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วิสัยทัศน์

• ขยัน ทุ่มเท
• ซื�อสัตย์ จริงจัง
• พัฒน�ตนเอง
• ทำ�ง�นเป็นทีม

ค่�นิยมองค์กร

• แผนก�รลงทุนและขย�ยธุรกิจที�ด้ี
• พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร
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• สร้�งเครือข่�ยก�รทำ�ง�นและธุรกิจ

พันธกิจ
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
 ปี 2562 ที�ผ�่นม� นบัเปน็ปทีี�มกี�รเปลี�ยนแปลงในหล�ยด้�้น  ตั�งแตก่�รเลอืกตั�งสม�ชั้กิสภ�ผู้แทนร�ษัฎร
เป็นก�รทั�วไปในเดื้อน มีน�คม จนถึงก�ร ที�สภ�ผู้แทนร�ษัฎร (ร่วมกับวุฒิสภ�) ลงมติเลือกพลเอก  
ประยทุธ ์จนัทร์โอชั้� เปน็น�ยกรฐัมนตร ีในเด้อืนมถินุ�ยน  หล�ยฝ่่�ยจงึค�ด้หวงัว�่รฐับ�ลใหม ่ น�่จะมบีทบ�ท
ในก�รบริห�รประเทศ นำ�พ�ประเทศไทยไปสู่คว�มเจริญรุ่งเรืองได้้  แต่อย่�งไรก็ต�มยังมีปัจจัยภ�ยนอก 
คือก�รเกิด้สงคร�มก�รค้� (Trade war) ม�กระทบกับเศรษัฐกิจของไทย ทำ�ให้สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�ร
เศรษัฐกิจและสังคมแห่งชั้�ติ (สศชั้.) ปรับค�ด้ก�รณ์ก�รเติบโตของเศรษัฐกิจไทย (จีด้ีพี) ลงม�อยู่ที� 2.6%  
ตำ��สุด้ในรอบ 5 ปี  และ ธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลด้ด้อกเบี�ยนโยบ�ยลงม�อยู่ที� 1.25% ตำ��สุด้ 
ในรอบ 10 ปี และตำ��สดุ้ในภมูภิ�ค  อกีทั�งแบงก์ชั้�ตไิด้้ออกม�ตรก�รกำ�กบัด้แูลสนิเชั้ื�อที�อยู่อ�ศัย หรือเรียกสั�นว่�
ม�ตรก�ร LTV ไปเมื�อวันที� 1 เมษั�ยน 2562 ด้้วยคว�มตั�งใจที�จะดู้แลประชั้�ชั้นที�ต้องก�รซื�อที�อยู่อ�ศัย 
ให้ส�ม�รถซื�อบ้�นในร�ค�ที�เหม�ะสม ยกระด้ับม�ตรฐ�นก�รปล่อยสินเชั้ื�อที�อยู่อ�ศัยของสถ�บันก�รเงิน 
ม�ตรก�รด้ังกล่�วส่งผลกระทบกับวงก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์พอสมควร 

 จ�กเหตกุ�รณด์้งักล�่วทำ�ใหบ้รษัิัทฯ ตอ้งปรบัตวัในหล�ยๆด้�้น  นบัตั�งแตก่�รเปลี�ยนแปลงคณะกรรมก�ร
บริษััทใหม่ ก�รเปิด้โครงก�รใหม่ในพ้�นที�ด้้�นตะวนัตกของเมอืงโครงก�รบ้�นฟ้้�กรีนเนอรี� ทวิ� ปิ�นเกล้� - ส�ย 5 
 รวมทั�งก�รทด้ลองเปิด้โครงก�รด้�้นก�รดู้แลสุขภ�พ Healthcare & Wellness ได้แ้ก่ บริษััท ศริอิรุณ เวลเนส
จำ�กัด้ ขณะเดี้ยวกัน บริษััทก็ยังพัฒน�โครงก�รในพ้�นที� เด้ิมอย่�งต่อเนื�องได้้แก่โครงก�รบ้�นฟ้้� 
ปิยรมย์ นอร์เด้ิร์น และโครงก�รเอ็นซี ออน กรีน ป�ล์มพ�ร์ค

 ฝ่่�ยบรหิ�รของบรษัิัทเองได้พ้ย�ย�มปรบัทำ�ง�นใหท้นักบัก�รเปลี�ยนแปลงด้งักล�่ว  และที�สำ�คญัพนกัง�น
ของบริษััท ได้้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำ�ง�นอย่�งเต็มกำ�ลังเชั้่นกัน  ถึงแม้ผลลัพธ์ตอนสิ�นปี 2562 บริษััทจะมี 
ผลก�รด้ำ�เนินก�รที�ตำ��กว่�ปี 2561 ก็ต�ม  แต่เร�ทุกคนยังเชั้ื�อว่�ปี 2563 นี�  ชั้�ว NCH ทุกคนยังทุ่มเท 
ทั�งแรงก�ย และแรงใจ  ทำ�ง�นให้บรรลุเป้�ในปี 2563 อย่�งแน่นอน 

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 
ประธานกรรมการบริษัท



รายงานความยั ่งย ืน 256206

ร้้้จัักบ้้้้าน



เกี�ยวกับรายงานฉบับนี� 
(G4-14, G4-18,G4-19,G4-28,G4-29,G4-30,G4-31,G4-32,G4-33)

 บ้้รษิัทัฯ มคีวามม่�งมัน่ในการบ้้รหิารงานภายใต้้หลักัการดูแูลักจิการทีดู่ ีโดูยต้ระหนกัถึึงความสำำาคญัในการดูำาเนนิธุร่กจิใหม้กีารเจรญิ
เต้ิบ้้โต้อย�างยั่งยืน เพื่่่อเพื่่�มมูลัค�า แลัะผลัต้อบ้้แทนสำูงสำ่ดูให้แก�  ผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่าย เพื่่่อสำอดูคลั้องกับ้้ Brand vision NC Group ที่ว�า :  
A Happy Living Community หรือ สำังคม ชุ่มชุน เปี่่�ยมสำ่ข ซึ่ึ่งบ้้ริษััทฯ ปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจพื่ัฒนาอสำังหาริมทรัพื่ย์ ปี่ระเภทบ้้้านจัดูสำรรพื่ร้อม
ที่ดูินเพื่่่อขาย โดูยเน้นการออกแบ้้บ้้แนวคิดูในรูปี่แบ้้บ้้เฉพื่าะของแต้�ลัะโครงการ ต้ลัอดูจนการบ้้ริหารชุ่มชุนภายหลัังการขายเป็ี่นหลััก  
อาทิ ธุ่รกิจบ้้้านเดูี่ยว บ้้้านแฝ่ดู ทาวน์เฮ้้าสำ์ แลัะคอนโดูมิเนียม แลัะหน�วยธุ่รกิจที่สำนับ้้สำน่น

 ในปี่่ 2562 บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี. เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน) จัดูทำารายงานความยั่งยืนปี่ระจำาปี่่มาอย�างต้�อเนื่อง เพื่่่อพื่ัฒนาดู้านความยั่งยืน 
ให้เปี่็นรูปี่ธุรรมมากข้�น โดูยการพื่ยายามเข้าไปี่มีบ้้ทบ้้าทในผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่าย การปี่ระเมินปี่ระเดู็นที่สำำาคัญของบ้้ริษััทฯ คำานึงถึึงปี่ัจจัยที่
สำำาคัญต้�อการดูำาเนินธุ่รกิจอย�างยั่งยืนของบ้้ริษััทฯ แลัะสำอดูคลั้องกับ้้ความคาดูหวังของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียทั�งทางต้รงแลัะทางอ้อมของบ้้ริษััทฯ 
ซ่ึึ่งขั�นต้อนของการปี่ระเมินปี่ระเด็ูนท่ีสำำาคัญนั�นสำอดูคล้ัองกับ้้หลัักการของ GRI ปี่ระกอบ้้ดู้วย 4 ขั�นต้อนหลััก ไดู้แก� 1. การระบ่้้ผู้มีสำ�วนไดู้เสีำย  
2. การระบ้้่ปี่ระเดู็นระหว�างองค์กรกับ้้ผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย 3. การจัดูลัำาดูับ้้ความสำำาคัญของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียแลัะปี่ระเดู็น 4. การคัดูเลัือกปี่ระเดู็นแลัะ
นำาเสำนอต้ามแนวทางการจดัูทำารายงานแห�งความย่ังยนื ต้ามกรอบ้้การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบ้้บั้้ G4 โดูยกำาหนดู
ให้มีความสำมบู้้รณ์์ของเนื�อหาสำอดูคลั้องกับ้้หลัักเกณ์ฑ์์ (“In Accordance” Criteria) ต้ามต้ัวชุี�วัดูแบ้้บ้้หลััก (Core) โดูยมีระยะเวลัาของ 
การรายงานครอบ้้คลั่มต้ามปี่่งบ้้ปี่ระมาณ์ ต้ั�งแต้�เดูือนมกราคม ถึึงเดูือนธุันวาคม 2562 สำำาหรับ้้ข้อมูลัดู้านอื่นที่อยู�นอกเหนือจากรายงาน 
ฉบ้้ับ้้นี� จะถึูกอ้างอิงไปี่ยังรายงานปี่ระจำาปี่่ 2562

