทบุร-ีปากเกร็ด 2,859 15,747 3.01-5.00 ทาวน์เฮ้าส์ 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับในด้านประเภทและราคาขายโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่  ปี 2560 พบว่า มีการเปิด
ขายโครงการใหม่ประเภทห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนมากที่สุดร้อยละ 74.8 โดยเปิดขายอยู่ในระดับราคา 
2.01 – 3.00ล้านบาทมากที่สุด รองลงมาเป็นห้องชุดแบบสตูดิโอ มีสัดส่วนร้อยละ 12.5 โดยเปิดขายใน
ระดับราคา 1.01-2.00ล้านบาทมากที่สุด ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน มีสัดส่วนร้อยละ 12.1 โดยเปิดขายใน
ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทมากที่สุด และห้องชุดแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไปเปิดขายใหม่ร้อยละ 0.6 โดย
เปิดขายในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท (ดูแผนภูมิที่ 2) 
          ท าเลของโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรกในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ป ี2560 
ได้แก่ 1) ธนบุรี ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตากสิน-บางหว้าที่เปิดให้บริการแล้ว 2) ห้วยขวาง-จตุจักร-
ดินแดง3) สุขุมวิทตอนต้น 4) นนทบุรี และ 5) พญาไท-ราชเทวี ส่วนใหญ่เปิดขายห้องชุดในระดับราคา 

แผนภูมิที่ 1 ประเภทและระดับราคาบ้านจัดสรร ปี 2560 แผนภูมิที่ 2 ประเภทและระดับราคาอาคารชุด ปี 2560 
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2.01 – 3.00 ล้านบาท เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนและแบบสตูดิโอในสัดส่วนมากที่สุด ยกเว้นท าเลห้วย
ขวาง-จตุจักร-ดินแดง ซึ่งเปิดขายในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท ในสัดส่วนมากที่สุด และท าเล
สุขุมวิทตอนต้น ซึ่งเปิดขายระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท และเป็นห้องชุดประเภท 2 ห้องนอนใน
สัดส่วนมากที่สุด (ดูตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 3 ท าเลท่ีมีโครงการอาคารชุดท่ีเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2560 มากที่สุด 5 อันดับ
แรก 

อันดับที ่ ท าเล 
จ านวนหน่วย 
ที่เปิดขาย 
ใหม่ 

มูลค่า
โครงการ 
(ลบ.) 

ระดับราคาที ่
เปิดขาบมาก 

ที่สุด 

ประเภทที่เปิด 
ขายมากที่สุด 

1 ธนบุร ี 9,478 31,444 2.01-3.00 1 ห้องนอน 
2 ห้วยขวาง-จัตุจักร-ดินแดง 8,885 34,041 3.01-5.00 1 ห้องนอน 
3 สุขุมวิทตอนตน้ 7,185 60,170 มากว่า 10 ลบ. 2 ห้องนอน 
4 นนทบุร ี 5,586 12,022 2.01-3.00 1 ห้องนอน 
5 พญาไท-ราชเทวี 5,198 28,633 2.01-3.00 สตูดิโอ 

      
ในป ี2560 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและ

ตราสินค้า (แบรนด์) จากผู้บริโภคมากกว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนการเปิดขายโครงการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งจ านวนหน่วยและมูลค่า โดยในปี 2560 มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 81.1 และ 82.2 ในด้านจ านวนหน่วยและมูลค่า ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2559 บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนโครงการเปิดขายใหม่ร้อยละ 69.7 และ 72.6 (ดูตารางที่ 4 และ
แผนภูมิที่ 4-5) 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนหน่วยและมูลค่าโครงการท่ีอยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

บริษัท 
จ านวนหน่วย สัดส่วนจ านวนหน่วย มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่า 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 
จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
73,673 92,384 69.7% 81.1% 290,370 404,127 72.6% 82.2% 

ไม่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

31,958 21,543 30.3% 18.9% 109,720 87,751 27.4% 17.8% 

รวม 105,631 113,927 100.0% 100.0% 400,090 491,878 100.0% 100.0% 
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ในปี 2561 แนวโน้มโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล คาดว่าจะมีหน่วย 
โครงการเปิดใหม่ประมาณ 117,100 หน่วย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.8 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่
ที่ประมาณ 107,800 ถึง 128,800 หน่วย และคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเปิดขายใหม่ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งล่าสุดในเดือนมกราคม 2561 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
บางส่วนได้มีการประกาศมูลค่าโครงการที่อยู่อาศัยที่จะเปิดขายใหม่ในปี  2561 ซึ่งจะมีมูลค่าโครงการไม่
ต่ ากว่า 394,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 80.1 ของมูลค่าโครงการเปิดขายใหม่ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560 ซึ่งมีมูลค่า 491,878 ล้านบาท และคาดว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะทยอยประกาศโครงการเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป 

ปี 2560 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่จึงมีจ านวนหน่วยลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปี 
2559 หรือลดลงจาก 126,543 หน่วย เป็น 111,032 หน่วย โดยที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จลดลงมากจากปี 2559 
เป็นที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด (ลดลงร้อยละ 18.0) ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบ ลดลงร้อยละ 4.5 (ดูตารางที่ 
5) 
 
ตารางท่ี 5 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

ประเภท Q4/2559 Q1/2560 Q2/2560 Q3/2560 Q4/2560 YoY Y2559 Y2560 YoY 

แนวราบ 14,437 13,321 11,244 12,773 13,903 -3.7 53,657 51,241 -4.5 
อาคารชุด 10,497 10,423 17,749 18,818 12,801 21.9 72,886 59,791 -18.0 

จ านวนหน่วย 24,934 23,744 28,993 31,591 26,704 7.1 126,543 111,032 -12.3 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนจ านวนหน่วยโครงการเปิดขายใหม ่ แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนมูลค่าโครงการเปิดขายใหม ่
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ส าหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561 คาดว่าจะมี 

จ านวนประมาณ 128,000 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 จากปี 2559 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 
126,000ถึง 129,000 หน่วย 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 

ไตรมาส 4 ปี 2560  
อาศัย 

แผนภูมิที่ 6 สัดส่วนจ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียน 

ไตรมาส 4 ปี 2560  
อาศัย 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนหน่วยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 

ปี 2560 - 2561  
อาศัย 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัทถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจได้ด้วยดีตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยังคงมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ NC GROUP เพื่อ
ขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีจุดแข็งหลายประการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท า
ให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี ้

1) บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ในเร่ืองต้นทุน ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเปล่ารอการ
พัฒนาเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 861 ไร่ ถือว่าเพียงพอต่อการขยายการลงทุนและสร้างการเติบโตด้าน
รายได้ในอนาคต  

บริษัทได้มีการพัฒนาการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่าง
ต่อเน่ือง สร้างความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว สามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิต ลดความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาด้านฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผู้รับเหมา ลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าให้สามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

หากพิจารณาด้านสภาพคล่องทางการเงินพบว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 
0.91 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 1.07 เท่า อัตราหนี้สินต่อทุนดังกล่าวยังอยู่ในระดับ
การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การขยายการลงทุนในอนาคต 
 2) บริษัทมีนโยบายในการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเป็น
ส าคัญ โดยในปี 2542 บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ริเร่ิมใช้ระบบ “สัญญาเป็นธรรม” และเป็นบริษัท
บ้านจัดสรรในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากนี้ในปี 2552 – 2555 
บริษัทยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว จากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี
จากลูกค้าตลอดมา ซึ่งพบว่ากว่าร้อยละ 25 -30 ของลูกค้าเกิดจากการแนะน าและบอกต่อของลูกค้าเก่า  

  3)    จากสภาพการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงให้ความส าคัญของการ
วิจัย พัฒนา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แบบบ้านใหม่ๆ อยู่เสมอ อาทิ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์  NIVA 
ที่ปิดโครงการแล้ว ซึ่งมีการปรับแบบบ้านใหม่ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสไตล์ Modern Tropical ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนผู้ซื้อบ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการสร้างโครงการ NC ON GREEN 
CHARM เพื่อเน้นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่า NC สามารถสร้างโครงการ 
Hi-end ได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม อีกทั้งเตรียมเปิดโครงการใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่อยู่อาศัยระบบ Luxury โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการอยู่อาศัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างสรรค์แบบบ้านใหม่ๆ ให้กับผู้ซื้อบ้านได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการน าเสนอบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้
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แนวคิดปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ทุกกลุ่มวัย (All Generation) ตั้งแต่กลุ่มหนุ่มสาวถึงครอบครัวใหญ่ และ
มุ่งเน้นการสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลังการขาย  ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ตอบสนองการอยู่อาศัยในปัจจุบันถึงอนาคต 
  4)    บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจมายาวนาน จึงท าให้มีความเข้าใจ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์  

 ในการพัฒนาโครงการ บริษัทยึดหลักความระมัดระวังในการพิจารณาด าเนินธุรกิจ ซึ่งโดยปกติ
โครงการของบริษัทจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัฒนาโครงการจนสามารถรับรู้รายได้ได้ประมาณ 8 – 12 
เดือน (ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัฒนาโครงการจนปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จประมาณ 2 ปี) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

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

             

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้าน
พร้อมอยู่ 
ประมูลผู้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้านส่ัง
สร้าง 

         
 

    

ขั้นตอนการท าการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ช่วงเซ็นสัญญา ผ่อน ดาวน์ 
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า 

             

 

การจัดซื้อที่ดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อที่ดิน ผ่ านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมอบอ านาจ
ให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดเป็นตัวแทนในการจัดซื้อที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย 

 *ที่ดินเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 25 – 30  ของต้นทุนทั้งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการจัดซื้อ
ที่ดิน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายจัดหาที่ดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบันการเงิน อาทิเช่น บรรษัท
บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และซื้อผ่านนายหน้าที่ดิน 
โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้  
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โดยเมื่อมีช่องทางในการจัดซื้อที่ดิน คณะท างานของบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ท า
การส ารวจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ โดยหลักเกณฑ์การเลือกที่ดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด สภาพแวดล้อม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยบริษัทจะท าการพัฒนาโครงการใน
ที่ดินเปล่าได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทได้พิจารณาหาแหล่งซื้อที่ดินเปล่าหรือโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่
ระหว่างพัฒนาซึ่งเป็นหลักประกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน หรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งจากที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการฟื้นฟูกิจการ
ลูกหนี้ เน่ืองจากเป็นช่องทางในการได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด ส าหรับโครงการ
บ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างพัฒนานั้น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางแผน
ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเข้าด าเนินการ เช่น การ
บริหารโครงการเพื่อพัฒนา หรือการรับจ้างบริหารโครงการแบบครบวงจรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็น.
ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จ ากัด เช่น การเข้าร่วมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ร่วมกับ
ผู้ประกอบการเดิม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร
โครงการ และผลตอบแทนในการขายบ้านให้กับลูกค้าในโครงการ 
 

ทีมผู้บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ส ารวจที่ดิน 

นายหน้า / สถาบันการเงินเสนอที่ดิน 

ไม่ซื้อ 

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

การเชื่อมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมัติซื้อ/ไม่ซื้อ 

1 
วั

น 

2 
วั

น 

5 
วั

น 

2 
วั

น 

ทีมงานออกส ารวจที่ดิน 
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การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทท าการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีผู้รับเหมางานอาคาร (Contractors) ที่รับงานอยู่ทั้งสิ้น 64 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับเหมาที่ผ่านการท างานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหากบริษัทมีการเพิ่มโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต บริษัทสามารถด าเนินการจ้างผู้รับเหมาเพิ่มได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาในบัญชีรายชื่อและ
ทะเบียนประวัติของผู้รับเหมางานอาคารทั้งหมด 59 ราย ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติตามที่
ก าหนดมาตรฐานไว ้โดยบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดจ้างผู้รับเหมาอย่างชัดเจน ตามที่ก าหนด
ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้าง
งานได้คุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ก าหนดแบบบ้าน และราคาให้ผู้รับเหมาตามแบบบ้านของ
บริษัท และผู้รับเหมาที่ได้มาตรฐานตามทะเบียนรายชื่อของบริษัทจะเป็นผู้เสนองาน ให้บริษัทพิจารณา
จัดสรรงานให้แก่ผู้รับเหมาตามความสามารถในการผลิต โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างต่างๆ 
เองตามแบบและมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้  

 บริษัทควบคุมคุณภาพงานของผู้รับเหมาโดยการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน  แรงงาน 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การบริหารงาน และการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทจัดให้มีการตรวจเช็คงาน
โดยหัวหน้าคุมงาน (Foreman)/ วิศวกร (Engineer)  แต่ละส่วนงานซึ่งโดยเฉลี่ย 10 หลังต่อ 1 คน และ
จัดท ารายงานการตรวจเช็คอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ในแต่ละช่วงงานจาก
วิศวกรส่วนกลาง  เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้างก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป 
 

 การจัดหาวัสดุก่อสร้าง 

 ผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างตามบัญชีรายการ
วัสดุที่บริษัทก าหนดระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดยวัสดุที่
ผู้รับเหมาน ามาใช้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษัทก่อน ยกเว้นวัสดุ
ควบคุมหลักซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดหาเองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสาเข็ม 
พื้นไม้ลามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหน้าต่าง งานก าจัดปลวก เป็นต้น โดย
ฝ่ายจัดซื้อจะจัดการประชุมเพื่อส ารวจพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อจั ดท า MRP (Material 
Requirement Planning) บริษัทมีนโยบายสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างตามจ านวนที่ต้องการใช้จริงเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาการควบคุมสต็อกสินค้า ส่วนในกรณีที่เป็นวัสดุหายากจะท าการตกลงราคาและปริมาณล่วงหน้ากับ
ผู้ผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ  

 



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

 

 
 

33 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดให้มี
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน บริษัท มีระบบการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการบ าบัดน้ าเสีย โดยได้
จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบ้านแต่ละหลัง และระบบการบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานที่
ก าหนดใน  ISO 9001:2008 ซึ่งครอบคลุมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีกรณีพิพาทหรือ
ถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และโครงการใดต้องศึกษาท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) บริษัทฯ ก็ด าเนินการอย่างครบถ้วน 

 

 2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดบ้านที่ได้รับจอง และรอส่งมอบใน 9 โครงการ จ านวน 70 
ยูนิต รวมมูลค่า 234.3  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.63 ของมูลค่าโครงการที่เปิดด าเนินการอยู่
ทั้งหมด  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง   

ในปี 2560 คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้มีการก าหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุก
ไตรมาส  

1 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการก่อสร้าง    

   วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนหลักในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทฯ จ าเป็นต้องควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการท าสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า ท า
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง 
และความสามารถในการท าก าไรของบริษัท  

บริษัทฯ ได้วางมาตรการในการป้องกันปัญหาต้นทุนการก่อสร้างในระยะยาวในหลายลักษณะ 
เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างส าเร็จรูป (Prefab) การวางแผนบริหารและพัฒนาโครงการให้เหมาะสม
กับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า การวางแผนความต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง (Material 
Requirement Planning) การหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพเทียบเท่าอย่างมีระบบ รวมถึงการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ท าให้มี
อ านาจในการต่อรองด้านราคาและปริมาณกับผู้จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างได้  

 2 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 

บริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือ
หุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 75.75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
7.2 ผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ท าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น  