 อย�างไรก็ต้าม บ้้ริษััทฯ มีความม่�งมั่นที่จะพื่ัฒนาแลัะขยายขอบ้้เขต้การรายงานให้ครอบ้้คลั่มมากยิ�งข้�น โดูยบ้้ริษััทฯ จะให้ความสำำาคัญ
กับ้้การพื่ัฒนาค่ณ์ภาพื่ของรายงานอย�างต้�อเนื่อง เพื่่่อให้บ้้รรลั่วัต้ถึ่ปี่ระสำงค์ในการเปี่ิดูเผยข้อมูลัไดู้อย�างโปี่ร�งใสำ ครบ้้ถึ้วน ถึูกต้้อง เปี่็นไปี่
ต้ามความคาดูหวังของผู้มีสำ�วนไดู้สำ�วนเสีำย แลัะเพ่่ื่อต้อบ้้สำนองความต้้องการที่เปี่ลัี่ยนไปี่ของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่าย ซ่ึึ่งจะนำาไปี่สำู�การพัื่ฒนา 
การรายงานให้ดูียิ�งข้�น

 บ้้ริษััทฯ ไดู้จัดูทำารายงานฉบั้้บ้้นี�ในฉบั้้บ้้ภาษัาไทย แลัะรายงานปี่ระจำาปี่่ จัดูทำาในรูปี่แบ้้บ้้ QR Code  ทั�งภาษัาไทย แลัะภาษัาอังกฤษั  
ต้ลัอดูจนมีการเผยแพื่ร�บ้้นเว็บ้้ไซึ่ต้์ www.ncgroup.co.th หรือสำอบ้้ถึามข้อมูลัเพื่่�มเต้ิม ไดู้ที่ : 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศััพื่ท์ :  0-2993-5080-7 ต้�อ 403 แลัะ 401
โทรสำาร :  0-2993-5089
อีเมลั์ :  ir@ncgroup.co.th 
บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี. เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน)
1/765 ม.17 ถึ. พื่หลัโยธุิน กม.26 
ต้. คูคต้ อ. ลัำาลัูกกา จ. ปี่ท่มธุานี 12130
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ร้้้ใจค่่ณ์



รอบรั�ว NC 
(G4-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ข้อม้ลทั�วไป
As of December 2019
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• บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)
• ปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจพื่ัฒนาอสำังหาริมทรัพื่ย์ ปี่ระเภทบ้้้านจัดูสำรรพื่ร้อมที่ดูิน
• เป็ี่นบ้้ริษัทัพัื่ฒนาโครงการบ้้้านจัดูสำรรรายแรกของไทยทีไ่ดู้รับ้้การรับ้้รอง มาต้รฐาน ISO 9001 ต้�อมาไดู้พัื่ฒนาระบ้้บ้้ รับ้้รองมาต้รฐาน

 ISO 9001:2008
• เปี่็นบ้้รษิััทอสำังหาริมทรัพื่ย์รายแรกของไทยที่นำา “สำัญญาที่เปี่็นธุรรม” มาใชุ้ก�อเกิดูความเชุื่อมั่น ต้�อแบ้้รนดู์ ดู้วยคำานิยามหลััก  

เอ็น.ซึ่ี  :  รู้จักบ้้้าน รู้ใจค่ณ์
• ที่ต้ั�งสำำานักงานใหญ� :  1/765 หมู� 17 ซึ่อยอัมพื่ร ถึนนพื่หลัโยธุิน กม. 26 ต้ำาบ้้ลัคูคต้ อำาเภอลัำาลัูกกา จังหวัดูปี่ท่มธุานี 12130
• เลัขทะเบ้้ียนบ้้ริษััท :  0107546000385 (เดูิมเลัขที่ 40854600039)
• ท่นจดูทะเบ้้ียน :   1,245,284,305 บ้้าท (หนึ่งพื่ันสำองร้อยสำี่สำิบ้้ห้าลั้านสำองแสำนแปี่ดูหมื่นสำี่พื่ันสำามร้อยห้าบ้้าท)
• ท่นชุำาระแลั้ว :   1,245,283,691 บ้้าท (หนึ่งพื่ันสำองร้อยสำี่สำิบ้้ห้าลั้านสำองแสำนแปี่ดูหมื่นสำามพื่ันหกร้อยเก้าสำิบ้้เอ็ดูบ้้าท)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
	 วิิสััยทััศน์์	
  เปี่็นบ้้ริษััทอสำังหาริมทรัพื่ย์ชุั�นนำา
  ที่มีสำินค้าแลัะบ้้ริการค่ณ์ภาพื่มาต้รฐานสำากลั
  โดูยมีการจัดูการแลัะเทคโนโลัยีทันสำมัย
  พื่ร้อมขยายธุ่รกิจโดูยร�วมท่นทั�งในปี่ระเทศัแลัะต้�างปี่ระเทศั
	 พััน์ธกิิจ	
  แผนการลังท่นแลัะขยายธุ่รกิจที่ดูี
  พื่ัฒนาผลัิต้ภัณ์ฑ์์แลัะบ้้ริการ
  ม่�งเน้นการต้อบ้้สำนองความพื่ึงพื่อใจสำูงสำ่ดูแก�ลัูกค้า 
  แลัะให้ผลัต้อบ้้แทนสำูงสำ่ดูแก�ผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่าย
  สำร้างบ้้่คลัากรแลัะทีม
  ปี่ระย่กต้์แลัะบ้้ริหารงานดู้วยระบ้้บ้้แลัะการจัดูการที่ดูี
  สำร้างเครือข�ายการทำางานแลัะธุ่รกิจ
	 ค่่าน์ิยมองค่์กิร
  ขยัน ท่�มเท 
  ซึ่ื่อสำัต้ย์ จริงจัง
  พื่ัฒนาต้นเอง
  ทำางานเปี่็นทีม

โค่รงสัร้างกิารถืือหุ้้้น์ของบริษััทั	เอ็น์.	ซีี.	เฮ้้าสั์ซีิ�ง	จำากิัด	(มหุ้าชน์)	ณ	วิัน์ทัี�	31	ธัน์วิาค่ม	2562

กิล้่มตัน์ฑเทัอดธรรม*

บริษััทั	ค่วิอลิตี้	ลิฟวิิ�ง	แมเน์จเม้น์ทั์	จำากิัด บริษััทั	เอ็น์.ซีี.	พัร็อพัเพัอร์ตี้	แมเน์จเม้น์ทั์	จำากิัด

บริษััทั	ศิริอร้ณ	เวิลเน์สั	จำากิัด

77.75	%

99.99	% 99.99	%

60	%

หมายเหต้่ : * กลั่�มต้ันฑ์เทอดูธุรรม หมายถึึง ผู้ถึือห่้นนามสำก่ลัต้ันฑ์เทอดูธุรรมแลัะผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษััทั	เอ็น์.ซีี.	เฮ้้าสั์ซีิ�ง	จำากิัด	(มหุ้าชน์)

รายงานความยั ่งย ืน 256210



• บริษััทั	เอ็น์.ซีี.	พัร็อพัเพัอร์ตี้	แมเน์จเม้น์ทั์	จำากิัด	(N.C.	Property	Management	Co.,	Ltd.	:	NCPM)	ดูำาเนินธุ่รกิจรับ้้จ้างบ้้ริหาร
แลัะจัดูการโครงการอสำังหาริมทรัพื่ย์แบ้้บ้้ครบ้้วงจร ทั�งดู้านบ้้ริหารการขายแลัะการต้ลัาดู การก�อสำร้างแลัะการโอน ในลัักษัณ์ะของการ
เขา้ไปี่ฟ้ื้�นฟูื้กจิการการเจรจากับ้้ลูักคา้เก�า ต้ลัอดูจนการเจรจากับ้้เจ้าหนี� โดูยมีโครงการทีเ่ข้ารับ้้จ้างบ้้ริหารโครงการ อาทิ โครงการบ้้้าน
สำวนลัลันา พื่ัทยา โครงการจันทิมา ปี่าร์ค พืุ่ทธุมณ์ฑ์ลั สำาย 5 โครงการบ้้้านสำวนดูอยสำะเก็ดู เชีุยงใหม� แลัะโครงการธัุญธุานี    
โฮ้มออนกรีน เปี่็นต้้น 

• บริษััทั	ค่วิอลิตี้	ลิฟวิิ�ง	แมเน์จเม้น์ทั์	จำากิัด	(Quality	Living	Management	Co.,	Ltd.	:	QLM)	ดูำาเนินธุ่รกิจให้บ้้ริการบ้้ริหารชุ่มชุนใน
โครงการบ้้้านจัดูสำรรแลัะอาคารชุ่ดูภายหลัังจากการเข้าอยู�อาศััย อาทิ ระบ้้บ้้การรักษัาความปี่ลัอดูภัย การรักษัาความสำะอาดู แลัะ
สำาธุารณ์ูปี่โภคต้�างๆ ภายในโครงการ เปี่็นต้้น โดูยในปี่่ 2562 รับ้้บ้้ริหารชุ่มชุนรวมทั�งสำิ�น 11 โครงการ 

• บริษััทั	ศิริอร้ณ	เวิลเน์สั	จำากิัด	 (Siri	Arun	Wellness	Co.,	Ltd.	 :	Siri	Arun)	ซึ่ึ่งเปี่็นบ้้ริษััทย�อยของ บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี. พื่ร็อพื่เพื่อร์ต้ี�  
แมเนจเม้นท์ จำากัดู (NCPM) ดูำาเนินธุ่รกิจ Intermediate care แลัะ Wellness แลัะธุ่รกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน โดูยรับ้้ดููแลัผู้สำูงอาย่แลัะรองรับ้้
ผู้ปี่่วยในระยะพื่ักฟ้ื้�น ที่มารักษัาต้ัวที่ รพื่.ใกลั้เคียง โดูย NCPM ถึือห่้นร้อยลัะ 60 แลัะ ห้างห่้นสำ�วนจำากัดู เดูอะแคร์แอนดู์เฮ้ลัธุ์ กร่�ปี่  
ถึือห่้นร้อยลัะ 40 โดูยมีคณ์ะกรรมการ 4 ท�านเปี่็นต้ัวแทนจาก NCPM 3 ท�านแลัะจากบ้้ริษััทร�วมท่นอีก 1 ท�าน

ที�ตั�งโครงการ ปี 2562
 ในปี่ัจจุบ้้ันบ้้ริษััทฯ มีโครงการในโซึ่นเมือง รวมถึึงบ้้ริเวณ์พื่่�นที่ 4 ม่มเมือง แลัะจังหวัดูใหญ�ๆ เชุ�น ชุลับ้้่รี ขอนแก�น แลัะเชุียงใหม� โดูยบ้้ริษััท
จะต้ั�งชุื่อโครงการต้ามที่ต้ั�งแลัะลัักษัณ์ะแนวคิดูของโครงการนั�นๆ ดูังนี�
กรุงเทพฯ โซนเหนือ  : บ้้ริเวณ์ลัำาลักูกา ไดู้แก� โครงการบ้้้านฟ้ื้าปิี่ยรมย์เทนโดูร,บ้้้านฟ้ื้าปิี่ยรมย์  เลัคแกรนด์ูเดู, บ้้้านฟ้ื้าปิี่ยรมย์ นวี�า ,  

NC on Green Charm     
กรุงเทพฯ โซนตะวันตก : บ้้ริเวณ์วงแหวนปี่ิ�นเกลั้า แลัะ พืุ่ทธุมณ์ฑ์ลั ไดู้แก� โครงการ เอ็นซึ่ี รอยัลั ปี่ิ�นเกลั้า สำาย 5, บ้้้านฟ้ื้ากรีนเนอรี ่ 

ปี่ิ�นเกลั้า-พืุ่ทธุมณ์ฑ์ลั สำาย 5, โครงการบ้้้านฟื้้าทาวน์นี่ ปี่ิ�นเกลั้า แลัะบ้้้านฟื้้ากรีนเนอรี่ปี่ากเกร็ดู-ราชุพื่ฤกษั์
โซนอื�นๆ  : จังหวัดูชุลับ้้่รี บ้้ริเวณ์พื่ัทยาเหนือ ถึนนชุัยพื่รวิถึี ไดู้แก� โครงการเนทูเรซึ่�า พื่ัทยาเหนือ คอนโดูมิเนียม  

(เฟื้สำ1 แลัะเฟื้สำ2) โครงการบ้้้านฟื้า้กรนีเนอรี ่พื่ทัยาเหนอื ชุยัพื่รวิถึ ี(ปี่ดิูโครงการ) จงัหวดัูเชุยีงใหม� อำาเภอเมือง
ไดู้แก� โครงการดูิอามองต้์ คอนโดูมิเนียม เชุียงใหม� 

NC 25 ปี แห่งการเปลี�ยนแปลง
 บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่.ี เฮ้้าส์ำซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน) (“บ้้ริษัทั” หรือ “NCH”) เริ�มก�อตั้�งเมือ่วันที ่2 ก่มภาพัื่นธ์ุ 2537 เพ่่ื่อดูำาเนินธุ่รกจิพื่ฒันาอสัำงหาริมทรัพื่ย์
ภายใต้้ชุื่อ โครงการ “บ้้้านฟ้ื้า” ภายใต้้แนวความคิดู “รู้จักบ้้้าน รู้ใจค่ณ์” เริ�มต้้นดู้วยท่นจดูทะเบี้้ยน 20 ลั้านบ้้าท แลัะในปี่่ 2537 บ้้ริษััทไดู้ 
เพื่่�มท่นจดูทะเบ้้ียนเปี่็น 100 ลั้านบ้้าท แลัะในปี่่ 2547 บ้้ริษััทไดู้เพื่่�มท่นจดูทะเบ้้ียนของบ้้ริษััท 1,200 ลั้านบ้้าท แลัะในปี่่ 2561 บ้้ริษััทมีท่น 
จดูทะเบ้้ียนทั�งสำิ�น 1,245,284,305 บ้้าท 

ปี	2562	>	1,245	ลบ.
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 เมือ่ป่ี่ 2555 บ้้ริษััทมกีารปี่รับ้้เปี่ลัีย่นภาพื่ลักัษัณ์์สำญัลักัษัณ์์โลัโก้ (LOGO) ของบ้้ริษััทใหม�ให้มคีวามทันสำมยั สำอดูคล้ัองกบั้้การดูำาเนนิธุร่กจิ
ของบ้้ริษััทดู้านอสำังหาริมทรัพื่ย์ที่มีความมั่นคง แลัะเต้ิบ้้โต้อย�างต้�อเนื่อง สำู�ความเปี่็นผู้นำา ที่ม่�งเน้นการบ้้ริหารงานเพื่่่อสำร้างความพื่ึงพื่อใจ
สำูงสำ่ดูแก�ลัูกค้า ทั�งดู้านค่ณ์ภาพื่ของสำินค้าแลัะบ้้ริการที่เปี่็นเลัิศั ต้ลัอดูจนค่ณ์ภาพื่ของสำังคม ชุ่มชุน แลัะสำิ�งแวดูลั้อม ในโครงการที่อยู�อาศััย
แบ้้บ้้สำังคมเปี่่�ยมสำ่ข “We Build Your Home with Our Heart หรือ สำร้างบ้้้านดู้วยใจ” แลัะเพื่่่อให้ดูวงต้ราของบ้้ริษััทมีลัักษัณ์ะเชุ�นเดูียวกับ้้
สำัญลัักษัณ์์โลัโก้ (LOGO) ของบ้้ริษััทใหม� ที่ปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้น ปี่ระจำาปี่่ 2555 จ้งมีมต้ิให้แก้ไขข้อบ้้ังคับ้้ของบ้้ริษััท เกี่ยวกับ้้ดูวงต้ราบ้้ริษััท 
โดูยยกเลัิกดูวงต้ราของบ้้ริษััทในลัักษัณ์ะเดูิม แลัะให้ใชุ้ดูวงต้ราของบ้้ริษััทในลัักษัณ์ะดูังนี�

สัญลักษณ์เสาโมโนลิตส์ 
 ส่ืำอถึึงการดูำาเนนิธุร่กจิของบ้้รษัิัทดูา้นอสำงัหารมิทรพัื่ยช์ุั�นนำา สำือ่ถึึงความมัน่คงบ้้นพื่่�นฐานความเปี่น็มอือาชุพีื่ ลักูคา้มัน่ใจแลัะไวว้างใจ
 อีกทั�งเปี่็นภาพื่ลัักษัณ์์ที่ทันสำมัย แลัะมีการพื่ัฒนาอย�างต้�อเนื่องสำู�ความเปี่็นผู้นำาาในการสำรรค์สำร้างโครงการที่อยู�อาศััยแบ้้บ้้สำังคมเปี่่�ยมสำ่ข

สีเขียว 
สำื่อถึึงวิสำัยทัศัน์การบ้้ริหารงานที่ม่�งเน้นค่ณ์ภาพื่ สำังคม ชุ่มชุน สำิ�งแวดูลั้อมโครงการเปี่็น หลัักมีการออกแบ้้บ้้ผังโครงการที่จัดูวางให้มี
ความเปี่็นธุรรมชุาต้ิแลัะค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้ของครอบ้้ครัวที่ร�มรื่นแลัะเปี่็นมิต้รต้�อกัน
สีเทาและสีดำา 
สำื่อถึึงความหนักแน�นมั่นคงในการดูำาเนินธุ่รกิจ แลัะความตั้�งใจพัื่ฒนาไปี่ในแนวทางปี่รับ้้เปี่ล่ีัยนสำู�ความทันสำมัยเพ่่ื่อการเติ้บ้้โต้ 
อย�างไม�หย่ดูยั�ง