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการก าหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
การบริหารงานอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ ในกรณีเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว  
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันหารือและ
ประเมินว่ายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีแผนการบริหารงานที่รองรับความเสี่ยงดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด เช่น 1) ความพร้อมด้านที่ดิน หรือการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต 2)การประกอบธุรกิจ
สร้างบ้านพร้อมอยู่ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก 3) การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการ
ก่อสร้าง 4) ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

  4.1.1 ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หมายเหต ุ *  ที่ตั้งของที่ดินและอาคารสโมสร ประกอบด้วย 

    สโมสรบ้านฟ้ารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พื้นที่ 575.50 ตร.ว 

 สโมสรบ้านฟ้าทอฝัน อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่ 169.30 ตร.ว 

 สโมสรบ้านฟ้าลากูน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พื้นที่ 427 ตร.ว 

 สโมสรฟ้าชมพฤกษ์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่ 289.40 ตร.ว 

 สโมสรบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ พื้นที่ 321.50 ตร.ว 

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

 อาคารส านักงานใหญ่ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
ทั้งนี้ บริษัทมีการเก็บค่าเช่าเป็นรายได้ค่าบ ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษัท 

รายการ มูลค่าทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน *        ส านักงาน 
 สโมสร 

0.66 
62.86 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

อาคาร *      ส านักงาน 
                    สโมสร 

0.00 
29.83 

รายละเอียดตามหมายเหต ุ
รายละเอียดตามหมายเหต ุ

บ้านตัวอย่างและส านักงานขาย 
(บ้านฟ้าปิยรมย์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (11-0-0)) 

0.00 ไม่ม ี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
 ส านักงานใหญ่ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี (อาคารพานิชย์ 4 ช้ัน 

กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม.) 
 สโมสรลากูน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (1-0-36) 

6.16 ไม่ม ี

เครื่องจักรและอปุกรณ์ 0.76 ไม่ม ี

เครื่องใช้ส านักงาน 6.72 ไม่ม ี

เครื่องตกแต่งและตดิตั้ง 4.87 ไม่ม ี

ยานพาหนะ 8.88 ไม่ม ี

รวม 120.74  

ด้อยค่าสโมสร 2.69  

ด้อนค่าเครื่องจักรและอปุกรณ์ 0.28  

รวม 117.77  
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4.1.2 โครงการบ้านพร้อมที่ดินเพื่อขายของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 

ช่ือโครงการ / ที่ตั้ง / ประเภท เนื้อที่
คงเหลือ 
(ไร่) 

มูลค่า (ล้านบาท) กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
ประเมนิ ทางบัญชี 

1 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต (เฟส 2)/  
ถ.เสามาฟ้าคราม (คลอง 2 ขาออก)  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุนธานี / SH 

0-2-79.30 6.42 2.92 NC ไม่ม ี

2 บ้านนรศิา ธนบุรีรมย์ / ถ.ประชาอุทิศ 
80 อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ /SH 

0-3-28.30 12.48 6.64 NC ไม่ม ี

3 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ / 
ถ.ประชาอุทิศ อ.ราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ / SH,DH 

0-1-34.90 11.00 9.74 NC ไม่ม ี

4 บ้านธัญธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี /SH 

1-3-90.00 16.23 11.54 NC ไม่ม ี

5 บ้านฟ้าริมหาดจอมเทียน /                 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / SH 

0-0-64.30 5.50 2.73 NC ไม่ม ี

6 เอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า / ติดถนนทวี
วัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ / SH 

1-2-2.80 75.71 85.54 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
113.65 ลบ. 

7 ที่ดินเปล่า / ติดถนนทวีวัฒนา-
กาญจนาภิเษก  แขวงทวีวัฒนา        
เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพ / L 

2-1-94.40 46.74  NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
25.00 ลบ. 

8 ที่ดินเปล่า / ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี / L 

3-2-75.00 38.35 30.19 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
20.00 ลบ. 

9 ที่ดินเปล่า / ถ.ชัยพร อ.บางละมุง      
จ.ชลบุรี / L ติดกับเนทเูรซ่า พัทยา
เหนือ เฟส 1,2 

13-3-61.00 116.42 95.37 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
66.00 ลบ. 

10 เนทเูรซ่า พัทยาเหนือ เฟส 1               
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 
CONDO AB 

4-0-66.00 42.74 29.86 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
2.98 ลบ. 

11 เนทเูรซ่า พัทยาเหนือ เฟส 2              
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี /CD 
 

4-2-68.00 335.80 179.24 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
103.18 ลบ. 
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12 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 13 / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 6 ออก) อ.ล าลูกกา                   
จ.ปทุมธาน ี/ SH 

10-2-47.50 102.15 78.15 NC ไม่ม ี

13 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 14 / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 6 ออก) อ.ล าลูกกา                  
จ.ปทุมธาน ี/ SH,DH,TH 

6-1-58.90 117.69 65.31 NC ไม่ม ี

14 บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-สาย 5 /   
ถ.บรมราชชนนี   ต.บางเตย               
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
SH,DH,TH 

10-1-11.50 181.25 176.75 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
8.48 ลบ. 

15 
 

บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 15 / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 6 ออก) อ.ล าลูกกา                 
จ.ปทุมธาน ี/ DH,TH 

27-2-49.00 245.26 194.89 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
62.65 ลบ. 

16 บ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า-ดอนหวาย  
ถ.พุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทกึ    
อ.สามพราน นครปฐม / TH 

19-1-61.20 410.47 302.15 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
109.33 ลบ. 

17 ที่ดินเปล่า / ด้านหน้าโครงการบ้านฟ้า
กรีนเนอรี่ ปิน่เกล้า-สาย5 ต.บางเตย 
อ.สามพราน จ.นครปฐม /L 

6-2-11.90 46.16 45.74 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
50.00 ลบ. 

18 บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราช
พฤกษ์ / ต. บางพลับ อ.ปากเกร็ด       
จ.นนทบุรี / SH 

18-1-25.80 385.05 232.80 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
81.82 ลบ. 

19 ดิอามองค์ คอนโดมิเนียม อาคาร D / 
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ /D 

1-0-98.70 115.12 79.94 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
79.06 ลบ. 

20 เอ็น.ซี.ออน กรีน ฌาร์ม / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 

17-3-89.5 464.45 310.62 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
33.72 ลบ. 

21 ที่ดินเปล่า / ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง                
จ.เชียงใหม่ / L 

17-0-40.00 449.50 269.52 NC ไม่ม ี

22 ที่ดินเปล่า /ริมถนนจอมเทียน 
ด้านหน้าโครงการ บ้านฟ้าริมหาด
จอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี/L 

0-0-47.00 1.65 0.36 NC ไม่ม ี

23 ที่ดินเปล่า /ถนนล าลูกกา (คลอง  6 
ออก) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี /L 

247-0-37.80 404.69 342.94 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
25.00 ลบ. 
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24 ที่ดินเปล่า / คลอง 5 / ถ.ล าลูกกา 
(คลอง 5) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี /L 
 

317-2-90.40 598.45 594.85 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
105.00 ลบ. 

25 ที่ดินเปล่า /ด้านหน้าโครงการกรีน
พาร์ครังสิต คลอง 3 อ.ธัญบุรี               
จ.ปทุมธานี /L 

11-3-14.00 56.57 37.76 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
5.96 ลบ. 

26 ที่ดินเปล่า / ต.บางละมุง จ.ชลบุรี / L 14-0-41.20 67.69 41.05 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
10.43 ลบ. 

27 ที่ดินเปล่า /ต. หนองขอนกว้าง               
อ.เมือง จ.อุดรธานี / L 

67-2-89.50 325.07 287.22 NC ไม่ม ี

28 ที่ดินเปล่า / ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน 
กรุงเทพ / L 

36-0-91 290.90 253.80 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
145.00 ลบ. 

29 ที่ดินเปล่า/ ต.หนองปรือ                      
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / L 

14-2-29.00 75.78 54.49 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
27.40 ลบ. 

30 ที่ดินเปล่า / ต.บางระทึก                   
อ.สามพราน จ.นครปฐม / L 

46-0-92.10 277.38 238.51 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
169.82 ลบ. 

31 ที่ดินเปล่า / ต.สามวาตะวันตก                
อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพ / L 

62-2-61.60 312.88 239.70 NC ค้ าประกัน
เงินกู้วงเงนิ 
124.00 ลบ. 

รวมที่ดินเปล่า 861-3-75.90 2,658.73 2,261.98  
รวมทั้งหมด 971-1-19.60 5,635.73 4,300.32  

 
หมายเหตุ 1. SH = บ้านเด่ียว, DH = บ้านแฝด, TH = ทาวน์เฮ้าส์, CD = อาคารพาณิชย์, L = ที่ดินเปล่า 
    2. ประเมินราคาโดย บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จ ากัด ในเดือนธันวาคม 2560 

   โดยใช้วิธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียราคาตลาด (Market Approach) และแบบต้นทุนทดแทน
ปรับปรุงด้วยเงินลงทุนในโครงการที่เพิ่มขึ้น 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาบ้านจัดสรรเพื่อขายเป็นหลัก โดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน 

1. บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ -แมเนจเม้นท์  จ ากัด รับเหมาก่อสร้างและ
บริหารโครงการ 

10.00 99.99 

2. บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริหารงานหมู่บ้าน 1.00 99.99 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย  

บริษัทจะส่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ย่อยในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 

40 

5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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6.   ข้อมูลทั่วไป 
6.1 ข้อมูลท่ัวไปบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

ข้อมูลบริษัท : บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษัท 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
0107546000385 (เดิมเลขที่ 40854600039) 

โฮมเพจ : www.ncgroup.co.th 
โทรศัพท์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 

ทุนจดทะเบียน : 

 

1,245,284,305 บาท (หน่ึงพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่
พันสามร้อยห้าบาท) 

ทุนช าระแล้ว : 
 
1,245,283,691 บาท (หน่ึงพันสองร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่น 
สามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท) 

นายทะเบียน
หลักทรัพย์ 

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

: 
 
 

นายพีระเดช พงศ์เสถียรศักดิ์    ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4752                                         
นางสาววันนิสา งามบัวทอง     ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6838                                          
หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย       ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4891 

  

บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 

   
บริษัทที่ปรึกษาด้าน : บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด 
การตรวจสอบภายใน  100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวงศ์วานิช บี ถนนพระราม 9 
  แขวง / เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์ 66 (0) 2645-0109  โทรสาร 66 (0) 2645-0101 

http://www.ncgroup.co.th/
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บรษิัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (NCPM) 
ประกอบธุรกิจ : รับจ้างบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษัท 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
0105541019582 (เดิมเลขที่ (4) 337/2541) 

โทรศัพท์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) 
ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงศ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 

  

บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (QLM) 
ประกอบธุรกิจ : รับจ้างบริหารชุมชนในโครงการบ้านจัดสรร  และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษัท 

 
: 

ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 
0105541071517 (เดิมเลขที่ (4) 1189/2541) 

โทรศัพท์ : 66 (0) 2993-5080-7  
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) 
ทุนช าระแล้ว : 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) 
ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงศ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 

  

บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด 
178 ซอยเพิ่มทรพัย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ 66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,245,284,305 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 1,245,284,305 หุ้น เรียกช าระแล้ว  1,245,283,691 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
1,245,283,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น   

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  

ล าดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  
ร้อยละของทุน 
ช าระแล้ว 

1 บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จ ากัด            635,094,995  51.00 

2 นางสุน ี ตันฑเทอดธรรม               44,024,190  3.54 

3 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม               29,610,000  2.38 

4 นายสุจินต์ ตันฑเทอดธรรม               27,962,025  2.25 

5 นายประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม               27,378,035  2.20 

6 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม               23,412,690  1.88 

7 นางสาวหทัยชนก เจษฏาวรางกูล               19,540,785  1.57 

8 นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม               17,130,960  1.38 

9 นางสาวอัมพร ตันฑเทอดธรรม               17,130,960  1.38 

10 นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม               13,981,590  1.12 

11 นางสมพร เดชะรินทร์               13,980,960  1.12 

12 นางสมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ               13,980,960  1.12 

13 นางสถาพร พิทักษ์ธีระธรรม               13,980,960  1.12 

14 นายณัฐวิทย์ ตันฑเทอดธรรม                 9,057,825  0.73 

15 นายณัฐวุฒิ ตันฑเทอดธรรม                 9,057,825  0.73 

16 นายภัคพล ธีรกุลวาณิช                 3,538,290  0.28 

17 นางสาวณัฐชยา ตันฑเทอดธรรม                 2,028,290  0.16 

18 นายอธิป ลาวัณย์ประเสริฐ                 1,963,290  0.16 

19 นายชวิน พิทักษ์ธีระธรรม                 1,963,290  0.16 

20 ด.ญ.อริสา ตันฑเทอดธรรม                 1,963,290  0.16 

21 ด.ญ.นภัสสร ตันฑเทอดธรรม                 1,963,290  0.16 

22 นายอเล็ก ลาวัณย์ประเสริฐ                 1,963,290  0.16 

23 นางสาวชนากานต์ พิทักษ์ธีระธรรม                 1,963,290  0.16 

24 นางสาวนุชนาถ ตันฑเทอดธรรม                 1,963,290  0.16 

25 นางสาวสุพร เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 
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              ที่มา :  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

หมายเหตุ :    1.  กลุ่มตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1-32  รวมจ านวน   943,265,124 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วน   ร้อยละ  75.75 ของทุนช าระแล้ว 

       2.    บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์ ถือ
หุ้นใน บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 74.59 ของทุนช าระแล้ว ณ 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2560) 

       3.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทได้
จากเว็บไซต์   ของบริษัท คือ  www.ncgroup.co.th 

26 นายอุกฤษฎ์ ตันฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

27 นางสาวพาพิศ เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 

28 นางสาวชุติมา ตันฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

29 นางสาวปัทมา ตันฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

30 นางสาวพาพร เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 

31 

นายสมเชาว์ และนายสุจินต์ และนาย
ประสิทธิ์ และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
(ในฐานะผู้จัดการมรดก คุณน าชัย  
ตันฑเทอดธรรม) 

864 0.00 

32 นายภาสกร                 เจษฎาวรางกูล 150 0.00 
33 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)               52,500,000  4.22 
34 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 38,829,185  3.12 
35 นางสาวเบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ 13,443,870  1.08 
36 นายกัมปนาท ปรีชาต้ังกิจ               12,243,000  0.98 
37 นายกิตติพล ทวนทอง 7,021,980  0.56 
38 นายภูศิษฐ ์ จิตติละอองวงศ์ 4,323,000  0.35 
39 นางราตรี กิจสถาน 3,885,000 0.31 
40 นายณรงค์ชัย สุดกล้า 3,327,550  0.27 
41 นายอมร เสรฐิสอน                 3,150,000  0.25 
42 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น  163,294,982 13.11 

 รวม 
 

1,245,283,691  100.00 

http://www.ncgroup.co.th/
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รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของ NCH โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือ  การเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

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

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

2 ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ                        

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  - -   -  -  - -  -   -  - -  -  

    ประธานคณะกรรมการสรรหา                       

    
และประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

                      

3 นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
-  - -  -   - -  -  - -   - -  

    และกรรมการสรรหา 

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

    และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                       

    ประธานคณะกรรมการบริหาร 23,412,690   - 23,412,690    - -  -  23,412,690   -  23,412,690    1.88 -  

    และกรรมการผุ้จัดการ                       

6 นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร  
29,610,000 3,926,580 33,536,580 -   - -  29,610,000 3,926,580 33,536,580 2.38  0.32 