ลักษณะดวงตราของบริษัท มีดังนี�         

แบบเดิม ปัจจุบัน์

การเปลี�ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนี�

รายงานความยั ่งย ืน 256212



 อย�างไรก็ต้าม บ้้ริษััทฯ ม่�งเน้นนโยบ้้ายการจัดูการแลัะดูำาเนินงานดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ มีค่ณ์ธุรรม แลัะโปี่ร�งใสำ อย�างต้�อเนื่อง แลัะ 
มีความม่�งมั่นในการบ้้ริหารงานภายใต้้หลัักการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดีู โดูยต้ระหนักถึึงความสำำาคัญในการดูำาเนินธุ่รกิจให้มีการเจริญเติ้บ้้โต้
อย�างย่ังยืน เพ่่ื่อเพ่ื่�มมูลัค�า แลัะผลัต้อบ้้แทนสูำงสำ่ดูให้แก�ผู้มีสำ�วนไดู้สำ�วนเสีำยท่กฝ่่าย เพ่่ื่อให้สำอดูคลั้องกับ้้ Brand Vision NC Group  
ที่ว�า : A Happy Living Community หรือ สำังคม ชุ่มชุน เปี่่�ยมสำ่ข

กลยุทธ์และหลักการดำาเนินงาน เพื�อความยั�งยืน
เอ็น์.ซีี.	ร้้จักิบ้าน์	ร้้ ใจค่้ณ
 NC Group ผู้เชุี่ยวชุาญเรื่องโครงการที่อยู�อาศััยที่จริงใจต้�อลัูกค้า ผ�านการดููแลัใสำ�ใจต้ั�งแต้�จุดูเริ�มต้้นจนเปี่็นลัูกบ้้้านเพื่่่อค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้
แลัะเพื่่่อชุ่มชุนที่ดูี โดูยยึดูหลััก Brand Value ถึือเปี่็นค�านิยมแบ้้รนดู์ เอ็น.ซึ่ี เพื่่่อปี่ฏิิบ้้ัต้ิ แลัะยึดูมั่น หลั�อหลัอม ปี่ลัูกฝ่ังในทีมงาน เพื่่่อม่�งเน้น 
ดูา้นค่ณ์ภาพื่ ในสำนิคา้ แลัะบ้้รกิารใหก้บั้้ลักูคา้ อกีทั�งต้ระหนกัถึึงความสำำาคญัของผลักระทบ้้ทางสำงัคมแลัะสำิ�งแวดูลัอ้ม ต้ลัอดูระยะเวลัาในการ
ดูำาเนินธุ่รกิจ ต้ลัอดูจนยึดูมั่นในการดูำาเนินธุ่รกิจอย�างมีจริยธุรรมแลัะยึดูหลัักการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี ดู้วยความม่�งมั่นที่จะเปี่็นองค์กรที่
เปี่็นที่ยอมรับ้้ของผู้ถึือห่้นแลัะผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่ายอย�างไม�หย่ดูยั�ง  
“Your Home Our Heart เราสร้างบ้านด้วยใจ” เพื่่่อต้อบ้้โจทย์ลัูกค้า A Happy Living Community ชุ่มชุน สำังคมเปี่่�ยมสำ่ข เป็ี่น  
Brand Vision แลัะมีค�านิยมของแบ้้รนดู์ที่ดูี ซึ่ึ่งปี่ระกอบ้้ดู้วย
Understanding : รู้ใจ ผู้มีสำ�วนไดู้เสีำยแต้�ลัะฝ่่ายต้้องการอะไร ไม�ว�าจะเปี่็นบ้้้านหรือแม้แต้�รายลัะเอียดูเลั็กๆน้อยๆของฟื้ังค์ชุั่นต้�างๆ เราจ้ง 

ใสำ�หัวใจไปี่ในท่กรายลัะเอียดูของการดูำาเนินงาน เพื่่่อให้ผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กฝ่่ายไดู้รับ้้สำิ�งที่ดูีที่สำ่ดู 
Caring :    ใสำ�ใจ บ้้ริษััทฯ พื่ร้อมที่จะดููแลัใสำ�ใจลัูกค้าแลัะเคียงข้างผู้มีสำ�วนไดู้เสำียของเราในท่กปี่ัญหา สำร้างความสำ่ขแลัะรอยยิ�ม 

ให้กับ้้ท่กคน
Helpful :    นำ�าใจ ที่ NC Group พื่นักงานท่กคน เราไดู้ถึูกปี่ลัูกฝ่ัง ให้เปี่็นคนมีนำ�าใจ ชุ�วยเหลัือปี่ัญหาท่กอย�างไม�ว�าจะเลั็กหรือใหญ� 

ใหผ้�านพื่น้ไปี่ดูว้ยดู ีพื่รอ้มยนืหยดัูเคยีงขา้งผูม้สีำ�วนไดูเ้สำยีของเราในทก่ๆสำถึานการณ์์ เพ่ื่อ่มัน่ใจว�าผูม้สีำ�วนไดูเ้สำยีทก่ฝ่า่ย
จะไดู้รับ้้ความสำ่ขที่สำ่ดู

Expert :    เชุีย่วชุาญ,วางใจ ปี่ระสำบ้้การณ์ก์ารทีสั่ำง่สำมในธุร่กจิ รวมถึึงปัี่ญหาต้�างๆทีก่�อใหเ้กดิูการเรยีนรู ้แก้ไข แลัะสำรรสำร้างสำิ�งใหม�
ให้เกิดูข้�นใหม�อยู�เสำมอ เราคือผู้เชุี่ยวชุาญเร่ืองบ้้้านแลัะผู้สำร้างสำรรค์การอยู�อาศััยที่เปี่่�ยมสำ่ข เป็ี่นที่เชุื่อใจแลัะวางใจไดู้ 
ในความเชุี่ยวชุาญของเราแลัะปี่ระสำบ้้การณ์์ที่เราไดู้สำั่งสำมมา 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานขององค์กร

รายงานความยั ่งย ืน 256214



รางวัลแห่งความสำาเร็จ
รายงาน์ผลสัำารวิจกิารกิำากิับด้แลกิิจกิารของบริษััทัจดทัะเบียน์	จัดโดยสัมาค่มสัถืาบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2549
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2550
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีเลัิศั  ปี่ระจำาปี่่ 2551
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีเลัิศั  ปี่ระจำาปี่่ 2552
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีเลัิศั  ปี่ระจำาปี่่ 2553
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2554
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2555
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2556
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2557
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2558
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2559
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2560
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีมาก ปี่ระจำาปี่่ 2561
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้อยู�ในกลั่�มดูีเลัิศั ปี่ระจำาปี่่ 2562

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผ้้ถือหุ้นสามัญ 
จัดโดยสัมาค่มสั่งเสัริมผ้้ลงทั้น์ไทัย
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูี โดูยไดู้รับ้้คะแนน 91 คะแนน ปี่ระจำาปี่่ 2549 
• บ้้ริษัทัไดู้รบั้้การจดัูอนัดัูบ้้เป็ี่นบ้้รษิัทัทีม่กีารจดัูปี่ระชุม่สำามญัผูถื้ึอห้่นในเกณ์ฑ์์ดูเียีย่ม โดูยไดู้รับ้้คะแนนมากกว�าร้อยลัะ 90 ปี่ระจำาป่ี่ 2551 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดัูบ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถืึอห่้นในเกณ์ฑ์์ดีูเย่ียม แลัะไดู้รับ้้การยกย�องเปี่็นบ้้ริษััทต้ัวอย�างใน 

การจัดูปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น ปี่ระจำาปี่่ 2552 
• บ้้ริษัทัไดู้รบั้้การจดัูอนัดัูบ้้เป็ี่นบ้้รษิัทัทีม่กีารจดัูปี่ระชุม่สำามญัผูถื้ึอห้่นในเกณ์ฑ์์ดูเียีย่ม โดูยไดู้รับ้้คะแนนมากกว�าร้อยลัะ 90 ปี่ระจำาป่ี่ 2553 
• บ้้ริษัทัไดู้รบั้้การจดัูอนัดัูบ้้เป็ี่นบ้้รษิัทัทีม่กีารจดัูปี่ระชุม่สำามญัผูถื้ึอห้่นในเกณ์ฑ์์ดูเียีย่ม โดูยไดู้รับ้้คะแนนมากกว�าร้อยลัะ 90 ปี่ระจำาป่ี่ 2554 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 99 ปี่ระจำาปี่่ 2555       
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 99 ปี่ระจำาปี่่ 2556 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 100 ปี่ระจำาปี่่ 2557 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 100 ปี่ระจำาปี่่ 2558 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 100 ปี่ระจำาปี่่ 2559 
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 98 ปี่ระจำาปี่่ 2560
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 100 ปี่ระจำาปี่่ 2561
• บ้้ริษััทไดู้รับ้้การจัดูอันดูับ้้เปี่็นบ้้ริษััทที่มีการจัดูปี่ระชุ่มสำามัญผู้ถึือห่้นในเกณ์ฑ์์ดูีเยี่ยม โดูยไดู้รับ้้คะแนนร้อยลัะ 100 ปี่ระจำาปี่่ 2562
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รางวัลอื�น ๆ
• “รางวัลรายงานการกำากับด้แลกิจการที�ดี CG AWARD”  จากงาน SET AWARDS 2006 ซึ่ึ่งจัดูโดูยวารสำารการเงินธุนาคาร 

ร�วมกับ้้ต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย ซึ่ึ่งเปี่็นรางวัลัสำำาหรับ้้บ้้ริษััทจดูทะเบ้้ียนที่โดูดูเดู�นในดู้านการรายงานการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามหลัักการ
กำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี 15 ข้อที่ต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์ฯ กำาหนดู ปี่่ 2549

• “รางวัลผ้้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที�ดี” จาก สำำานักงานคณ์ะกรรมการค่้มครองผู้บ้้ริโภค (สำคบ้้.)  ถึือเปี่็นการการันต้ีดู้านการ
ดูแูลัรกัษัาความพื่งึพื่อใจสำงูสำดู่ของผูบ้้้รโิภคทีม่ตี้�อบ้้รษิัทัฯแลัะจะม่�งมัน่พื่ฒันาสำนิคา้ใหม้ค่ีณ์ภาพื่ ควบ้้คู�กบั้้การใหบ้้้รกิารทีดู่ ีสำรา้งสำรรค์
ชุ่มชุนที่  น�าอยู�อาศััย ยกระดูับ้้มาต้รฐานที่ดูีในโครงการบ้้้านจัดูสำรร ปี่่ 2550 – 2551

• “รางวัลคนดีสังคมไทย ประจำาปี 2551” สำาขาบ้้ริหารแลัะพื่ัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลััยมหาสำารคาม มอบ้้โลั�ปี่ระกาศัเกีต้รต้ิค่ณ์
รางวัลัเกียรติ้ยศั ให้แก�ค่ณ์สำมเชุาว์ ต้นัฑ์เทอดูธุรรม กรรมการผูจั้ดูการ บ้้รษิัทั เอ็น.ซีึ่ เฮ้า้ส์ำซึ่ิ�ง จำากดัู (มหาชุน) แสำดูงให้เห็นถึึงการดูำาเนิน
ธุ่รกิจที่ยึดูมั่นบ้้นหลัักค่ณ์ธุรรม ความดูี ชุ�วยเหลัือสำังคม

• “โล่ประกาศเกียรติคุณผ้้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ติดดาว” จาก สำำานักงานคณ์ะกรรมการค่้มครองผู้บ้้ริโภค (สำคบ้้.)  
ปี่่ 2552 – 2553

• “โล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำาปี 2555” ในปี่ระเภทบ้้้านเดูี่ยวระดูับ้้ราคาปี่านกลัาง โครงการบ้้้าน
ฟื้้าปี่ิยรมย์เนสำโต้้ จากศัูนย์ข้อมูลัวิจัยแลัะปี่ระเมินค�าอสำังหาริมทรัพื่ย์ ไทย ร�วมกับ้้บ้้ริษััทเอเจนซึ่ี่   ฟื้อร์ เรียลั เอสำเต้ท แอฟื้แฟื้ร์สำ จำากัดู
แสำดูงให้เห็นถึึงการม่�งเน้นพื่ัฒนาโครงการใหม�ที่มีค่ณ์ภาพื่อย�างแท้จริง ปี่่ 2555 

• “โล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการรวมแรงไทย....รักษานำ�าใสทุกค้คลอง” จากนางสำาว ยิ�งลัักษัณ์์  ชุินวตั้ร ซึ่ึ่งจัดูโดูยกระทรวงการ
คลััง โดูยบ้้ริษััท เปี่็น 1 ใน 40 หน�วยงานแรกที่เข้าร�วมโครงการ ปี่่ 2555

• “โล่ประกาศเกียรติคุณผ้้ทำาประโยชน์ต่อสังคม” จากมหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัธุัญบ้้่รี ปี่่ 2556

รายงานความยั ่งย ืน 256216



การมีส่วนร่วมกับผ้้มีส่วนได้เสีย

บร ิษ ัท เอ ็น. ซ ี .  เฮ ้าส ์ซ ิ ่ ง  จ ำาก ัด (มหาชน)  17

ห่วงโซ่คุณค่า
หุ้ลักิกิารและกิระบวิน์กิารดำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทัตั้งแต่ต้น์น์ำ้า	จน์ถืึงปลายน์ำ้า	ดังน์ี้		(G4	-	12)

พัน์ักิงาน์/ผ้้บริหุ้าร

นายหน้า/สถาบัันการเงิิน เสนอท่ี่�ดิิน
(ฝ่่ายการเงิิน)

งิบัประมาณการลงิทุี่น/ราคาขาย 
(ฝ่่ายการเงิิน, ฝ่่ายก่อสร้างิ, ฝ่่ายการตลาด)

จััดิซ้ื้�อท่ี่�ดิิน
(ฝ่่ายการเงิิน, ฝ่่ายประสานงิานราชการ)

วิิเคราะห์โครงิการ และสำารวิจัตลาดิ 
(ฝ่่ายการตลาด)

บัริหารการก่อสร้างิ
(ฝ่่ายก่อสร้างิ)

ขออนุญาตก่อสร้างิ, จััดิสรร และสาธารณูปโภค(
ฝ่่ายประสานงิานราชการ)

บัริหารการตลาดิ/การขาย
(ฝ่่ายการตลาด)

ออกแบับัผัังิโครงิการ และแบับับ้ัาน
(ฝ่่ายพััฒนาผลิตภััณฑ์์)

ส่งิมอบัลูกค้า 
(ฝ่่ายขาย,ฝ่่ายลูกค้้าสัมพัันธ์์, ฝ่่ายประสานงิานราชการ)

สังิคม ชุุมชุน เป่�ยมสุข 
(QLM, ลูกค้้าสัมพัันธ์์)

ท่ี่มงิานผู้ับัริหาร ฝ่่ายการตลาดิ  
ฝ่่ายก่อสร้างิ สำารวิจัท่ี่�ดิิน
(ฝ่่ายการตลาด, ฝ่่ายก่อสร้างิ, ทีีมสำารวจ)

ขั้น์ตอน์กิารจัดซีื้อทัี�

1.นายหน้า 2.สถาบัันการเงิิน

1.สถาบัันการเงิิน 2.ผู้ัถ้อหุ้น

1.คู่แข่งิขัน 2.ลูกค้า 3.หน่วิยงิานราชุการ
4. สังิคม ชุุมชุน และสิ�งิแวิดิล้อม

1. นายหน้า   2. เจ้ัาของิท่ี่�ดิิน 
3. หน่วิยงิานราชุการ  4. สถาบัันการเงิิน

บัริษััที่รับัจ้ัางิสำารวิจัตลาดิ (คู่ค้า)

หน่วิยงิานราชุการ

ผู้ัรับัเหมา (คู่ค้า)

ลูกค้า

บัริษััที่ออกแบับั (คู่ค้า)

1.ลูกค้า 2.หน่วิยงิานราชุการ 1.ลูกค้า 2.สังิคม ชุุมชุน และสิ�งิแวิดิล้อม

ขั้น์ตอน์กิารกิ่อสัร้าง

ขั้น์ตอน์กิารทัำากิารตลาดและกิารขาย

ขั้น์ตอน์กิารเตรียมงาน์



การพิจารณาและวิเคราะห์เพื�อระบุกลุ่มผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามห่วงโซ่อุปทาน และความคาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสีย

กิารระบ้ผ้้มีสั่วิน์ได้เสัีย	และลักิษัณะค่วิามสััมพััน์ธ์	ตามหุ้่วิงโซี่อุปทัาน์	และค่วิามค่าดหุ้วิังของผ้้มีสั่วิน์ได้เสัีย		(G4-25, 37, 49, 50)

Supply Chain ผ้้มีส่วนได้เสีย ลักษณะความสัมพันธ์ ความคาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสีย

1 พลังขับเคลื�อนก�รด้ำ�เนิน
ง�นของบริษััท

1. พนักง�น/ผู้บริห�ร ทรัพย�กรอันมีค่�สูงสุด้และเป็นปัจจัยสำ�คัญ 
สู่คว�มสำ�เร็จของบริษััท

 -  สวัสด้ิก�ร และผลตอบแทนที�เป็นธรรม
 -  ก�รได้้พัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ  

และก�รเสริมสร้�งก�รปฏิบัติง�นอย่�งทั�วถึง
และสม�ำ�เสมอ

 -  คว�มปลอด้ภัยในชั้ีวิตและทรัพย์สิน
 -  โอก�สคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�น
 -  วัฒนธรรมและบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นที�ด้ี

2 น�ยหน้�/สถ�บันก�รเงิน 
เสนอที�ด้ิน/

1. น�ยหน้�
2. สถ�บันก�รเงิน

ผู้ชั้ี�ชั้่องหรือจัด้ก�รให้บริษััทได้้เข้�ทำ�สัญญ�กับ
เจ้�ของที�ด้ิน 

 -  คว�มสัมพันธ์ที�ด้ี
 -  ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด้
 -  ก�รให้ค่�บำ�เหน็จที�เหม�ะสม