    และรองกรรมการผุ้จัดการอาวุโส 

7 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
525,000 - 525,000 -   - -  525,000 - 525,000 0.04 - 

    และรองกรรมการผุ้จัดการ 

8 นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
-  - -  -   - -  -  - -   - -  

    และรองกรรมการผุ้จัดการ 

9 นายวราพงศ์ นิลศิริ ผุ้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  
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ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือ  การเปลี่ยนแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

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

10 นายบุญชัย โรจน์พานิช ผุ้อ านวยการโครงการ  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

11 นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ ผุ้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

12 นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

13 นางสาวนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาด 8,872  - 8,872 -  -  -   8,872  - 8,872 0.001  -  

14 นางอัฉรา กิ่งไทร ผู้อ านวยการ ฝ่ายขาย 2,677  - 2,677 -  -  -  2,677  -  2,677 0.0002 -  

15 นายสนิท สีจันทึก ผุ้อ านวยการ ฝ่ายก่อสร้าง  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

16 นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 13,981,590 3,538,290 17,519,880 -  -  -  13,981,590 3,538,290 17,519,880 1.12 0.28 

17 นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย ผุ้จัดการ ฝ่ายบัญชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

18 นายวลัชฌฎฐ์ รุจิดาศิริสกุล ผุ้จัดการ ฝ่ายการเงิน 336,420  - 336,420 -  -  -  336,420  - 336,420 0.03 -  

19 นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์ ผุ้จัดการ ฝ่ายบัญชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

 

หมายเหตุ : 1.การถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง การถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรถและ/หรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร 
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7.3    การออกหลักทรัพย์อื่น 

 -ไม่มี- 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตาม
กฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งส ารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
8.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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8.2 โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 คร้ัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

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

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

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

7. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
สรรหา 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท  

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นรวมกัน      
ร้อยละ 75.75  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

   
 กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้  
(1)  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

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

ศิลาพัชรนันท์ หรือนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท 

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

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่ก าหนดเอาไว้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ด้วย หากเกินวงเงินที่ก าหนดให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7)    มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                             
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัท และ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง     
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารที่
มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
  คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ 

2. นายสมนึก        ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส 

3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร 

4. นายรังสรรค์     นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  

5. นายวราพงศ์  นิลศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

6. นางน้ าเพชร ตันตะวิริยะ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

7. นางสาวนพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

8. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

9. นายบุญชัย  โรจน์พานิช ผู้อ านวยการโครงการ 

10. นางอัจฉรา กิ่งไทร ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 

11.    นายสนิท ลีจันทึก ผู้อ านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

12.    นางสาวนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 

13. นางสาวกมลวรรณ  สวัสดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

14. นายวลัชณัฏฐ์ รุจิดาศิริสกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

15. นางสาวสุรีย์พร แสงทองประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
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บริษัทฯ นิยามผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ครอบคลุมมากกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
(1)   มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 

(2)   พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ฝ่ายบริหารจัดท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

(3)  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัท 

(4)   มีอ านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษัท 

(5)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัท  ซึ่งรวมถึงการอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน 
ให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ อ านาจอนุมัติดังกล่าวไม่รวมถึง
การจัดซื้อที่ดิน  

(6)   พิจารณาการน าสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน 
หรือสถาบันการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัต ิ

(7)  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

(8)  ด าเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ตามการให้อ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

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

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้
กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัท
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัทต่อ
การพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ E-mail Address :  
porntippa.c@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 
             คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
             1.  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎระเบียบของบริษัทฯและของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
               2.  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเร่ืองการก ากับ
ดูแลกิจการ 
             บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
             1.  จัดท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี  
                          ของบริษัท 
                    - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
              3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง 

ช่วงระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง 

วาระที่ด ารง
ต าแหน่ง 

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 6 
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 6 
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 6 
4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 6 
5. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 7 
6. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ 15/05/2550 – ปัจจุบัน วาระที่ 4 
7. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบัน วาระที่ 7 
8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ 11/10/2550 – ปัจจุบัน วาระที่ 4 
 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

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

พิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6 - 2/2  

3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการ
สรรหา 

6/6 - - 2/2 

4. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ 5/6 - - - 
5. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ 6/6 - - - 
6. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการ, ประธาน

กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรร
หา และประธาน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6 4/4 2/2 2/2 

7. นายกอบศักดิ ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา 

6/6 4/4 - 2/2 

8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

6/6 4/4 2/2 - 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

เบี้ยประชุม 
ค่า 

ตอบแทน
รายปี 

รวม 
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

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

1. นายสุธรรม   
 
ชัชวาลวงศ์ 

ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

0.30 - - - 0.44 0.74 

2. นายสมเชาว์   ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 0.12 - 0.04 - - 0.16 
3. นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 0.12 - - 0.04 - 0.16 

4. นายวิเชียร   ศิลาพัชรนันท ์ กรรมการ 0.10 - - - - 0.10 

5. นายรังสรรค ์  นนัทกาวงศ ์ กรรมการ 0.12 - - - - 0.12 

6. ดร.พิบูลย์   ลิมประภัทร กรรมการ 0.12 0.12 0.06 0.06 0.20 0.56 
7. นายกอบศักดิ ์  พงศ์พนรัตน ์ กรรมการ 0.12 0.08 - 0.04 0.20 0.44 

8. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการ 0.12 0.08 0.04 - 0.20 0.44 

รวม 1.12 0.28 0.14 0.14 1.04 2.72 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีดังนี ้

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

            (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีส าหรับกรรมการ) 
      3.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ              30,000    บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      4.   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ               20,000    บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      5.   ค่าเบี้ยประชุมรายปีประธานกรรมการ                        440,000   บาท ต่อปี 
      6.   ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ            200,000   บาท ต่อคน ต่อปี 
      7.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา              30,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      8.   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา               20,000   บาท ต่อคร้ังการประชุม 
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      9.   ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   30,000     บาท ต่อคร้ังการประชุม 
      10. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                  20,000     บาท ต่อคร้ังการประชุม    
      11. ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย ปี 2560  - ไม่มี - 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2560 
 

รายการ 

2560 

จ านวน จ านวนเงิน 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ท่าน) (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผู้บริหาร 15 33.8  - เงินเดือน 
(ในฐานะผู้บริหาร)      - โบนัส 
    - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 
หมายเหตุ :  1.   ผู้บริหาร  หมายถึง  กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      

ผู้อ านวยการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

 
 ค่าตอบแทนอื่นๆ  
    -ไม่มี – 
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8.4 บุคลากร 

 1.  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมท้ังสิ้น 194  คน แบ่งตามสายงาน
หลัก ดังนี้ (ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2560) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมี
นัยส าคัญ) 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายงานส่วนกลาง 87 

ฝ่ายโครงการ 91 
บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 0 
บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 16 

รวมพนักงาน 194 
 

 
 

2. บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางแรงงานท่ีส าคัญในระยะเวลา 3  ปีท่ีผ่านมา                       
(ปี 2558 – 2560) 
 

3. ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน  ส าหรับปี 2560 และปี 2559 สามารถแยกตามลักษณะ
ผลตอบแทน ได้ดังนี้ 

 

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 

เงินเดือน/โบนัส 97.13 97.05 

เงินสมทบกองทุนส ารอง 
กองทุนประกันสังคม 

5.10 5.44 

อ่ืน ๆ 10.73 13.49 

รวม 112.96 115.98 

 

หมายเหต ุ :  นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและพนักงานได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย  
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4. นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นนโยบายที่บริษัทให้ความส าคัญ ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากร
เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดให้
มีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างเพียงพอ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ า
ทุกปีต่อเน่ือง  และวางระบบบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อปูพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิเช่น   

- บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Information System – HRIS) เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ต่าง ๆ ด้านทรัพยากรมนุษย์และเพื่ออ านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถตรวจสอบ
และด าเนินการเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคล และการขออนุมัติต่าง ๆ (Employee Self Service – 
ESS) ผ่าน Web Application 

- บริษัทฯ จัดท าระบบริหารผลงาน (Performance Management System) ก าหนดให้
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI รายบุคคล และสมรรถนะ (Competency)   มีนโยบาย
การประเมินผลแบบแบ่งเกรด และ Force Ranking   ทั้งนี้  เพื่อการรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  
และพัฒนาองค์กร เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

- บริษัทฯ พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล 
โดยใช้วิธีการประเมินผ่าน Web Online  ท าให้สามารถสรุปผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และลดงานเอกสาร     

- บริษัทฯ มีการปรับปรุงคู่มือ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยค านึงถึง
สิทธิแรงงาน ความปลอดภัย ความมั่นคง และอาชีวอนามัย เช่น  ข้อบังคับการท างาน,  คู่มือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์, คู่มือการดูแลพนักงานใหม่ และตารางอ านาจอนุมัติด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

- บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้
กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ 
และใช้ข้อมูลร่วมกัน ได้แก่ งานการตลาดและขาย , งานบริการหลังการขาย, งานก่อสร้าง, 
งานบัญช-ีการเงิน, งานจัดซื้อ-จัดจ้าง  การใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกันจะช่วยลด
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เวลาและขั้นตอนการท างานและสามารถสามารถรับรู้สถานการณ์รวมถึงปัญหาต่างๆ และ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในยุคดิจิตอล เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
จัดท าโครงการยกระดับมาตรฐานการท างาน Frontline 4.0  ได้แก่ การตลาด  การขาย  และบริการหลังการ
ขาย  มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน วิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่  การ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจาก บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จ ากัด (MGA)  เข้ามา
ส ารวจความคิดเห็นพนักงานและส ารวจคู่แข่ง  และอบรมให้ความรู้พนักงาน รวมถึงเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) 
ในการฝึกทักษะให้กับทีมงานเป็นระยะเวลา 8  เดือนนับต้ังแต่เดือน ก.ค.2560 

ส าหรับการฝึกอบรมภายในอ่ืนๆ เน้นการท า Workshop และท าแบบทดสอบภายหลังการอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์น าไปใช้งานได้จริง  ในปี 2560 บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนา
ภายใน 17 หลักสูตร และส่งไปอบรมภายนอก 18 หลักสูตร ซึ่งด าเนินการตามแผนภายใต้เป้าหมายหลัก 3 
ประการ ได้แก่ 

1.อบรมเพิ่มความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการท างานอย่างมืออาชีพ 

1.1 ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และบริการหลังการขาย:  จัดอบรมหลักสูตร การตลาดยุคใหม่ 
(Innovative Marketing), หลักสูตร Digital Transformation & Service Management Process, 
หลักสูตร Digital Marketing How to optimized your marketing campaign, หลักสูตร Digital Sales 
Management Process, WORKSHOP สร้างโครงการน าร่องยกระดับมาตรฐานการท างาน 

1.2 ฝ่ายก่อสร้าง: อบรมหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity), หลักสูตร ทักษะ
การบริหารต้นทุนส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการ  

1.3 ฝ่ายบริหารชุมชน: อบรมหลักสูตร การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน , หลักสูตร
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 2543 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.อบรมพัฒนาระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ  
จึงมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง  หลักสูตร 
ข้อก าหนด  ISO 9001:2015  และอบรมพนักงานใหม่  หลักสูตร ความรู้พื้นฐาน ISO 9001 และ NC 
Quality   และอบรมพนักงานให้สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ERP  และ RE ของบริษัทฯ 
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3.อบรมเพิ่มทักษะผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติงาน จึงจัดให้มีการอบรม
หลักสูตร Performance Dialogue for Leader   และหลักสูตร Evaluation Online  ส าหรับพนักงาน
ระดับบังคับบัญชา  เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง จัดให้มีการ
ติดตามผลความพึงพอใจในการประเมินของผู้บังคับบัญชาด้วย 

นอกจาก การจัดอบรมภายในแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ไปอบรม
สัมมนาภายนอก (Public Training) ในหลักสูตรต่าง ๆ  อาทิเช่น หลักสูตรด้านการตลาด การขาย  บริการ
หลังการขาย  บริหารอาคารชุด   กฎหมาย  บัญชีการเงิน  เป็นต้น   และจัดกิจกรรมภายในอ่ืน ๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ (Potential)  ของพนักงาน และปูพื้นฐานส าหรับการเจริญเติบโตในสายงาน  (Career 
Path) ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเรียนรู้ในรูปแบบของการประชุม   การถ่ายทอดความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์  (Knowledge Sharing)    การเรียนรู้ในรูปแบบการเป็นคณะกรรมการ  คณะท างานต่าง ๆ  เช่น 
คณะกรรมการ 5ส,  คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ,  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,  คณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการท างาน, คณะกรรมการสวัสดิการ  เป็นต้น  ส าหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่นั้น   บริษัทฯ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมในหน้าที่งาน (On the job  training)  เพื่อให้เข้าใจในระบบงาน  ขั้นตอน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  และขั้นตอนการปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน  รวมถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อปลูกจิตส านึกในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ
การมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท  ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

อย่างไรก็ตาม  นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว   บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส าคัญในคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของพนักงาน  จึงจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ  อาทิเช่น  ตรวจสุขภาพประจ าปี   ประกัน
ชีวิตและประกันสุขภาพ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ให้ส่วนลดในการซื้อบ้านในโครงการของบริษัท  
ค่าอาหาร  เงินกู้และเงินช่วยเหลือต่างๆ      

ในปี  2560 บริษัทฯ จัดอบรมภายในและภายนอก ดังนี้ 

การจัดฝึกอบรม จ านวนหลักสูตร จ านวน (คน) 

การอบรมภายในองค์กร 17 923 

การอบรมภายนอกองค์กร 18   28 

รวม 35 951 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ  

 วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือ

จรรยาบรรณบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง
บริษัทเป็นวันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน “CG & 
CSR Day 2018 ก้าวสู่ยุคดิจิตอลด้วยกัน อย่างยั่งยืน” โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงานและ
เป้าหมาย ปี 2561 และบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  คุณธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข  
ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง “ก้าวสู่ยุคดิจิตอลด้วยกัน อย่างยั่งยืน” ตามด้วยกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจ าปีการศึกษา 2561” ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 8 ทุน 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทมีเน้ือหาครอบคลุมถึง  

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง
เต็มที่ โดยได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท   

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 8 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 8 ท่าน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 55 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 956,147,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.78 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 1,245,283,691 
หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท พึง
เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมาย
เท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ       
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ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ     
บริษัทฯ โดยมีการก ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะ
เข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ และจะ
ก าหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.00 นาฬิกา รวมทั้งจะจัดประชุมที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะอ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองส าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม  

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้ง
หนังสือมอบฉันทะ  และรายงานประจ าปี ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
ในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ท าการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ncgroup.co.th ก่อนวันประชุม 30 วัน   

บริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ 

บริษัทฯได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดง
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม กฎและข้อบังคับของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงแผนที่สถานที่ใน
การจัดประชุม และในวันประชุมบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ชั่วโมงก่อนการประชุม และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  วิธีการนับ
คะแนนและวิธีใช้บัตรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอเร่ืองที่ส าคัญให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุม
นอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญในที่ประชุมอย่าง
กะทันหัน ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยให้เวลาอย่าง

http://www.ncgroup.co.th/
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เพียงพอและเหมาะสม บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมในภายหลังที่ได้เร่ิมการประชุมแล้วมี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ แ ละ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น  

บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
ประเด็นข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้อย่างครบถ้วน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ncgroup.co.th 
ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ซึ่งจัดท าโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 98  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ และได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระจาก
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  

ทั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2560 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมทั้งได้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และ
มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 
สิทธิผู้ถือหุ้น   

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ
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ผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเร่ือง
การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทก าหนดให้กรรมการ เปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และจะต้องมีการเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก  

โดยที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ โดยบริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน  

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนด
โครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่ไม่เอ้ือต่อการท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์  

3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อส าหรับใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท และร้องเรียนใน
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษัท หรือพบเห็นการท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 
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โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ncgroup.co.th  และสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทได้
โดยตรงผ่านทาง email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษัทโดยตรงผ่านทาง email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว 
โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
และข้อ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 พนักงาน / ผู้บริหาร : บริษัทตระหนักว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัย
ส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน  

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี
นโยบายในการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดีและ
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเร่ืองสวัสดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย การประกันชีวิตของพนักงาน และกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ  

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1) บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และความ 
รับผิดชอบสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 

2) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของ 
พนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม” 

 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะ
ยาว โดยบริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพบ้านด้วยระบบสากล  ISO บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย
ความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ท าไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
บริษัทจดัให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ (CFR 
: Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการและการก่อสร้างทุกคร้ังที่มีการส่งมอบบ้านให้แก่

http://www.ncgroup.co.th/
mailto:bod@ncgroup.co.th
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ลูกค้า และจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท  

 คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ท าไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน : บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้และสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด  

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
ก าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม สนับสนุนให้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์การค้า และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้ วน จึงมีนโยบาย
ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความ
สะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ 

 สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคัญ
กับการดูแลสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
การสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ ทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ดัง
รายละเอียดซึ่งเปิดเผยไว้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน รวมถึงรณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้
และฝึกอบรมแก่พนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน นโยบาย และการปฏิบัติต่อบริษัท ในอันที่จะไม่มีส่วนร่วมในการกระท าหรือ
ปกปิดการกระท าใดที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท การทุจริต หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่า พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นจะต้อง
เป็นผู้ที่ใฝ่รู้และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และ
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ศีลธรรมอันดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ควบคู่กับพัฒนาให้บริษัทสามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการท าหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
รายงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจัดท ารายงานนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน 

อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น
ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย และต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดท าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่ส าคัญ โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีแล้ว 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ และความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการ  อาทิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทักษะวิชาชีพ 
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  ภารกิจ แผน
ธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น  

  บริษัทได้จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการ
ถ่วงดุลที่เหมาะสม 

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทก าหนดให้มีการ
แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขั้นต่ า
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

ส าหรับนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ใน
หัวข้อคุณสมบัติกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีการก าหนดจ านวนวาระที่กรรมการสามารถด ารงต าแหน่ง
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ติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความ
เหมาะสมในการกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ที่บริษัทได้รับ
จากการท าหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ 
เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในเร่ืองต่างๆ จ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษัท บริษัทฯได้ก าหนดให้
คณะอนุกรรมการบริษัทมีหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี และถึงแม้ว่าบริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการ แต่ได้มีการจัดตั้งคณะท างานที่ดูแลรับผิดชอบเร่ือง
ดังกล่าวอย่างชัดเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 6 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 
6/2560 เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2560 มีวาระในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารเชิงนโยบาย  รวมทั้ งวาระแจ้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการล่วงหน้าส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้
กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น โดยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้
กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบ
วาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ
สามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการท าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้  
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 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง และการประชุมพิเศษ
จ านวน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ  

 การติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยมีการประชุม 2 คร้ังต่อปี ก าหนดไว้
เป็นวาระ เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับคร่ึงปีแรกและคร่ึงปีหลัง และอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงานส าหรับปีถัดไป ซึ่งฝ่ายงานต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงท ากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ 

การประเมินผลงานกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ได้จัด
ให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลขึ้นเป็นปีแรก โดยใช้หลักเกณฑ์แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  

 
ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา พร้อม

ทั้งมีการจัดท าสรุปผลการประเมินเพื่อคณะกรรมการจะได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  

 
โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทุกคณะ ปี 2560 ในการประชุมคร้ัง 1/2561 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
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พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้น

ปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจ าทุกปี 

ปี 2560 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด าเนินการส่วน
ใหญ่ จัดท าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 92.03% 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดียวกันกับแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ต่อไป โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้น

ปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจ าทุกปี 

ปี 2560 สรุปผลการประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จัดท าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมีคะแนน
มากกว่าร้อยละ 97 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี ้

1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความ

รับผิดชอบของตนได้ชัดเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ 

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

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ปี 2560 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จัดท าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 
87.5% 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา 

หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้ 

1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการสรรหา มีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความ

รับผิดชอบของตนได้ชัดเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสรรหากับฝ่ายจัดการ 

 



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                     ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 74 
 

โดยมีการประเมิน 3 หัวข้อ สรุปดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการสรรหาทุกท่านประเมิน
ตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณา
รับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ปี 2560 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จัดท าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 
95.59% 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นแบบประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึง

ความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกับฝ่ายจัดการ 

โดยมีการประเมิน 5 หัวข้อ สรุปดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ปี 2560 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็น
ว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ จัดท าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ
ร้อยละ 99.11 % 



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                     ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 75 
 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทสามารถบริหารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ
ไว้ไม่เกิน 3 แห่ง 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
โปร่งใส โดยก าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารส าหรับปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับ
สภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดภาระ หน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อท าการ
พัฒนาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท าคู่มือ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 
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โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษา
ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานด้ านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีกา ร
ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของกิจการ 
ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท
ตามที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษัท
เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณบริษัท
ดังกล่าว บริษัทได้จัดท าเป็นคู่มือแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ 
และมีแผนงานที่จะจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
บริษัทได้ก าหนดให้จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมี
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การฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระท าที่แสดงถึงความขัดแย้งต่อนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้า
ร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการ
ฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการท างานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษัทจัดท าทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการและ
น าเสนอหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการมี
โอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อประวัติของกรรมการและผู้บริหาร และนโยบายการพัฒนา
พนักงาน  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัทต่อ
การพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ E-mail Address :  
porntippa.c@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403 

 
 
 

mailto:porntippa.c@ncgroup.co.th
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             คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
             1.  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎระเบียบของบริษัทฯและของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
             2.  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเร่ืองการก ากับดูแล
กิจการ 
             บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
             1.  จัดท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ 

บริษัท 
                    - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
             3.   ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
              

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและมีนโยบายการด าเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ 
สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท าที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างต่อเน่ือง 

3 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการ
กระท าที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และ
บทลงโทษที่เหมาะสม 

4 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
6/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานเพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น อีกทั้ง มีหน้าที่
ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและก ากับ
ดูแลระบบการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

3. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่น านโยบายนี้ไปปฏิบัติ สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

การแจ้งข้อร้องเรียน 
1 หากพนักงานพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถ

สอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
- ระดับผู้บังคับบัญชา 
- ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์  
- คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท 

2 บริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก       
ในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ         
โดยสามารถแจ้งเร่ืองโดยตรงที่ 

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ต าบลคูคต            
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 02 993 5080 – 7 ต่อ 230 
อีเมลล์ : hrnc@ncgroup.co.th   

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้ก าหนดให้จัด
อบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทในการอบรมพนักงานใหม่  มีการ
ก าหนดให้พนักงานใหม่ลงนามให้ค ารับรองรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่

mailto:hrnc@ncgroup.co.th
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ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 

 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 
คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 คร้ัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

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

ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 
8. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์  เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 หมายเหตุ : 1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตันฑเทอด
ธรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560              
กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 75.75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 
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(2)  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลด
ทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่ส าคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

(3)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตาม
ผล 

(4) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
(5) ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคัญๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่
ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็น
คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 3 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2561 ประกอบด้วย 
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1.  ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ 
สามารถดูรายละเอียดประวัติของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น
ว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ 

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

(3)  สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง                                                      

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท   ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
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(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (Charter) 
(8) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

      (9)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการ  

 ตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการสรรหา     

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็น
กรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 

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

โดยมี นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา    
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ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และ
คณะกรรมการบริหาร 

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่ จะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการอนุกรรมการบริษัท เมื่อต าแหน่ง
ว่างลง หรือเมื่อมีการแต่งต้ังใหม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา  

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 คร้ัง ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
และต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท     ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน 
โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้
คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึง
วันที่ 10 ตุลาคม 2562  ประกอบด้วย 

1. ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวพรทิพย์ภา  ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1)  ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
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(2)  พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งรวมถึง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 (3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 คร้ัง ซึ่งมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการบริหาร  
  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

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

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

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่ก าหนด
เอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(5) มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(6)   มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ด้วย หากเกินวงเงินที่ก าหนดให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(7)    มีอ านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
  อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
อนุมัติรายการที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับบริษัท และ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด) ท ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ส าหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารที่มี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 คร้ัง ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย 

1. คุณสมเชาว์            ตันฑเทอดธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. คุณสมนึก              ตันฑเทอดธรรม รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. คุณวิเชียร              ศิลาพัชรนันท์ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. คุณรังสรรค์           นันทกาวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. คุณวราพงศ์           นิลศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. คุณบุญชัย             โรจน์พานิช คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. คุณสุมณี               บุญสรณะ         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. คุณน้ าเพชร           ตันตะวิริยะ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. คุณวลัชณัฏฐ์         รุจิดาศิริสกุล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10. คุณนงลักษณ์         ตันฑเทอดธรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
11. คุณศรานันท์          กาญจนวนา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
12. คุณพันธ์ศักดิ์         พูลแสวง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
13. คุณลดาวัลย์           วงษ์ประเสริฐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
14. ผู้จัดการก่อสร้าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
15. คุณนฤมล              วณิชย์พันธุ์ เลขานุการคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

โดยมี นายวราพงศ์  นิลศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1) ก าหนดและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท 
(2) ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  เลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท และเลขาการอนุกรรมการบริษัท เมื่อต าแหน่งว่างลงหรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
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และโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้น า วิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการท างานให้แก่บริษัท  และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อีกทั้งมีการให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญและจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิ ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการท างานภายในบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารอ่ืน มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมี
นโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ โดยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและ ถอดถอนกรรมการดังนี้ 

  
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวน 
กรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง
ในสามถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
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ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่
ได้ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได ้

(4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

(5) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมาย
อ่ืนที่เกีย่วข้อง 

(3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการ
ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท 
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(4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอ่ืน ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเป็นคู่แข่งขันของบริษัท เว้น
แต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยัง
ต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

นิยามกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจโดยอิสระของตน 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อก าหนดขั้นต่ า
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระ



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                     ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 91 
 

แล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
 ในรอบบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ านวนหนึ่งของบริษัท 
 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด อย่างน้อย   3 
คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยแต่งต้ังกรรมการอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี  

 
 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท บริษัทฯมีการส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 
 
 9.5 คา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้  
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ชื่อบริษัท  จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  1,250,000 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้  แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

                       30,000 

บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด      66,000 
รวม 1,346,000 

 

 ค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ชื่อบริษัท  จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  37,693 
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด                         955 
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด   2,070 

รวม  40,718 

 

              9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทให้ความส าคัญในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้านการใช้ข้อมูล
ภายใน จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และ
พนักงาน ในการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คู่มือผู้บริหาร คู่มือพนักงาน 
จรรยาบรรณบริษัท” สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับ
หน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็น
หลักฐาน  
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 จัดท า “คู่มือผู้บริหาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ก ากับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ได้แก่  คุณสมบัติของ
ผู้บริหาร บทบาท หน้าที่   ความรับผิดชอบของผู้บริหาร นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การ
รายงานการถือหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดย
เท่าเทียมกัน 

 ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมีการก าหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ให้ประชาชนทราบแล้ว 48 ชั่วโมง และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคล
อ่ืน โดยบริษัทมีการด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ รวมทั้งก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเปิดเผย
ความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

 การแจ้งข้อร้องเรียนและบทลงโทษ 

1.ก าหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อมูลได้กรณีพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ดังนี้ 
- ระดับผู้บังคับบัญชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
- คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท 

2.ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตักเตือน การภาคทัณฑ์ หรือไล่
ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 ไม่พบข้อมูลการปฏิบัติผิดกฎระเบียบด้านการใช้ข้อมูลภายในของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ในปี 2560 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม  การให้ความช่วยเหลือแก่สังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งที่ด าเนินการ
เองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมี
ความมุ่งมั่นในการก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการท างาน เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบในสินค้าและบริการ(CSR in Process) โดยบริษัทได้มีการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้าง
ส าเร็จรูป หรือ Precast ที่ช่วยลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และ
ปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้าง อีกทั้งบริษัทมีการจัดท านิตยสารส าหรับสมาชิกในโครงการ ภายใต้ชื่อ 
“NC Happy Home” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทและสารประโยชน์อ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน  และประกอบ
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่า 
และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย   

หลักการในการท าธุรกิจ 

วิสัยทัศน์  

เอ็นซี  เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล โดย
ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พันธกิจ  

- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
- มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยุกต์และบริหารงานด้วยระบบและการจัดการที่ดีสร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
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แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีนโยบายในการดูแล กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท แสวงหาประโยชน์ส่วนตน   
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยาวโดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

 การปฏิบัติต่อตนเอง 
พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จขององค์กร จึงจ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และ

พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี 
 การปฏิบัติต่อบริษัท 

บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร 

 การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกันกับคู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
  บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ ในการช าระคืนเงินต้น 
ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันให้อยู่ในสภาพที่ดีตามที่ตกลงไว้ 

  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือก าหนดให้คู่ค้า

ต้องขายสินค้าให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่าง
ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม  
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 การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน  จึงมีนโยบายให้ความ
ร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบ
บัญชีอิสระในการตรวจสอบ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 บริษัทได้ตระหนักและค านึงถึงความส าคัญของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยยึดหลักกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก 

2. การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติ
หน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- บริษัทตระหนักถึงความส าคัญและมีนโยบายการด าเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต 
และไม่สนับสนุนการกระท าที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

- บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างต่อเน่ือง 

- บริษัทได้จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระท าที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษที่เหมาะสม 

- บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
 

3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน จึงมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา ว่าจ้าง โดยยึด

หลักจริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเร่ือง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ แต่จะพิจาณาถึงความ
เหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์หรือแรงงาน
บังคับ และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงานอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระท าที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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- บริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของ

บริษัท บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
การโยกย้ายตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้   

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชน 
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
- การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน จะพิจารณาบน 
   พื้นฐานของคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
- ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมส ร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

-  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
- เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี 
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างมีเหตุมีผล 
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 
- หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน  
  หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่

ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

- บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 
สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 

- บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 
              อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม 
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5. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 - ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่
เป็นธรรม 

- ให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงที่เป็น
เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า 

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข 
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้า

สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
หรือจากผู้มีอ านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับ
ของกฎหมาย 
 

6. การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้  

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม  

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
- ส่งเสริม ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสินค้าที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัท 

ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดย
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับสังคมและชุมชน บริษัทเชื่อว่า สังคมที่ดีย่อมมีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่อยู่ในชุมชน  

- บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน  
ตลอดจนมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน บริษัทได้ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชนของโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเนื่องในวันส าคัญ  และวันประเพณี
ต่างๆ  ตลอดจนสนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อการกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย                  

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะของเด็กและเยาวชน บริษัทมีเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไทยเติบโต
ควบคู่ไปกับสังคมที่ดี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย กล้าคิด กล้าแสดงออก และได้รับ
โอกาสในการแสดงพลังทางความคิด  และไอเดียใหม่ๆ สู่สาธารณชนภายนอก  บริษัทได้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรูเ้ด็กและเยาวชน  
            - การศึกษา บริษัทถือเป็นนโยบายปฏิบัติ ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยในการให้การสนับสนุนด้านความรู้ หรือด้านอุปกรณ์สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชนและสังคม  
  

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่                                                                                                                                                                         
 บริษัทฯ มีความเข้าใจและรู้ใจว่าลูกบ้านหรือลูกค้าต้องการอะไร จึงใส่ใจทุกรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โดยแนวคิดการพัฒนาสินค้าของบริษัท ประกอบ
ไปด้วย 3 มิติหลัก คือ ในเร่ืองคุณภาพการน าเอาระบบ ISO มาใช้เป็นรายแรก และอีก 2 มิติส าคัญ คือ 
System and Design ที่น าการออกแบบ และระบบพร้อมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และ
ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการท างาน 
เพื่อสร้างความรับผิดชอบในสินค้าและบริการ ดังนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับคู่ค้าที่ส าคัญทั้ง SCG และพานาโซ
นิค โดยเฉพาะใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เร่ิมศึกษานวัตกรรมบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
เร่ิมตั้งแต่การทดลองน าวัสดุทดแทนมาใช้แทนไม้จริง เพื่อลดการท าลายธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบบ้าน
เพื่อตอบเทรนด์ของสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ใช้ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ SCG ที่มีชื่อว่า The Nest (The Next Eco-Sustainable Technology for 
Home) ซึ่งเป็นการรวบรวมเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งระบบต่างๆ ของ Smart Home, Eco Home 
และ Care Home เอาไว้ด้วยกัน อีกทั้งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
อยู่อาศัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ค านึงถึงการใช้พลังงาน โดยปัจจุบันก าลังทดลองระบบบ้าน
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เย็นของ SCG เพื่อปรับสภาวะภายในบ้านให้น่าสบาย  ด้วยระบบ Active Airflow  System  อุปกรณ์ที่จะ
ประกอบติดกับตัวบ้าน  ท าหน้าที่ดันอากาศร้อนภายในตัวบ้านและดึงขึ้นไปชั้นบน และถ่ายเทออกไปทาง
โถงหลังคา ซึ่งเป็นระบบช่วยในการปรับอุณหภูมิในบ้านให้พอเหมาะ มีระบบหมุนเวียนอากาศ ท าหน้าที่
เสมือนเคร่ืองปรับอากาศตามธรรมชาติให้กับบ้าน ระบบนี้จะติดตั้งพร้อมโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเพื่อให้
พลังงานดูดพัดลมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งตอบสนองสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการใช้พลังงาน โดยแนวคิด
ดังกล่าว น าร่องที่โครงการ ธัญธานี โฮมออนกรีน 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ ในรายงานความ
ยั่งยืน ประจ าปี 2560 
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
ด้านการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ 

 โครงการ “ทุน NC  ปีการศึกษา 2560”  
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นการมอบ
ทุนแบบต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนจ านวน 27 ราย และส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วจ านวน 19 ราย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรสายวิชาชีพ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี    

 สานต่อกิจกรรม “โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม” 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   “ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy Living 

Community” โดยเร่ิมจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่รอบโครงการฯ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดกิจกรรม
กับโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการอบรมและท ากิจกรรมใน “โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรี
สังคม”  โดยพนักงานจิตอาสาของเอ็น.ซี.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งหวังปลูกฝังกระบวนการคิด
อย่างมีระบบในทิศทางเชิงบวกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ หล่อหลอมการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตมีจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับสังคม ชุมชน เอ็น.
ซี. และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยได้มีการประเมินผลและมอบใบประกาศให้กับเด็กนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดลาด
สนุ่น จังหวัดปทุมธานี และวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี 

 กิจกรรมปลูกปะการัง 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเสิ่งแวดล้อม "NC FAMILY TRIP : ENJOY THE SUNSHINE @ 

PATTAYA" ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมปลูกปะการัง ณ ชายหาดค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่
ได้ทั้งความรู้ด้านระบบนิเวศท้องทะเลและความสนุกสนาน รวมทั้งการใช้เวลาร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 “ปลูกด้วยรักสวนผัก Mini” กิจกรรมเรียนรู้การปลูกผักในพื้นท่ีจ ากัด 
กิจกรรมที่เราชวนสมาชิกในโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด – ราชพฤกษ์ มาเปลี่ยนพื้นที่ว่าง

รอบบ้านเป็นแปลงผักเพื่อสุขภาพส าหรับทุกคนในครอบครัว รู้จักขั้นตอนการปรุงดินให้ปลูกผักได้โตไว 
เพาะต้นอ่อนยังไงให้แข็งแรงแถมด้วยการเลี้ยงก้อนเห็ดไว้รับประทานเองอย่างปลอดภัยโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญการปลูกสวนผักสไตล์คนเมือง 
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 กิจกรรม “Basic Massage Relaxation Techniques” เรียนรู้การนวดผ่อนคลายกับนัก
กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมนวดผ่อนคลายพักจากทุกความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน ลดความเสี่ยงจากสุขภาพกายที่

ทรุดโทรม อันเกิดได้จากทุกกิจกรรมเคลื่อนไหว ทั้งการขับรถนานๆ , การนั่งผิดท่า, การใช้มือถืออย่าง
ต่อเน่ือง หรือแม้แต่ การเคลื่อนไหวผิดจังหวะ โดยเราจะมาบอกถึงวิธีสังเกตุและการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายทางสุขภาพกายในระยะยาว โดยทีมวิทยากรมืออาชีพด้านกายภาพบ าบัด 

 กิจกรรม NC Family Workshop  
หลากหลายกิจกรรมที่เราเลือกสรรมาเพื่อให้สมาชิกในโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราได้ร่วม

สนุกสนานและใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ได้แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน  รวมทั้งได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่
สามารถน าไปต่อยอดและเพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ในอนาคต อาทิ การตกแต่งลวดลายบนถาดไม้ , การ
ท าหมอนสมุนไพรประคบร้อน,  การท ายาดมสมุนไพร, การท าขนมและของว่าง, เคร่ืองหอมผ่อนคลาย 
Aroma Potpourri และ Natural Aromatic Sachets, เรียนรู้คุณประโยชน์ของชาชนิดต่างๆ ในกิจกรรม 
Organic Herbal Tea Blends, การออกแบบลวดลายบนผืนผ้าทั้งการเพ้นต์หมอนอิง การสกรีนเสื้อ และเพ้นต์
ร่ม, การท าสบู่สูตรธรรมชาติในสไตล์ Homemade  เป็นต้น 

 
ด้านสังคมและชุมชน 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 

 กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560 
กิจกรรมเพื่อสมาชิกรุ่นเล็กของครอบครัวได้สนุกสนานกับหลากหลายความสุขที่เราจัดมาให้ ทั้ง

การเล่านิทานประกอบการแสดงหุ่นมือ, การแสดงความสามารถด้านดนตรี, DIY ตกแต่งสีสันบนถุงผ้า, ลุ้น
ของรางวัลกับซุ้มเกมต่างๆ, เพิ่มสีสันด้วยการเพ้นต์หน้าหลากหลายรูปแบบ พร้อมของว่างหลากหลายเมนู
ให้น้องๆ เลือกอ่ิมอร่อยกันอย่างจุใจ 

 NC BIKE FOR HEALTH 2017 
กิจกรรมสนุกสนานกับการแข่งขัน Bike Rally ภายในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์(ทางด่วนวงแหวน – 

ล าลูกกา คลอง 6) ส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพ, กิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งการน าเสนอ
แนวคิดในการใช้จักรยานเป็นพาหนะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ให้คุณลูกได้บอกรักคุณแม่แบบสร้างสรรค์ด้วยการชวนมาท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, แจก

เมล็ดพันธ์ดอกดาวเรือง และร่วมร าลึกพระคุณกับกิจกรรมกราบแม่ด้วยดอกมะลิ 
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 กิจกรรมวันลอยกระทง 

สืบสานความงดงามของประเพณีแห่งสายน้ า เพื่อให้ความเคารพและขอบคุณพระแม่คงคาที่อ านวย
ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการด าเนินชีวิต ด้วยกิจกรรมวันลอยกระทงที่เราอ านวยความสะดวกด้านสถานที่เพื่อให้
สมาชิกของเราสามารถมาร่วมลอยกระทงพร้อมกันได้อย่างอบอุ่นทั้งครอบครัว 

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่"พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" พร้อมแจกปุ๋ยน้ าจุลินทรีย์ส าหรับใช้ในครัวเรือน 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบโดยตรง เพื่อให้สามารถท า
หน้าที่การตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน
ระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอเอ็นเอส 
บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด ท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท  
1. การควบคุมภายในองค์กร 

1.1 โครงสร้างองค์กร บริษัทให้ความส าคัญยิ่งต่อการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนระบบ
การควบคุมภายใน และสอดคล้องกับข้อควรปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบ
และพัฒนาระบบ  

ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อย     
ไตรมาสละ 1 คร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและ
พัฒนาระบบ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

 

1.2 บริษัทได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนงานรายปี ซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และเป้าหมายดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของแต่ละ
ฝ่าย / โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อทบทวน KPI ของทุก
หน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ตลอดจน
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การสื่อสารนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ   

1.3 บริษัทได้จัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม  โดยได้ก าหนดให้การ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการบริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ นโยบาย
สนับสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ และก าลังใจ
ให้พนักงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร 

 
1.4  บริษัทมีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ด้านการเงิน จัดซื้อ การบริหารทั่วไป และมีระบบ

บริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 

 
2.   การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทมีการก าหนดโยบายบริหารความเสี่ยง และจัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงเพื่อร่วม
พิจารณาแผนการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดให้เป็นวาระหลักในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการในการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอ
และอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 
นโยบายบริหารความเสี่ยง : 
1. คณะท างานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่ง

ต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ และจัดท าตารางการประเมินความเสี่ยง ก าหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดท ารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท
ถือปฏิบัติ 

2.  แผนงานบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทก าหนด โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

4. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.1 บริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน จัดโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถสอบทานงานระหว่างกันได้ 

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  KPI อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษัทมีมาตรการในการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภายใต้ พ.ร.บ.บ้านจัดสรร           
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผังเมือง และอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งก าหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยง เป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้พิจารณารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

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

4.2 บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร ให้มีหน่วยงานท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
โดยมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาได้ ได้แก่  ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบอร์ดแจ้งข่าวสารของ
บริษัท แสดง ณ สถานที่ท างานให้เห็นสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

4.3 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา 
และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการในการ
ควบคุมระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4.4 บริษัทก าหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย 7 วัน ก่อนการประชุม 

4.5 ฝ่ายบริหารระดับสูงเป็นผู้ก ากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
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5.  ระบบการติดตามผล 

5.1 บริษัทก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมฝ่ายบริหาร
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเฉพาะด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ ตามที่คณะท างานได้รับมอบหมาย 

5.2 บริษัทก าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งจากการประเมินอิสระโดย
ฝ่ายระบบจัดการคุณภาพ ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ           
ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

5.3 บริษัทได้ก าหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าที่สงสัยว่า  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อการก ากับดูแลกิจการ) 
 

 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด ได้มอบหมายให้ 
นายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด 
และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมี
ความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทยังได้จัดตั้งฝ่าย
ตรวจสอบและพัฒนาระบบเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาการตรวจสอบภายในด้วย 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกัน ประจ าปี 2560 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอี ยดตามประเภท
รายการดังนี้ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

1. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ  
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ1.88 (ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2560) 
 

บริษทักู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์          
ตันฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอยีดดังนี้  
     -  ยอดเงินกู้ยกมา 
     -  จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2560 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2560 
     -  ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
     -  ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

81.00 
181.90 

(246.00) 
16.90 
1.57 

บริษทักู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
เพื่อใช้เปน็เงนิทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบรษิัท โดยอัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมดังกล่าวต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย์   
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

2.บริษทั เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ่ง จ ากัด 
 
 
 
 
 

 กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงได้แก่  

1.นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม  
 

บริษทักู้ยืมเงินจากบรษิัท เอน็ซีเอช 2555 
โฮลดิ่ง จ ากัด โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดังนี้  
     -  ยอดเงินกู้ยกมา 
     -  จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี 2560 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2560 
     -  ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
     -  ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
 

 
 
 
0 

306.00 
(30.00) 
276.00 
13.42 

บริษทักู้ยืมเงินจากบรษิัท เอน็ซีเอช 2555 โฮลดิ่ง 
จ ากัด เพื่อใช้เปน็เงนิทนุหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินงานของบรษิทั โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้ยืมดังกล่าวต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR 
ของธนาคารพาณิชย์   

3. บริษทั ทรัพย์น าชัยพัฒนา จ ากัด  กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงได้แก่  

1.นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจก. เอ็นซีเอช 2555       
โฮลดิ้งและบคุคลในกลุ่มตันฑ
เทอดธรรม ถือหุน้ใน บจก. ทรัพย์
น าชัยพัฒนา รวมกันร้อยละ 100 
 บริษทัฯ และบจก.ทรัพย์น าชัย

พัฒนา มีกรรมการร่วมกัน2 ท่าน 
คือ  

บริษทัเช่าที่ดนิจากบรษิทั ทรัพย์น าชัย
พัฒนา จ ากัดในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
     - มูลค่ารวม 
     - ยอดคงค้าง 
 

 
 
 

0.66 
0.66 

บริษัทเช่าที่ดินจากบริษัท ทรัพย์น าชัยพัฒนา จ ากัด
ในส่วนที่เป็นที่ตั้งส านักงานขาย บ้านตัวอย่าง และ
ลานจอดรถของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนื้อที่ 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2561 (ค่าเช่า ม.ค.-ธ.ค. 2559 เท่ากับ 660,000 บาท) 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

   นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
และ คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
 

4. บริษทั น าชัย กอล์ฟ แมเนจเมน้ท์ 
จ ากัด /ด าเนินธุรกิจให้บริการ
ประกอบกจิการบริหารและจัดการ
สนามกอล์ฟ 

 กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงได้แก่  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม 
และผู้ถือหุ้นใหญ่ บจก. เอ็นซี
เอช 2555 โฮลดิ้ง และบคุคลใน
กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุน้ใน 
บจก.น าชัย กอล์ฟ แมเนจเมน้ท์ 
รวมกันร้อยละ 100.00  

 บริษทัฯ และบจก.น าชัย กอล์ฟ 
แมเนจเม้นท์ มีกรรมการร่วมกัน
2 ท่าน คือ  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 

 
 
 

 บริษัทฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพื่อ
จัดท าโปรโมช่ันทางการตลาด โดย
ราคาดังกล่าวเป็นราคาตามลักษณะ
การด าเนินธุรกิจทั่วไปในราคาตลาด   

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 

 
 
 