3 ทีมผู้บริห�ร ฝ่่�ยก�รตล�ด้ 
ฝ่่�ยก่อสร้�ง สำ�รวจที�ด้ิน

1. คู่แข่งท�งก�รค้� ผู้มีอิทธิพลต่อบริษััทในก�รเลือกตล�ด้เป้�หม�ย
ข�ยสินค้�หรือผลิตภัณฑ์ประเภทเด้ียวกัน หรือ
คล้�ยคลึงกัน

 -  ก�รแข่งขันอย่�งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกข�ด้
 -  ไม่บิด้เบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใชั้้ข้อมูลอื�น

ที�ไม่ถูกต้องต�มครรลองของก�รแข่งขัน
 -  ไม่ใส่ร้�ยป้�ยสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโด้ยปร�ศจ�ก

ข้อมูลที�สมเหตุสมผล
 -  ประพฤติปฏิบัติภ�ยใต้กรอบกติก�ของก�ร

แข่งขันที�ด้ี

2.  ลูกค้� ผู้ที�ให้คว�มสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษััท รวมถึง 
ผู้ที�ได้้ด้ำ�เนินก�รจองซื�อชั้ำ�ระเงิน และพัฒน�ไป 
สู่ลูกบ้�นในอน�คต

 -  ทำ�เลที�ด้ี มีศักยภ�พ สะด้วกในก�รคมน�คม 
มีศูนย์ก�รค้�ใกล้บ้�น และคอมมิวนิตี�

3.  หน่วยง�นร�ชั้ก�ร ส่วนง�นร�ชั้ก�รที�เกี�ยวข้องกับก�รด้ำ�เนินง�นต่�งๆ
ของบริษััท มีอำ�น�จในก�รตัด้สินใจ และมีผลบังคับ
ท�งกฏหม�ย

 - ปฏิบัติต�มที�กฏหม�ยกำ�หนด้

4.  สังคม ชัุ้มชั้น และสิ่งแวด้ล้อม ผู้ที�อยู่รอบข้�งโครงก�รฯ หรือได้้รับผลกระทบจ�ก
ก�รด้ำ�เนินง�น ซึ�งค�ด้หวังว่�จะได้้รับก�รดู้เเล หรือ
เอ�ใจใส่ 

 -  ใกล้โครงก�รที�ส�ม�รถสนับสนุนชัุ้มชั้น 
สังคมรอบข้�ง

 -  ไม่สร้�งผลกระทบด้้�นลบต่อวิถีชั้ีวิตด้ั�งเด้ิม
ของคนในชัุ้มชั้น

4 จัด้ซื�อที�ด้ิน 1.  น�ยหน้� ผู้ชั้ี�ชั้่องหรือจัด้ก�รให้บริษััทได้้เข้�ทำ�สัญญ�กับ
เจ้�ของที�ด้ิน 

 -  มีคว�มสัมพันธ์ที�ด้ี                                                                                                                        
 -  ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด้    
 -  ก�รให้ค่�บำ�เหน็จที�เหม�ะสม

2.  เจ้�ของที�ด้ิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ต�มกฏหม�ยในพ้�นที�ที�บริษััท 
จะเข้�ทำ�ประโยชั้น์ ซื�อ-ข�ย จับจอง เพ้�อก่อสร้�ง
โครงก�รใหม่ในอน�คต

 -  ผลตอบแทนที�เหม�ะสม
 -  ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด้    

3.  หน่วยง�นร�ชั้ก�ร ส่วนง�นร�ชั้ก�รที�เกี�ยวข้องกับก�รด้ำ�เนินง�นต่�งๆ
ของบริษััท มีอำ�น�จในก�รตัด้สินใจ และมีผลบังคับ
ท�งกฏหม�ย

 -  ปฏิบัติต�มที�กฏหม�ยกำ�หนด้

4.  สถ�บันก�รเงิน สถ�บันที�ทำ�หน้�ที�เป็นตัวกล�งให้บริก�รท�งก�ร
เงินแก่บริษััทเพ้�อก�รลงทุนด้ำ�เนินธุรกิจ หรือลงทุน
ในกิจก�ร

 -  คว�มส�ม�รถในก�รชั้ำ�ระหนี�
 -  คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของบริษััท
 -  ยึด้มั�นในสัญญ�และถือปฏิบัติต�มเงื�อนไข

รายงานความยั ่งย ืน 256218



Supply Chain ผ้้มีส่วนได้เสีย ลักษณะความสัมพันธ์ ความคาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสีย

5 วิเคร�ะห์โครงก�ร และสำ�รวจ
ตล�ด้

1.  บริษััทรับจ้�งสำ�รวจตล�ด้ ( 
คู่ค้�)

บุคคลหรือองค์กรผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ  
ชั้่วยสนับสนุนข้อมูลที�จะใชั้้สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์  
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ส�ม�รถสื�อส�รกัน
ได้้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพ้�อก�รตัด้สินใจ กำ�หนด้ 
เป้�หม�ยและผลักด้ันธุรกิจไปข้�งหน้�ร่วมกัน 

 -  ได้้รับค่�ตอบแทนที�เป็นธรรม
 -  ไม่ถูกเรียกร้อง หรือรับ หรือจ่�ยผลประโยชั้น์

ที�ไม่ชั้อบธรรม

6  ออกแบบผังโครงก�ร และ
แบบบ้�น

1. บริษััทออกแบบ (คู่ค้�) ผู้ที�ร่วมกันออกแบบและว�งผังโครงก�ร ต�มแนวคิด้
ในก�รพัฒน�โครงก�ร

 - ผลตอบแทนที�เหม�ะสม

7 งบประม�ณก�รลงทุน/ 
ร�ค�ข�ย

1. สถ�บันก�รเงิน ผู้ที�ให้ก�รสนับสนุนท�งด้้�นก�รเงินกับบริษััทและ 
ได้้รับผลตอบแทนในรูปแบบของด้อกเบี�ย

 -  คว�มสัมพันธ์ที�ด้ี
 -  ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงอย่�งเคร่งครัด้

2. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั�งหมด้ของบริษััทที�ร่วมลงทุน และได้้รับผล
ตอบแทนจ�กก�รลงทุน

 -  คว�มซื�อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และโปร่งใส

 -  ก�รเจริญเติบโตอย่�งยั�งยืน
 -  เพิ่มมูลค่�และผลตอบแทนสูงสุด้แก่ผู้ถือหุ้น
 -  สิทธิและคว�มเท่�เทียมกัน

8 ขออนุญ�ตก่อสร้�ง,  
จัด้สรร และส�ธ�รณูปโภค

1. หน่วยง�นร�ชั้ก�ร ส่วนง�นร�ชั้ก�รที�เกี�ยวข้องกับก�รด้ำ�เนินง�นต่�งๆ
ของบริษััท มีอำ�น�จในก�รตัด้สินใจ และมีผลบังคับ
ท�งกฏหม�ย

 -  ปฏิบัติต�มที�กฏหม�ยกำ�หนด้

9 บริห�รก�รก่อสร้�ง 1. ผู้รับเหม� (คู่ค้�) ผู้ที�ร่วมในกระบวนก�รก่อสร้�งของบริษััท ให้เป็น
ไปต�มเป้�หม�ยที�ว�งไว้ ด้้วยคว�มรับผิด้ชั้อบต่อ
สังคมและสิ่งแวด้ล้อม

 -  สุขภ�พและคว�มปลอด้ภัยในก�รด้ำ�เนินง�น
 -  คุณภ�พชั้ีวิตที�ด้ีระหว่�งด้ำ�เนินง�น
 -  ผลตอบแทนที�เหม�ะสม

10 บริห�รก�รตล�ด้ 1. ลูกค้� ผู้ที�ให้คว�มสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษััท รวมถึง 
ผู้ที�ได้้ด้ำ�เนินก�รจองซื�อ ชั้ำ�ระเงิน และพัฒน� 
ไปสู่ชั้�วบ้�นฟ้้�ในอน�คต

 -  คว�มถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิด้เบือนข้อมูล
ข่�วส�รของสินค้�และบริก�ร

 -  ผลิตภัณฑ์และบริก�รที�ด้ีมีคุณภ�พ
 -  ระด้ับร�ค�ที�เหม�ะสม
 -  รักษั�คว�มสัมพันธ์อันด้ีในระยะย�ว

11 ส่งมอบลูกค้� 1. ลูกค้� ผู้ที�ให้คว�มสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษััท รวมถึง 
ผู้ที�ได้้ด้ำ�เนินก�รจองซื�อ ชั้ำ�ระเงิน และพัฒน� 
ไปสู่ชั้�วบ้�นฟ้้�ในอน�คต

 -  ผลิตภัณฑ์และบริก�รที�ด้ีมีคุณภ�พ ตรงต�ม
หรือสูงกว่�คว�มค�ด้หม�ยของลูกค้�

 -  ปฏิบัติต�มข้อตกลงและเงื�อนไขต่�งๆ  
อย่�งเป็นธรรม

 -  คว�มสุภ�พ ประสิทธิภ�พในก�รติด้ต่อ 
 -  คว�มรวด้เร็วในก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร

2. หน่วยง�นร�ชั้ก�ร ส่วนง�นร�ชั้ก�รที�เกี�ยวข้องกับก�รด้ำ�เนินง�นต่�งๆ
 ของบริษััท มีอำ�น�จในก�รตัด้สินใจ และมีผลบังคับ
ท�งกฏหม�ย

 -  ปฏิบัติต�มที�กฏหม�ยกำ�หนด้

12 สังคม ชัุ้มชั้น เปี่ยมสุข 1. ลูกค้� ผู้ที�ให้คว�มสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษััท รวมถึง 
ผู้ที�ได้้ด้ำ�เนินก�รจองซื�อ ชั้ำ�ระเงิน และพัฒน� 
ไปสู่ชั้�วบ้�นฟ้้�ในอน�คต

 -  ก�รบริห�รคว�มพึงพอใจและข้อร้องเรียน
 -  สุขภ�พ อน�มัย และคว�มปลอด้ภัย
 -  คุณภ�พชั้ีวิตที�ด้ี 

2. สังคม ชัุ้มชั้น และสิ่งแวด้ล้อม ผู้ที�อยู่รอบข้�งโครงก�รฯ หรือได้้รับผลกระทบ 
จ�กก�รด้ำ�เนินง�น ซึ�ง ค�ด้หวังว่�จะได้้รับก�รดู้เเล
หรือเอ�ใจใส่ 

 -  ก�รดู้แลสิ่งแวด้ล้อม
 -  ก�รชั้่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรม 

ที�เป็นประโยชั้น์
 -  ดู้แลด้้�นคว�มปลอด้ภัยในชั้ีวิตและทรัพย์สิน
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ระดับของผลกิระทับทัี�เกิิดจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ขององค่์กิร

1

1

2

3

4

2 3 4

พนักงานล้กค้าค้่ค้าค้่ธุรกิจสถาบันการเงิน
เจ้าหนี� ผ้้ถือหุ้น

เจ้าของที�ดิน

หน่วยงานราชการ

สื�อมวลชน 
ค้้แข่งทางการค้า

สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 
รอบโครงการ

ระ
ดับ
ขอ
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ิทัธ
ิพั
ลทั
ี�มีผ
ลต
่ออ
งค่
์กิร
แล
ะกิ
าร
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ผ้้มีสั่วิน์ได้เสัียหุ้ลักิ	
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดธุรกิจโดยตรง เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
โดยตรงจากการประกอบธุรกิจ

ผ้้มีสั่วิน์ได้เสัียรอง	
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดธุรกิจโดยอ้อม เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
โดยอ้อมจากการประกอบธุรกิจ

กิารประเมิน์ระดับผลกิระทับอย่างมีน์ัยสัำาค่ัญจากิกิารตัดสัิน์ใจ
และกิารดำาเน์ิน์งาน์อย่างเป็น์จริง	

(G-24)



- การจัดการคุณภาพอากาศ

- คุณภาพชีวิตที�ดี

- ความ 
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม

 - สุขภาพ 
ความปลอดภัย 

 - การทุจริต
คอรัปชั�น                                     

 - การเติบโต 
อย่างยั�งยืน                               

 - การบริหาร
จัดการ 
ความเสี�ยง

 - การบริหาร
แรงงานและ 
การพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์

 - การเคารพสิทธิ 
มนุษยชน

 - การกำากับด้แล 
กิจการที�ดี 

- การปฏบิตัติามกฏหมาย
 - ผลิตภัณฑ์์และบริการ 

ที�ดีมีคุณภาพ          
- การบริหาร 

ความพึงพอใจและ 
ข้อร้องเรียน                             

 - การใช้วัตถุดิบ                          

เศรษัฐกิจั

สังิคม

สิ�งิแวิดิล้อม
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การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั�งยืน (G4-19)

 การปี่ระเมินปี่ระเดู็นที่สำำาคัญของบ้้ริษััทฯ คำานึงถึึงปี่ัจจัยที่สำำาคัญต้�อการดูำาเนินธุ่รกิจอย�างยั่งยืนของบ้้ริษััทฯ แลัะสำอดูคลั้องกับ้้ 
ความคาดูหวังของผู้มีสำ�วนไดู้เสีำยทั�งทางต้รงแลัะทางอ้อมของบ้้ริษััทฯ ซ่ึึ่งขั�นต้อนของการปี่ระเมินปี่ระเด็ูนที่สำำาคัญนั�นสำอดูคลั้องกับ้้หลัักการ
ของ GRI โดูยปี่ระกอบ้้ดู้วย 4 ขั�นต้อนหลััก ดูังนี� 

1. การระบผุ้มี้สว่นไดเ้สยี พื่จ่ารณ์าจากผูท้ีส่ำรา้งผลักระทบ้้แลัะ/หรอืไดูร้บั้้ผลักระทบ้้จากการดูำาเนนิธุร่กจิ ทั�งทางต้รงแลัะทางออ้ม ตั้�งแต้�
ต้้นนำ�าจนถึึงปี่ลัายนำ�าในห�วงโซึ่�ค่ณ์ค�า เพื่่่อให้เกิดูการสำร้างผลักระทบ้้ในเชุิงบ้้วก แลัะลัดูผลักระทบ้้ในเชุิงลับ้้ ไดู้ต้�อไปี่ 

2. การระบุประเด็นระหว่างองค์กรกับผ้้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ปี่ระเดู็นที่เปี่็นผลักระทบ้้ระหว�างกัน แลัะปี่ระเดู็นที่องค์กรต้้องรับ้้ผิดูชุอบ้้
ต้�อผู้มีสำ�วนไดู้เสำียในแต้�ลัะกระบ้้วนการธุ่รกิจ 

3. การจัดลำาดับความสำาคัญของผ้้มีส่วนได้เสียและประเด็น 

• การจัดูลัำาดัูบ้้ความสำำาคัญของผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย : การจัดูระดูับ้้ความสำำาคัญของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียที่เก่ียวข้องกับ้้องค์กรทั�งหมดู  
ซึ่ึ่งจะคำานึงถึึงอำานาจ/อิทธุิพื่ลั แลัะความสำนใจ/ผลัปี่ระโยชุน์ระหว�างกัน 

• การจัดูลัำาดัูบ้้ความสำำาคัญของปี่ระเด็ูนของผู้มีสำ�วนไดู้เสีำย : การปี่ระเมินความสำำาคัญของปี่ระเด็ูนดู้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ้้
องค์กรทั�งหมดู ซึ่ึ่งจะคำานึงถึึงสำองปี่ัจจัย คือ โอกาสำแลัะผลักระทบ้้ต้�อองค์กร แลัะระดูับ้้ความสำนใจแลัะผลักระทบ้้ที่มีต้�อผู้มีสำ�วนไดู้
สำ�วนเสำีย

4. การคัดเลือกประเด็นและนำาเสนอ :  พื่่จารณ์าคัดูเลัือกปี่ระเดู็นดู้านความยั่งยืนร�วมกับ้้หน�วยงานที่เกี่ยวข้อง โดูยปี่ระเดู็นที่คัดูเลัือก
มานั�นมีความสำอดูคลั้องกับ้้บ้้ริบ้้ท ความเสำี่ยง กลัย่ทธุ์ แลัะการบ้้ริหารจัดูการความยั่งยืนขององค์กร อีกทั�งยังคำานึงถึึงความคาดูหวัง
ของผู้มีสำ�วนไดู้สำ�วนเสำียดู้วย

ประเด็น์ด้าน์กิารพััฒน์าอย่างยั�งยืน์ของ	NCH	(G4-19)

ระดับของผลกิระทับต่อกิารดำาเน์ิน์งาน์ของ	NCH

1

1

2

3

4

5

2 3 4 5

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การจัดการนำ�า       
- การจัดการพลังงาน
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ประเด็นด้านความยั�งยืน 
ตามกรอบ GRI ประเด็นที�มีสาระสำาคัญด้านความยั�งยืน

ขอบเขตที�มีสาระสำาคัญ

ภายในองค์กร
(บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย)

ภายนอก 
องค์กร

(ผ้้มีส่วนได้เสีย)

ด้าน์เศรษัฐกิิจ

การเต้ิบ้้โต้อย�างยั่งยืน ความน�าเชุื่อถึือต้�อผู้ถึือห่้น / ผู้ถึือห่้น

ความยั่งยืนของกิจการ / ผู้ถึือห่้น

ความยั่งยืนของสำังคม / พื่นักงาน/ผู้ถึือห่้น/ชุ่มชุน

ภายใต้้แนวทาง ดูังนี� 
• CG in substance คือ คณ์ะกรรมการแลัะผู้บ้้ริหารบ้้รษิััทสำร้าง  

performance ทีดีู่ใหก้จิการอย�างย่ังยืน  น�าเชุือ่ถืึอ โดูยเน้นการปี่ฏิิบั้้ต้ิ
อย�างจริงจัง

• CSR in process คือ การดูำาเนนิธุร่กิจปี่กต้ ิปี่ระจำาวันของบ้้ริษัทัเป็ี่น
ไปี่ดู้วยความรับ้้ผิดูชุอบ้้ต้�อสำังคมแลัะสำิ�งแวดูลั้อม แลัะเปี่็นแรงผลัักดูัน
ให้ภาคเอกชุนอื่นดูำาเนินการดู้วย