 
0.74 
0 

 บริษทัฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพื่อจัดท า
โปรโมชั่นทางการตลาด โดยราคาดังกล่าว
เป็นราคาตามลักษณะการด าเนินธุรกิจทั่วไป
ในราคาตลาด   
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

5. บริษทั เอส.ซี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ 
เดคคอร์เรชัน่ จ ากัด(SC) / ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงได้แก่  
นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ นางสาว 
นงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม ถือ
หุ้นใน SC รวมกันร้อยละ 94.98 

 บริษทั และ SC มีกรรมการ
ร่วมกัน 2 ท่าน คือ 
 นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  

บริษทัซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บริษัท เอส.ซี.
คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์เรชัน่ จ ากัด 
- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 
 
 

 
 

0.078 
0.047 

 บริษทัและบรษิัทย่อยเปน็ผูจ้ัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซ้ือจากบคุคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกต ิ

 การซ้ือวัสดุก่อสร้างจากบริษัทที่เก่ียวข้องส่งผล
ให้บรษิัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

6. บริษทั สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง จ ากัด / ด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง 

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงได้แก่  
นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์   
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ และ
บุคคลในกลุ่มตันฑเทอดธรรม 
ถือหุ้นใน บจก.สถาพรวัฒนา ค้า
วัสดุก่อสร้าง รวมกันร้อยละ 
100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวัฒนา   
ค้าวัสดุก่อสร้าง มีกรรมการ
ร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม 
 

บริษทัซื้อวัสดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง  
-  มูลค่ารวม 
-  ยอดคงค้าง 

 
 

31.95 
5.44 

 บริษทัและบรษิัทย่อยเปน็ผูจ้ัดหาวัสดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ให้แก่
ผู้รับเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ซ้ือจากบคุคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกต ิ

 การซ้ือวัสดุก่อสร้างจากบริษัทที่เก่ียวข้องส่งผล
ให้บรษิัทสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินค้าและได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
ความจ าเปน็ / ความสมเหตุสมผล 

7. บริษทั พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จ ากัด/ 
ด าเนินธุรกิจการผลิตแผ่นคอนกรตี
ส าเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซ่ึงเป็น
กรรมการของบรษิัท พรีแค๊สท์ 
สเตช่ัน จ ากัด เปน็ญาติของผู้ถือหุน้            
(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 
กรรมการ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธากรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จดัการ และผูถ้ือ
หุ้นใหญ่ของบรษิัท ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 1.88 (ณ วันที่ 30 
ธ.ค. 2560) 

 บริษทัฯให้บรษิัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน 
จ ากัด เช่าพื้นที่เพื่อเป็นส านักงาน          
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 – 
40,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บริษทัฯ จ้าง บริษทั พรีแค๊สท์ 

สเตช่ัน จ ากัด รับเหมาก่อสร้างบ้าน 
โดยคิดราคาที่ตกลงร่วมกัน 

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงค้าง 

 
 
 
 

0.72 
 
 
 
 
 

51.67 
36.53 

 บริษัทฯให้บริษัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จ ากัด เช่า
พื้นที่ เพื่ อ เป็นส านักงานในการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป (Precast) โดยท าสัญญาเช่า 3ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2562   

 
 

 บริษทัฯจ้างบรษิัท พรีแค๊สท์ สเตช่ัน จ ากัด
รับเหมาก่อสร้างบ้านโดยคดิราคาที่ตกลง
ร่วมกัน  

 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นรายการที่กระท าตามความจ าเป็นเปน็ครั้งคราว 
 2. รายการที่ 5, 6 และ 7 เป็นรายการที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
* นายน าชัย ตันฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ผู้จัดการกองมรดก คุณน าชัย ตันฑเทอดธรรม ประกอบด้วย 

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

 กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป มีการก าหนดราคาและเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกับการก าหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการท า รายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแล
ให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเข้าท า
รายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีความขัดแย้ง นอกจากนี้ บริษัทจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
นโยบายหรือแนวปฏิบัติการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน บริษัทก าหนดประเภทของ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท 
  รายการธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การซื้อวัสดุก่อสร้าง การขายบ้านในโครงการ การซื้อ
ที่ดิน บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว  
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 (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษัท และว่าจ้างก่อสร้างเฉพาะบ้านสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น   ได้แก่ บริษัทเช่าทรัพย์สินเป็นที่ตั้ง
ส านักงานขายของโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ 
 (4) รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ 
  รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การว่าจ้างบริษัทย่อยดูแลสวนในโครงการ  

5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 
 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย การให้ธนาคารพาณิชย์ออก
หนังสือค้ าประกันต่อหน่วยงานราชการให้แก่บริษัทย่อย การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทจะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขราคาที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
นั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการใน
อนาคตของบริษัท เพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซื้อที่ดินของบริษัท
ในอนาคต บริษัทจะซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการโดยตรงจากผู้ขาย และไม่มีนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
นายหน้าถือครองกรรมสิทธิ์ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัท แต่หากเป็นการซื้อที่ดินของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน
จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ 
 รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะท าการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น และ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ างวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

13.1 งบการเงิน 
1) ผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี 

 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 ผลการดําเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสด สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 ผลการดําเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558  ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสด สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินระหว่างกาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ผู้สอบบัญชี : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัดd 
  ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และ 2557 ผลการดําเนินงานรวม การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
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การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ
กระแสเงินสด สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
2)   ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงนิรวม) 

 

รายการ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์     
 

      

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 

  
 

    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22 0.46 13          0.26  30          0.59  

  เงินลงทุนชั่วคราว 1 0.11 1          0.01  1          0.01  

 ลูกหนีก้ารค้า -  - - - - 

  สินค้าคงเหลือ  486 10.21 623        12.22  445          8.87  

  ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน  2090 43.85 2,609        51.18  2,540        50.65  

  ที่ดินรอการพัฒนา 1794 37.64 1,465        28.74  1,595        31.82  

  เงินมัดจําค่าซื้อที่ดิน - -  -   -  2          0.04  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  9 0.19 20          0.40  16          0.32  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4401 92.37 4,731        92.81  4,628        92.30  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
 

  
 

  

  เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 9 0.19 8          0.16  13          0.26  

  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 204 4.28 214          4.20  224          4.48  

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  118 2.47 124          2.43  138          2.75  

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  6 0.12 5          0.10  3          0.06  

  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 18 0.38 7          0.13   -   -  

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5 0.10 5          0.09  2          0.03  

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 0.09 4          0.08  6          0.13  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 364 7.63 367          7.19  386          7.70  

รวมสินทรัพย์ 4765 100.00 5,097      100.00  5,014      100.00  
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รายการ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนี้สิน             
หนี้สินหมุนเวียน           
  เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น           
   จากสถาบันการเงิน 404 8.48 1171 22.98 860 17.15 
  ตั๋วเงินจ่ายการค้า 49 1.03 47          0.93  69          1.38  
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 86 1.80 107          2.09  93          1.85  
  เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 43 0.90 39          0.77  31          0.62  
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 38 0.80 15          0.30  61          1.21  
  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย - -  -   -  4          0.07  
  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน          
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1 0.02 1 0.02 1 0.02 
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน           
   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 146 3.06 330 6.47 592 11.93 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 17 0.36 81          1.59  64          1.28  
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6 0.13 24          0.46  31          0.61  
  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา 82 1.72 80          1.58  81          1.62  
  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1 0.01 0.5          0.01  1          0.01  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1310 27.49 1,896        37.20  1,893        37.75  

หนี้สินไม่หมุนเวียน           
  ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  - - 1          0.02  2          0.03  
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                880 18.47 648        12.71  566        11.28  
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  38 0.80 40          0.78  35          0.69  
  ประมาณการหนี้สินค่าบํารุง

สาธารณูปโภค 
16 0.34 15          0.29  24          0.48  

  ภาระหนี้สินจากการซื้อโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 

32 0.67 32          0.63  44          0.87  

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  -   -   -   -   -   -  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 966 20.27 735        14.43  670        13.36  

รวมหนี้สิน     2276 47.76 2,632        51.63  2,563        51.11  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           
  ทุนที่ออกและชําระแล้ว 1245 26.13        1,245        24.43         1,186        23.65  
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 578 12.15          578        11.33           578        11.52  
  กําไรสะสม 667 14          643        12.61           688        13.72  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2489 52.24        2,465        48.37         2,452        48.89  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4765 100.00        5,097      100.00         5,014      100.00  
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บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบการเงินรวม) 

 

รายการ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้             

  รายได้จากการขาย 1425 97.80            1,402             97.61             2,107             98.59  

  รายได้ค่าเช่าและบริการ 21 1.44                 21               1.43                  14               0.63  

  รายได้อื่น 11 0.75                 14               0.96                  17               0.77  

รวมรายได้ 1457 100.00            1,436           100.00             2,137          100.00 

ค่าใช้จ่าย           

  ต้นทุนขาย 941 65.53               945             65.84             1,409             65.90  

  ต้นทุนให้เช่าและบริการ 21 1.46                 21               1.43                  20               0.95  

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 192 13.37               176             12.27                230             10.78  

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 170 11.84               171             11.92                181               8.47  

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 32 2.23                 31               2.13                  48               2.24  

  ต้นทุนทางการเงิน 80 5.57                 67               4.64                  89               4.16  

รวมค่าใช้จ่าย 1436 99.53            1,410             98.22             1,977         92.50  

วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

- -                 -                      -      

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 2 0.14                   5               0.33                  35               1.66  

กําไรสําหรับปี 24 1.67                 20              1.42                125               5.85  

บริษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบการเงินรวม) 

                       (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2560 2559 2558 

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 477 (37) 344 

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 267 (8) (17) 

เงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (736) 29 (310) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธ ิ 9 (16) 18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 13 30 12 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 22 13 30 
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3) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน 

                    (หน่วย : ล้านบาท) 

 
* ปี 2560 บริษทัฯ งดจ่ายปนัผล ทั้งนี้ การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 
 

 
 

 

งบการเงิน 2560 2559 2558 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)    
รายได้จากการขายและบริการ 1,446 1,422 2,121 
รายได้รวม 1,457 1,436 2,137 
ต้นทุนขาย และบริการ 963 966 1,429 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,436 1,410 1,977 
กําไรขั้นต้น 483 456 692 
กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 24 20 125 

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)    
สินทรัพย์ 4,765 5,097 5,014 
หนี้สิน 2,276 2,632 2,563 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,489 2,465 2,452 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 1,245 1,245 1,186 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
กําไร (ขาดทุน)สทุธิ 0.015 0.017 0.100 
มูลค่าตามบัญช ี 2 1.98 2.07 
เงินปนัผล -* - 0.0555555555518081 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
อัตรากําไรขั้นต้น (%) 33.43 32.06 32.63 
อัตรากําไร(ขาดทุน) สุทธิ (%) 1.66 1.42 5.85 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.96 0.83 5.10 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.50 0.40 2.49 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.64 2.49 2.44 
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.91 1.07 1.05 
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14. การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัทดํา เนินธุรกิจอสังหา ริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่ งประกอบด้วยธุรกิ จพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย ธุรกิจ
บริหารและจัดการโครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหารชุมชน ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักทั้งจํานวนมา
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษัท 
เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งด้านบริหาร
การขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลักษณะของการเข้าไปฟื้นฟูกิจการ และการบริหาร
ร่วมกับเจ้าของที่ดิน และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหาร
ชุมชนแก่โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังการโอน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดําเนินการจํานวน 13 
โครงการ, โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาจํานวน 7 โครงการ  โดยเป็นมูลค่าที่ทําสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 
9,375.98  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.85  ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน  

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้ 

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,456.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559  ซึ่งมี
รายได้รวม 1,435.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5  เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีความสามารถในการโอน
กรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น  

 รายได้ของบริษัททั้งจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้หลักจากการขายบ้าน
จัดสรรพร้อมที่ดิน ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อ่ืน 
เท่ากับ ร้อยละ 97.8 ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 0.8 ตามลําดับ ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
การขาย รายได้จากการบริการ และรายได้อื่นเท่ากับ ร้อยละ 97.6  ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.0 ตามลําดับ  

โครงสร้างรายได้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย NC 1425.1 97.8 1,401.7 97.6 2,107.2 98.6 
รายได้จากค่าเช่าและบริการ QLM* 21 1.4 20.6 1.4 13.6 0.6 
รายได้อื่น** NC , NCPM*, QLM* 10.9 0.8 13.7 1.0 16.6 0.8 
รายได้รวม  1,457 100.0 1,436.0 100.0 2,137.3 100.0 
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หมายเหต ุ *   บริษัทถือหุ้นใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 

 ** รายได้อ่ืนเป็นรายได้จากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปลี่ยนสัญญา ดอกเบี้ยรับ       
กําไรจากการ จําหน่ายทรัพย์สิน และอ่ืนๆ 

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

 NCPM หมายถึง บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด 

 QLM หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด 

 

 รายได้จากการขาย 

 ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว บ้าน
เแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด ร้อยละ 57.3 ร้อยละ 10.8  ร้อยละ 15.2  และร้อยละ 16.8 ตามลําดับ ขณะที่
ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 
และอาคารชุด เท่ากับ ร้อยละ 36.3 ร้อยละ 14.7 ร้อยละ 20.8 และร้อยละ 28.2 ตามลําดับ  

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทบ้าน 
ผลิตภัณฑ ์ 2560 2559 2558 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย:       
  บ้านเดี่ยว 816.5 57.3 508.8 36.3 845.2 40.1 
  บ้านแฝด 153.2 10.8 205.4 14.7 310.2 14.7 
  ทาวน์เฮ้าส์ 216.3 15.2 291.9 20.8 567.4 26.9 
  อาคารชุด 239.1 16.8 395.7 28.2 384.4 18.2 

รวมรายได้จากการขาย 1425.1 100.0 1,401.7 100.0 2,107.2 100.0  

 ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่ง
สร้าง เท่ากับร้อยละ 95.3 ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.8  ตามลําดับ ขณะที่ ปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
การขายบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้างเท่ากับร้อยละ 77.8 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 19.3 
ตามลําดับ  

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลักษณะค าสั่งซื้อของลูกค้า 

ประเภทบ้าน การผ่อนช าระเงินดาวน ์
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (รอ้ยละ) 

2560 2559 2558 
1.บ้านพร้อมอยู ่ (0-2 งวด) 95.3 77.8 63.3 
2.บ้านสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 1.9 2.9 7.9 
3.บ้านส่ังสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 2.8 19.3 28.8 

รวม 100 100 100.0 
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 รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี ปิ่น
เกล้า-สาย5, บ้านฟ้าปิยรมย์ นีวา เฟส 14 , เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า ,เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม เฟส 2,  NC on 
Green Charm, บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด่ เฟส 13, บ้านฟ้า กรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ,บ้านฟ้าปิย
รมย์ เฟส 15 เทนโด  คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 83.3  และจากโครงการประเภทอาคารชุด คิดเป็นสัดส่วน
รวมร้อยละ 16.7 ของรายได้จากการขายทั้งหมด   

รายได้จากการขายรายโครงการ 

โครงการ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ - - - - - - 
บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 - - - - - - 
ธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 15 1.1 - - 210.6 10.0 
เอ็น.ซี. รอยัลปิ่นเกล้า 235.6 16.5 113.8 8.1 113.5 5.4 
NC on Green Charm 130.9 9.2 74.5 5.3 - - 
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ - - 9.6 0.7 48.3 2.3 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต เฟส 11 - - - - 106.4 5.0 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร เฟส 12 2.4 0.2 110.9 7.9 315.7 15.0 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด เฟส 13 110.69 7.8 57.7 4.1 141.5 6.7 
บ้านฟ้าปิยรมย์ นีวา เฟส 14 235.7 16.5 282.7 20.2 94.5 4.5 
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า-สาย 5 237.3 16.7 285.2 20.3 685.8 32.5 
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ 86.6 6.1 71.6 5.1 6.5 0.3 
บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 15 เทนโด 74.1 5.2 - - - - 
บ้านฟ้าทาว์นี่ดอนหวาย 153.5 10.7 - - - - 
เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม (เฟส 1) 11.5 0.8 140.3 10.0 381.0 18.1 
เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม (เฟส 2) 80.1 5.6 200.6 14.3 - - 
ดิอามองต์ คอนโดนิเนียม 51.8 3.6 54.8 3.9 3.4 0.2 

รวม 1,425.1 100.0 1,401.7 100.0 2,107.2 100.0 

 

 รายได้จากค่าเช่าและบริการ  

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ 21 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และบริษัทย่อย คือ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่งให้บริการบริหารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัย  

 รายได้อื่น  

 ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อ่ืน 10.9 ล้านบาท  
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2. ต้นทุนขาย 

 บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายรวม 941.3 ล้านบาท ลดงจากปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนขายรวม 945.5 
ล้านบาท หรือลดลง 4.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 

 

3. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 191.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.52 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 จากปี 2559 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร170.2 ล้านบาท ลดลง 0.90 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.52 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง  

 ต้นทุนทางการเงิน  

 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น13.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ19.60 เนื่องจากมี
ดอกเบี้ยจ่ายสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียมในการขอเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

 

 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ลดลง 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.72  จากปี 
2559 เน่ืองจากมีกําไรสุทธิลดลง 

 

4. ก าไรสุทธ ิ

 ในปี 2560  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 24.0  ล้านบาท  เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 20.4 ล้าน
บาท บริษัทมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.74 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมี
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 23.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.67  เนื่องจากความสามารถในการโอน
กรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 

 

5. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.015 บาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีผล
กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.017 บาท  
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ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4765.2 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จํานวน 331.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.51 เน่ืองจากสินค้าคงเหลือลดลง 

 1.1 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งที่ดิน ค่าพั ฒนาที่ดิน ค่า
ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการรวมทั้งดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจํานวน 486.4 ล้านบาท และ 622.9 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.21 และร้อยละ 12.22 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยสินค้าคงเหลือหลักมาจาก
โครงการดิอาร์มองต์ เชียงใหม่  และโครงการเนทูเรซ่า  คอนโดมิเนียม พัทยา เนื่องจากสร้างเสร็จทยอยโอน
ได้ในระหว่างงวด   อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยและเพิ่ม
สภาพคล่องในการดําเนินงาน  

 1.2 ต้นทุนการพัฒนาท่ีดินและที่ดินรอการพัฒนา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจํานวน 
3,883.3 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 43.85 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 37.64 
ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 190.1  ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ -4.67 จากปี 2559  

 1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 สินทรัพย์ประเภทนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ ที่ดินและอาคารสําหรับเป็น
สํานักงานและสโมสรในโครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 117.8 ล้านบาท และ 123.7 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.47 และร้อยละ 2.48 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ  

 

2. คุณภาพสินทรัพย์ 

  2.1 สินทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีการสอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายทันที  

 2.2 ลูกหน้ี 

 รายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายได้เมื่อ
มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของให้กับผู้ซื้อแล้ว ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.0 ล้านบาท จากกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์  ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 1.7 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้ากิจการอสังหาริมทรัพย์จํานวน 1.0 ล้านบาท พิจารณาได้ว่ามีมูลค่าน้อย 
และไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทยังไม่มีการรับรู้เงินค้างชําระเป็นรายได้จากการ
ขายของบริษัท บริษัทจะออกหนังสือติดตามการชําระหนี้ สําหรับหนี้ที่ครบกําหนดค้างชําระเกิน 2 เดือน 
โดยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดําเนินการติดตามหนี้ ซึ่งจะประสานความร่วมมือกับลูกหนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการ
ชําระหนี้ บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยประมาณการ
จากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ 

 

3. สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสดของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน และเงินกู้
ยืมสถาบันการเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน 22 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากต้นงวดจํานวน 8.7 ล้านบาท รายละเอียดของ
แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินมีดังต่อไปนี้  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 477.2 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,376.25 จากปี 2559   

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 267.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.5 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3,395.53 จากปี 2559  เน่ืองจากปี 2560 มีความสามารถในการชําระหนี้ได้มากขึ้น 

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนเป็นลบ 735.9  ล้านบาท เนื่องจาก มีการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงิน 

 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.5 เท่า ในปี 2559 เป็น 3.4 เท่า ในปี 2560 เนื่องจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 329.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.96 จากสินค้าคงเหลือลดลง 136.5 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 21.92 และต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง 518.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.29 จากปี 2559 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

1.  หนี้สิน 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,275.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2559 จํานวน 355.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.52  เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง 
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 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 586.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.93  เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินลดลง 767.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65.49  และเงินกู้ระยะสั้นจากกรรมการ 
เพิ่มขึ้น 64.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.14 

 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงเป็น 0.91 เท่า ในปี 2560 จาก 1.07 เท่า ในปี 2559 

 

2.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 
2,489.3 ล้านบาท และ 2,465.3 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 

 

3.  ส ารองตามกฎหมาย 

 ในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 1.1 ล้านบาท ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 69.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนจด
ทะเบียน     

 

4. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

- บริษัทได้ทําสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร สํานักงานขาย ที่ดิน และบริการจัดทําและ
ติดตั้งป้ายโฆษณา เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่า
เช่าและบริการตามสัญญาภายใน 1 ปี จํานวน 1.7  ล้านบาท และภายใน 2 ถึง 3 ปี จํานวน 0.4 ล้านบาท 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งออก
หนังสือค้ําประกันต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก จํานวน 205.8 ล้านบาท ได้แก่ ค้ําประกันการใช้
ไฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ จํานวน 14.0 ล้านบาท และค้ําประกันค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะส่วนกลาง จํานวน 191.5 ล้านบาท 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ค้ําประกันการขอกู้ยืมเงินของลูกค้าต่อสถาบัน
การเงินเป็นจํานวนเงิน 0.7 ล้านบาท และค้ําประกันการใช้น้ํามัน เป็นจํานวนเงิน 0.2 ล้านบาท 
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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 คาดว่าจะกลับมาเติบโต ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่น่าจะ
ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และอานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ การใช้จ่าย
ภาคเอกชนที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญทําให้มีเงินหมุนเวียนสร้างสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลการ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทั้งแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีโอกาสปรับขึ้น ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูง ซึ่งยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ฉุดร้ังความต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเน้นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าการบริการ ด้วยกลยุทธ์ด้าน
การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านในระยะยาว สร้างการรับรู้
และเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งด้านการเงินและเงินทุน มีที่ดิน
ในทําเลที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และตัดสินใจ
การลงทุนด้วยความระมัดระวังและกระจายความเสี่ยง มีความพร้อมด้านบุคลากรทีมงาน มีโครงสร้าง
องค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจแต่ละกลุ่ม Strategic Business Unit และระบบการบริหารงานจัดการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

            บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้  บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ

ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีรายชื่อของ นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูล
ที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
  
                  ชื่อ                 ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 
  
1.   นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม        กรรมการผู้จัดการ           ……………………….. 
 
2.   นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์              รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร        .……………………….. 
 
                    ชื่อ                               ต าแหน่ง         ลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจ  
 
นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม            กรรมการผู้จัดการ                                  .……………………….. 
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              รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
 

ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

1.นายสธุรรม ชชัวาลวงศ ์ 
   ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 
 (วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน             
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นที่  53/2548  

2550 – ปัจจุบัน 
 
2550 – 2554 
 
 
2546 – 2550 
 
 
 
2545 – 2547 
 
 

ประธานกรรมการ   
 
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้ว่าการ 
การประปานครหลวง 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
บมจ. เอ็น. ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
การประปานครหลวง 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

2.  ดร.พิบลูย ์ ลิมประภทัร  
     กรรมการ  กรรมการอิสระ 
     ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการสรรหา  
    และประธานคณะกรรมการ 
    พิจารณาค่าตอบแทน 

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

Philippines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)์ 

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

(DCP)  รุ่นที ่19/2545  
 The Role of the Chairman Program 

(RCP) รุ่นที ่3/2544  
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจุบัน 

 
 
 

2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ
สรรหา   
และประธาน
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
ประธานคณะกรรมการ 
 
 
 
กรรมการอิสระ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการ
สรรหา   
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ชไูก 
 
 
 
บมจ. โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทัจัดจ าหน่าย
เครือ่งจกัรและบริการให้
เช่าเครือ่งจักรหนกั 
 
การแพทย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

3.  ผศ.กอบศกัดิ์ พงศ์พนรัตน ์ 
กรรมการ  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการสรรหา 

 
 

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

 เนติบัณฑิต สมยัที่ 25 ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร
ภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร 2539 

 หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บรหิาร
ธนาคารและสถาบนัการเงิน  

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

รุ่นที ่7/2547  
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2546 - 2551 
 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
 
รองกรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

4.   นายวิจิตร วชิัยสาร    
      กรรมการ  กรรมการ

อิสระกรรมการ
ตรวจสอบ  และ
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 

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

 ปริญญาโท รฐัศาสตร์มหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบ์ัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรพฒันาผู้บริหารระดับสูง  
      ณ ประเทศออสเตรเลยี 
 หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร

ภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่น 42) 

 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning  
      and Management 
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
     รุ่นที ่96/2550  
 

2550 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2554 – 2559 
 
 
2549 – 2551 
 
2547 – 2549 
 
 
2546 – 2547 
 
 
2544 - 2546 

กรรมการ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการพิจารณาค่าตบอแทน 
 
คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ 
 
คณบดีคณะรัฐประ- 
ศาสนศาสตร ์
 
กรรมการ 
 
ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดปทุมธาน ี
 
 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดสตูล 

บมจ.เอน็.ซี.เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 
 
การไฟฟ้านครหลวง 
 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
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 Finance for Non-finance Director 
(FND)  

     รุ่นที ่38/2550  
 Understanding the Financial Statement 

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

Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2551 
 IT Governance : A Strategic Part 

Forward 
 Ethics leader/management Sciences 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

5.  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม   
     กรรมการ  
     กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน   
     ประธานคณะกรรมการ

บริหาร  
     และกรรมการผู้จัดการ 
     (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 1.88 พ่ีชาย  
นายสมนกึ  
ตันฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรบันักบรหิารระดับสงู รุ่นที่ 7      
สถาบนัพระปกเกล้า  

 การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน รุ่นที ่6 สถาบันพระปกเกล้า 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
กฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       
       มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร ์ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร 

ภาครฐัร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร (วปรอ.399)  

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 128/2553 
 

2550 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
 
 
 
บมจ. โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี พรอ็พเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท ์
 
บจก. ควอลิตี ้ลิฟวิง่    
แมเนจเม้นท ์
 
 
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
การแพทย ์
 
 
รับจ้างบรหิาร
โครงการบ้านจัดสรร 
 
รับจ้างบรหิารชุมชน
ในโครงการบ้าน
จัดสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 Director Accreditation Program 
(DAP)  
รุ่นที ่8/2547  

 CEO Performance Evaluation   ปี 
2547 

2553-2558 
 
 
2548 - 2551 
 
 
2546 - 2550 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
นายกสมาคม 
 
 
กรรมการ  
กรรมการบรหิาร  
และกรรมการผู้จัดการ 
 

สมาคมอสงัหาริมทรัพย์
ไทย 
 
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สนิ
แหง่ประเทศไทย 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 

องคก์รวิชาการ 
 
 
สมาคม 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

6.  นายสมนกึ ตันฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการสรรหา
กรรมการบรหิาร  และรอง
กรรมการผู้จัดการ อาวโุส 

 (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 
 
 

49 2.38 น้องชาย 
นายสมเชาว์  
ตันฑเทอด
ธรรม 

 

 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  
  โครงการพัฒนาวิชาชีพ  ผู้จัดการ 
      นิติบุคคลอาคารชุด/ 
      นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   
      รุ่นที่ 1/2553 
 นักบริหารงานผังเมืองระดบัสงู  
      รุ่นที่ 1/2551 
 โครงการอบรมผู้บริหาร 

โครงการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์  
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์    
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2536 

2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
2554 – 2560 
 
 
 
 
 
2546 - 2554 
 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการ
ผู้จัดการ อาวโุส 
 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการ
ผู้จัดการ สายปฏิบัตกิาร 
2 
 
กรรมการ  
กรรมการบรหิาร  และ
รองกรรมการผู้จัดการ               
สายปฏบิัติการ 2 
 
กรรมการ 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
 
บจก. เอ็น.ซ.ี พร็อพเพอร์
ตี ้แมเนจเม้นท ์
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
รับจ้างบรหิารโครงการ
บ้านจัดสรร 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า 
2557 

 นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ที่ 5 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์2557 

 RE-CU HOTEL INVESMENT 
AND MARKETING รุ่นที่ 5 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 

 RE-CU CEO PREMIUM IN 
MODERN REAL-ESTATE 
BUSINESS รุ่นที่ 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2559 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director  Certification  Program 
     (DCP) รุ่นที่  90/2550  

 Director  Accreditation  Program  
 (DAP) รุ่นที่ 8/2547 
 

2537 - 2546 
 

รองกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏบิัติการ 2 
 

บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง  
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

7.  นายวิเชยีร ศลิาพัชรนนัท ์  
    กรรมการ กรรมการบรหิาร และ     
รองกรรมการผู้จัดการ     

   (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 

57 0.04 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงนิ  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร ์               

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 โครงการอบรมผู้บริหาร  

โครงการธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 การบริหารความเสีย่งองค์กร  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
รุ่นที ่4/2548 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรบั       นกับรหิารระดับสงู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสงู 
สถาบนัพระปกเกล้า รุน่ที ่11/2555-
2556 

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 DirectorCertificationProgram(DP)  
      รุ่นที่ 81/2549  

2560 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2554 - 2560 
 
 
 
 
2550 - 2554 
 
 
 
 
 
2546 – 2550 
 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการบรหิาร  และ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการ   
กรรมการบรหิาร  และ 
รองกรรมการผู้จัดการ สาย
บริหาร 
 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายบรหิาร 
 
กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการ 
ผู้จัดการ สายบรหิาร 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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 Director Accreditation Program 
(DAP)  รุ่นที่ 8/2547 

 Board Performance Evaluation ปี 
2547 

2537 - 2546  
 

รองกรรมการผู้จัดการ สาย
บริหาร 

บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง  
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

     8. นายรงัสรรค ์นันทกาวงศ์   
กรรมการ กรรมการบริหาร   
และรองกรรมการผู้จัดการ  

      (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

57        - -   ปริญญาโท การวางผงัเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร ์ 
(การปกครอง)  

     มหาวทิยาลัยรามค าแหง  
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 116/2552         
 Raising the Awareness of     

Corporate Fraud in Thailand             
ปี 2548 

 Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 8/2547  

 

2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2546 – 2560 
 
 
 

2541 - ปัจจุบัน 
 
 

2541 – ปัจจุบัน 
 
 

 

2551 - 2554 
 

กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผู้จัดการ 
สายปฏบิัติการ 1 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ 
 

 

นายกสมาคมบรหิาร
ทรัพยส์ินแห่งประเทศไทย 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
 
 

บจก. เอ็น.ซ.ี  
พร็อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท ์

บจก. ควอลิตี ้ลิฟวิง่    
แมเนจเม้นท ์
บจก. เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง  

 

สมาคมบรหิาร
ทรัพยส์ิน (PMA) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 

รับจ้างบรหิารโครงการ
บ้านจัดสรร 
 

รับจ้างบรหิารชุมชนใน
โครงการบ้านจัดสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
 

สมาคม 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

2537 - 2546 
 

รองกรรมการผู้จัดการ  
สายปฏบิัติการ 1 

บจก. เอ็น.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

9.    นายวราพงศ์  นิลศิริ 
       ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ      
 

56 
 

- -  ปริญญาโท ผังเมอืงมหาบัณฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบ์ัณฑิต 

(ภูมิศาสตร)์ สังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 Mini MBA คณะบรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 Mini Master of  Retail Management  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

 

2560 - ปัจจุบนั 
 
2555 - 2560 
 
 
2551 - 2555 
 
 
2550 - 2551 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ 3) 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ 1) 
 
ผู้จัดการอาวุโส 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

10. นายบุญชัย โรจน์พานชิ     
ผูอ้ านวยการโครงการ 

49 - -  ปริญญาโท บริหารทั่วไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรม (โยธา)     
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

2554 - ปัจจุบัน 
 
2548 -  2554 
 
2539 - 2548 

ผู้อ านวยการโครงการ 
 
ผูจ้ัดการโครงการอาวุโส 
 
ผู้จัดการโครงการ 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

11. นางน้ าเพชร ตนัตะวิริยะ  
ผูอ้ านวยการ  

      ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 

 
 

52 - -  ปริญญาโท บริหารรฐักิจ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร ์ 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 Performance Management System  
 Situation Leadership 
 Culture Development 
 โครงการเพ่ิมศักยภาพข้าราชการฝ่าย

ตุลาการศาลยุติธรรมเรื่อง การบริหาร
จัดการงานคดีเยาวชนและครอบครัว 

 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ 
 เหนือชั้นการพัฒนากระบวนการคิด

เชิงกลยุทธ์ 
 การจัดการอย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อน

องค์กรสู่อนาคต 
 ภาวะผู้น าและกลยุทธ์การขับเคลื่อน

องค์กรสู่ความส าเร็จ 
 Requirement and Interpretation to 

ISO 9001 : 2015 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 
 
2555 – 2558 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย ์
 
ผู้พิพากษาสมทบ 
 
 
เลขานกุารบริษทั 
 

บมจ.เอน็.ซี. เฮ้าสซ์ิ่ง 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครวั 
จังหวัดปทุมธาน ี
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

 Developing Effective Strategic Plan 
for Sustainable Growth 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

12.  นางสาวสุมณี  บญุสรณะ    
ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี

54 
 

- -  ปริญญาตรี บัญช ี                                   
      มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บรหิารการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
 

2554 – ปัจจุบัน 
 
2553 – 2554 
 
2546 – 2552 
 
2544 – 2546 
 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญช ี
 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญช ี
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

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

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษทั ลักษณะธรุกิจ 

13. นางสาวนพรัตน ์ 
      วชิัยยทุธ์พงศ ์ 

ผูอ้ านวยการ  
     ฝ่ายการตลาด 

46 0.001 -  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชสีาขาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 Super Brand Manager รุ่นที่ 14  
      สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 
 การบริหารโครงการอย่างมีประสทิธิภาพ

(Project Management) 
 การสร้างความผูกพันตอ่องค์กร 

(Employee Engagement Building) 
 บุคลกิภาพที่ดกีุญแจสู่ความส าเร็จของ

การบริการ 
 Empower Boss ผู้น าแหง่การกระจาย

อ านาจ 
 ปั้นยอดขายอย่างไรให้ถงึเป้าหมาย  
      (Power Selling) 
 นักบริหารการตลาดอสงัหาริมทรพัย์ 

รุ่นที ่1 ศูนย์บริการวิชาการแหง่
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

2554 – ปัจจุบัน 
 
 
2554 –2554 
 
 
2553 –2554 
 
 
2545 – 2553 
 
 

ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายการตลาด 
 
ผู้จัดการอาวุโส  
ฝ่ายการตลาด 
 
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด 
/ผู้จัดการโครงการ 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
ฝ่ายการตลาด/ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่  
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

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

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษทั ลักษณะธรุกิจ 

 การกระตุน้พนักงานขายด้วยแผนงานการ
ท าผลตอบแทนที่มปีระสทิธิภาพ สมาคม
การตลาดแหง่ประเทศไทย 

 โครงการพัฒนาผู้บริหาร Kasetsart Mini 
Financial Business Management 4/2556 

 Strategic Thinking กระบวนการคดิ
เชิงกลยุทธ ์

 การจัดการอย่างยั่งยืน เพ่ือขบัเคลื่อน
องคก์รสูอ่นาคต 

 การพัฒนากลยุทธ ์ระดับองค์กร 
 พัฒนาผู้น ายุคใหม่ เพ่ือขบัเคลือ่นองค์กร

สู่ความส าเร็จ(ระดับผู้บริหาร)  
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษทั ลักษณะธรุกิจ 

14.  นางอัจฉรา กิง่ไทร     
ผูอ้ านวยการฝ่ายขาย 

55 0.0002 -  โรงเรยีนพาณิชยการสยาม การตลาด 
 โรงเรยีนธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

การขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที ่21 

 

2554 – ปัจจุบัน 
  
 
2537 – 2554 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายขาย 
 
 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 

 พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย ์
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 
การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

15. นายสนิท ลจีันทึก 
       ผูอ้ านวยการฝ่ายกอ่สร้าง 

47 
 

- -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การจัดการ) 

      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 
2553 – 2557 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายกอ่สร้าง 
 
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

ร้อย
ละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

16.  นางนงลักษณ์ ตันฑเทอดธรรม 
       ผูอ้ านวยการส านกักรรมการ 
       ผู้จัดการ 
 

54 
 

1.12 -น้องสาว 
นายสมเชาว์  
ตันฑเทอดธรรม 
-พ่ีสาว 
นายสมนกึ 
ตันฑเทอดธรรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2537 - 2560 
 
 

ผู้อ านวยการส านัก
กรรมการ ผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 
 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
 

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

17.  นางสาวกมลวรรณ สวัสด์ิชัย 
       ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี และ        
       เลขานกุารคณะกรรมการ  
       ตรวจสอบ 

54 
 

- -  ปริญญาตรี บัญช ี      
       มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

2553 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 
2548 – 2553 
 
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี 
 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

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

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

18.  นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกุล  
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

49 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
(การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 กลยทุธ์การบริหารธรุกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์รุน่ที ่25 
คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

 

2545 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 2545 
 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารทรัพยส์ิน 4 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. ธนาคารกรงุศรี
อยุธยา 
 

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

19.  นางสาวสุรีย์พร          
       แสงทองประดิษฐ ์  
      ผู้จัดการฝ่ายบญัช ี

44  - -  ปริญญาตรี บรหิารบญัช ี            
      มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร  
 ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป  
      มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
 

2558  - ปัจจุบัน 
 
2549 - 2557 
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลักษณะธุรกิจ 

20.  นางสาวพรทิพย์ภา       
       ชีวเรืองโรจน ์

 เลขานกุารบริษทั 
 เลขานกุาร 
    คณะกรรมการบริษัท   
 เลขานกุาร 

           คณะกรรมการสรรหา 
 เลขานกุาร 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
 
 

41  - -  ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร ์(ภาษาไทย)             
      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
 Company Secretary Program 

73/2016 
 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 
2558 – 2560 
 
2551 – 2557 
 
 

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ ์
เจ้าหน้าทีก่ ากับดแูลกิจการ
อาวุโส 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษทั 
 

บมจ. เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง่ 
 
บมจ.นิปปอน แพ็ค 
(ประเทศไทย)  
บมจ. ฝาจีบ จ ากัด  
 
 
 
 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 
บรรจภุัณฑ ์
 
บรรจภุัณฑ ์
 
 
 

 

 

หมายเหตุ    - *  ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
- กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัท
NCH NCPM QLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ X
2. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / / / / / / / /
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม /, // / / / / / / /
4. นายวเิชียร ศิลาพัชรนันท์ /, //
5. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ /, // /
6. ดร.พิบลูย์ ลิมประภัทร /
7. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ /
8. นายวจิิตร วชัิยสาร /

กรรมการ
บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง

 

หมายเหตุ 1. NCH    = บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
NCPM = บริษัท เอ็น.ซ.ี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
QLM   = บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

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

    1.       บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จ ากัด 
    2.       บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสรา้ง จ ากัด 
    3.       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถาพรวัฒนา ขนส่ง 
    4.       บริษัท ทรัพย์น าชัยพัฒนา จ ากัด 
    5.       บริษัท น าชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ ากัด 
    6.       บริษัท เอ็นซีเอช  2555 โฮลดิ้ง จ ากัด  
    7.       บริษัท น าชัย กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด  
    8.       บริษัท ธัญญะ คาร์ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด   
 9.       บริษัท ลีฟวิ่ง ออน  กรีน จ ากัด  (จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ 19 สิงหาคม 2559) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ ากัด 
นาย อมรพงษ์  นวลวิวัฒน์ 
 
การศึกษา:        ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

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

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

ประสบการณ์ท างานในฐานะที่ปรึกษา เช่น (1) หัวหน้าโครงการในการสอบทานและ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย , การปิโตรเลี่ยมแห่ง
ประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง (2) เป็นหัวหน้าโครงการในการให้บริการตรวจสอบ
ภายใน ทั้งที่เป็น Outsourcing และ Co-sourcing internal audit  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, บริษัท ซีแฟค จ ากัด, บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด,  ราชกรีฑาสโมสรและโปโลคลับ, โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา , 
บริษัท Johnson Diversy (Thailand)  จ ากัด (3) เป็นหัวหน้าโครงการในการให้บริการสอบ
ทานระบบและออกแบบระบบงานให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (รวมถึงโรงพยาบาลของ 
กฟน.), การเคหะแห่งชาติ,  การสื่อสารแห่งประเทศไทย, การท่าเรือแห่งประเทศไทย , 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง  (4) 
รับผิดชอบงานบริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานและการตรวจสอบภายในของ 



   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                       เอกสารแนบ 3  

159 
 

 

ลูกค้าทั้งหมดของบริษัท  ANS Business Consultants เช่น บริษัท นามยงเทอร์มินัล จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จ ากัด, บริษัท ศรีไทย ฟู้ดเซอร์วิส จ ากัด, 
โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ า บรรเทาอุทกภัย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จ ากัด, บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ถิรไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ , บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด (มหาชน),  บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ 
ที่จัดท าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ โปร่งใส เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท า  เพื่อให้สะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท
ฯ มีรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มี
ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรร
รมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
               (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)                 (นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)  
                    ประธานกรรมการ                                 กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance 
Policy) ตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปี ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหลักการก ากับดูแลกิจการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดระบบที่จัดให้มี
โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น มีการดูแลให้กิจการ
ด าเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น โดยจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท มีแนวคิดตามหลักการพื้นฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เกี่ยวกับความโปร่งใส ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการ
แข่งขัน ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม โดยจัดแบ่งเป็น 5 หมวด  ดังนี้ 
 หมวด  1 คณะกรรมการบริษัท 
 หมวด  2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 หมวด  3 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
 หมวด  4 การควบคุม และบริหารความเสี่ยง 
 หมวด  5 จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   เพื่อเป็นกลไก
อิสระในการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจัดการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นผู้รับสนองนโยบาย และจัดท า
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก ากับดูแลกิจการที่มีอยู่   
รวมถึงสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซ่ึงเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนักงานทุกระดับในองค์กร 
ตระหนักในความรับผิดชอบและท าการประเมินตนเองได้  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ดีในบริษัท ท าให้เกิด
สภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี และพนักงานจะเป็นผู้ที่เห็นความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และรักษา
หรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  ระบบการก ากับดูแลที่ดีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท 

 
        
 

  (ดร.พิบูลย์   ลิมประภัทร) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย   
 1.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายวิจิตร  วิชัยสาร  กรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2558 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ให้
ความส าคัญในการประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ และผู้สอบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินดังกล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องเพียงพอ 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทั้งได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันว่าเป็น
รายการปกติทางธุรกิจการค้าโดยทั่วไป และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

2. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 และก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจน
ดูแลให้มีการปรับแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความเส่ียงที่เปลี่ยนแปลง
ไป พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อก าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น  

3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจากรายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ  และติดตามให้มีการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถ
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ป้องกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและ       แนว
ทางการบริหารความเสี่ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารน าเสนอทุกไตรมาส เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่า บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้บริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 

8. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินโดยรวม และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับ
นี้ ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

                                                                                      
 
 
                   ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหา 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาที่จะหมดวาระให้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 – วันที่ 10 ตุลาคม 
2562) คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบูลย ์  ลิมประภัทร  ประธานกรรมการสรรหา 
 2.  นายกอบศักดิ์  พงศ์พนรัตน์  กรรมการสรรหา 
 3.  นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการสรรหา 

 ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการประชุม 2 ครั้ง และ
กรรมการ    สรรหาทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทสาระส าคัญ
ของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560  

2 พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ประจ าปี 2560 เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมบริษัท และผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี 

3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ    สรรหา คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบการประชุม 
และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

4 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม่ 

5 พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็ม
ความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท   ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่าง
เหมาะสมแล้ว 

            

       ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
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รายงานจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี จากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่จะหมดวาระให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ระยะเวลาที่เสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย   

1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  นายวิจิตร วิชัยสาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดย
ไดม้ีการประชุม 2 ครั้ง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท สาระส าคัญของการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1) พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท  และกรรมการ
ผู้จัดการ ประจ าปี 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ (นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  งดออกเสียงใน
เรื่องนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย) 

2)  พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ซ่ึงประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม และ
การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ 

3) พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว 

 
 
 
 

                ( ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ) 
                    ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560 

 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่
มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความ
เสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
เพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท า
บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้
เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อย
รวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น  
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

 

 
                                                 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA) 
สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial 
Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบรหิาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้ว

พบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น หรือ
มีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย    

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
       1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 

  

                                                 
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความ

ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

  

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธิ์อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการ  และ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกีย่วกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
นั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น 
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างแท้จริง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร 

  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม 
ท่ัวทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) 

  

 

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน   
การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง  
จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการ 
เกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           
ที่ก าหนดไว้ 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  

 
 
 
 
 



 

   บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

175 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน 
รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มี
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 
และสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม   
การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  



 

   บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

176 
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10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

 

 

 

 

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ              
ที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                 
เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัท          
ไปใช้ส่วนตัว   

  



 

   บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)                                 เอกสารแนบ 5-10 

 
 

177 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร               
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏิบัติงาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไป
ได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล  

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ                         
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  
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13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเร่ือง 
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน 
ท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  

 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้             
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช ่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ที่ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทีเ่กิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

     
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
             

                                                             ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                      (นายพิบูลย์ ลิมประภัทร) 