•  Anticorruption in practice เปี่็นบ้้ริษััทต้้นแบ้้บ้้ที่มีแผนปี่ฏิิบ้้ัติ้ 
อย�างจริงจังแลัะสำร้างวัฒนธุรรมการไม�คอรัปี่ชุั่นให้ภาคธุ่รกิจไทย

การบ้้ริหารจัดูการความเสำี่ยง ความสำามารถึในการชุำาระหนี� / ผู้ถึือห่้น/เจ้าหนี�/ 
สำถึาบ้้ันการเงิน

ความสำามารถึในการทำากำาไร / ผู้ถึือห่้น/ผู้บ้้ริหาร/พื่นักงาน/
สำถึาบ้้ันการเงิน

ความสำามารถึในการบ้้ริหารสำินทรัพื่ย์ / ผู้ถึือห่้น/คู�ค้า

งบ้้การเงินที่ถึูกต้้องโปี่ร�งใสำ ต้รวจสำอบ้้ไดู้ / ผู้ถึือห่้น

บ้้ริหารจัดูการห�วงโซึ่�อุปี่ทาน / ผู้บ้้ริหาร/พื่นักงาน

ด้าน์สัังค่ม

- การเคารพื่สำิทธุิมน่ษัยชุน
- การกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี
- การปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามกฎหมาย
- ผ ลัิ ต้ ภั ณ์ ฑ์์ แ ลั ะ บ้้ ริ ก า ร ที่ ดูี 

มีค่ณ์ภาพื่
- การบ้้ริหารความพึื่งพื่อใจแลัะ

ข้อร้องเรียน

สำิทธุิแลัะความเท�าเทียมกัน / ผู้ถึือห่้น

การปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามข้อต้กลังอย�างเคร�งครัดู / นายหน้า/สำถึาบ้้ันการเงิน/
เจ้าของที่ดูิน

ยึดูมั่นในสำัญญาแลัะถึือปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไข / สำถึาบ้้ันการเงิน

ไดู้รับ้้ค�าต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรม / พื่นักงาน/ผู้บ้้ริหาร/ 
คู�ค้านายหน้า/ เจ้าของที่ดูิน

ไม�ถึูกเรียกร้อง หรือรับ้้ หรือจ�ายผลัปี่ระโยชุน์ที่ไม�ชุอบ้้ธุรรม / คู�ค้า

ความถึกูต้้อง ครบ้้ถ้ึวน  ไม�บิ้้ดูเบ้้อืนข้อมลูัข�าวสำาร ของสำนิค้าแลัะบ้้ริการ / ลัูกค้า

ระดูับ้้ราคาที่เหมาะสำม / ลัูกค้า

ความสำ่ภาพื่ / ปี่ระสำิทธุิภาพื่ในการต้ิดูต้�อ / ลัูกค้า

ความรวดูเร็วในการต้อบ้้สำนองความต้้องการ / ลัูกค้า

มีความสำัมพื่ันธุ์ที่ดูี / ลัูกค้า/นายหน้า/ 
สำถึาบ้้ันการเงิน

การแข�งขันอย�างเสำรีแลัะเปี่็นธุรรม ไม�ผูกขาดู /ไม�บิ้้ดูเบ้้ือนข้อมูลั  
หลัอกลัวง หรือใชุ้ข้อมูลัอื่นที่ไม�ถูึกต้้องต้ามครรลัองของการแข�งขัน /  
ไม�ใสำ�ร้ายปี่้ายสำี ไม�จ่�โจมคู�แข�งโดูยปี่ราศัจากข้อมูลัที่สำมเหต่้สำมผลั / 
ปี่ระพื่ฤต้ิปี่ฏิิบ้้ัต้ิภายใต้้กรอบ้้กต้ิกาของการแข�งขันที่ดูี

/ คู�แข�งทางการค้า

ประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน
(G4-19, 20, 21)
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ประเด็นด้านความยั�งยืน 
ตามกรอบ GRI ประเด็นที�มีสาระสำาคัญด้านความยั�งยืน

ขอบเขตที�มีสาระสำาคัญ

ภายในองค์กร
(บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย)

ภายนอก 
องค์กร

(ผ้้มีส่วนได้เสีย)

 การบ้้ริหารแรงงานแลัะการ
พื่ัฒนาศัักยภาพื่มน่ษัย์

สำวัสำดูิการแลัะผลัต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรม / พื่นักงาน

การไดู้พื่ัฒนาความรู้ ความสำามารถึ แลัะการเสำริมสำร้างการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน
อย�างทั่วถึึงแลัะสำมำ่าเสำมอ

/ พื่นักงาน

ความปี่ลัอดูภัยในชุีวิต้แลัะทรัพื่ย์สำิน / พื่นักงาน

โอกาสำความก้าวหน้าในการทำางาน / พื่นักงาน

วัฒนธุรรมแลัะบ้้รรยากาศัในการทำางานที่ดูี / พื่นักงาน

- สำ่ขภาพื่/ความปี่ลัอดูภัย
- การท่จริต้

สำ่ขภาพื่ อนามัย แลัะความปี่ลัอดูภัย / ผู้รับ้้เหมา(คู�ค้า), พื่นักงาน, 
ลัูกค้า,ชุ่มชุน

ให้ความสำำาคัญกับ้้การต้�อต้้านการท่จริต้คอรัปี่ชุั่น ต้ลัอดูจนสำนับ้้สำน่น
ให้บ่้้คคลัท่กระดูับ้้มีจิต้สำำานึกในการต้�อต้้านการท่จริต้คอรัปี่ชุั่น 
ท่กรูปี่แบ้้บ้้

/ พื่นักงาน, ลัูกค้า,คู�ค้า, 
หน�วยงานราชุการ

ความรับ้้ผิดูชุอบ้้ต้�อสำังคม ไม�สำร้างผลักระทบ้้ดู้านลับ้้ต้�อวิถึีดูั�งเดูิมของคนในชุ่มชุน / สำังคม ชุ่มชุน แลัะสำิ�งแวดูลั้อม

การชุ�วยเหลัือสำังคม แลัะสำนับ้้สำน่นกิจกรรมที่เปี่็นปี่ระโยชุน์ / สำังคม ชุ่มชุน แลัะสำิ�งแวดูลั้อม

การดููแลัสำิ�งแวดูลั้อม / สำังคม ชุ่มชุน แลัะสำิ�งแวดูลั้อม

ค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้ที่ดูี การให้ค�าบ้้ำาเหน็จที่เหมาะสำม / นายหน้า

ผลัต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรม / เจ้าของที่ดูิน

ทำาเลัทีดีู่ มศัีักยภาพื่ สำะดูวกในการคมนาคม มศีันูยก์ารคา้ใกลับ้้้้าน แลัะ
คอมมิวนิต้ี�

/ ลัูกค้า

ใกลั้โครงการที่สำามารถึสำนับ้้สำน่นชุ่มชุน สำังคมรอบ้้ข้าง / สำังคม ชุ่มชุน แลัะสำิ�งแวดูลั้อม

ค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้ที่ดูีระหว�างดูำาเนินงาน / ผู้รับ้้เหมา (คู�ค้า)

ด้าน์สัิ�งแวิดล้อม

- การใชุ้วัต้ถึ่ดูิบ้้ การใชุ้วัต้ถึดิู่บ้้หรือวัสำดูท่ีเ่ป็ี่นมิต้รกบั้้สำิ�งแวดูลัอ้ม ไดู้ปี่ระโยชุน์สำงูสำดู่แลัะ/
หรือนำากลัับ้้มาใชุ้ใหม�ไดู้

/ ผู้บ้้ริหาร พื่นักงาน

- การจัดูการค่ณ์ภาพื่อากาศั การต้รวจสำอบ้้ แลัะการกระทำาเพื่่่อแก้ไขแลัะปี่้องกันไม�ให้เกิดูผลักระทบ้้
ทางลับ้้ แลัะสำ�งผลัให้เกิดูผลักระทบ้้ทางบ้้วก

/ ผู้บ้้ริหาร พื่นักงาน ชุ่มชุน

- ความหลัากหลัายทางชุวีภาพื่
- การจัดูการนำ�า
- การจัดูการพื่ลัังงาน

การจัดูการชีุวภาพื่ นำ�า แลัะพื่ลัังงานที่มีปี่ระสิำทธุิภาพื่ เป็ี่นมิต้รกับ้้ 
สำิ�งแวดูลั้อม ก�อให้เกิดูปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดู การรีไซึ่เคิลัหรือนำากลัับ้้ไปี่ใชุ้ใหม�
แลัะผลักระทบ้้ที่เกิดูจากการใชุ้นำ�า พื่ลัังงาน แลัะความหลัากหลัายทาง
ชุีวภาพื่ของบ้้ริษััท

/ ผู้บ้้ริหาร พื่นักงาน ชุ่มชุน
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 บ้้ริษััทจัดูให้มีชุ�องทางเพื่่่อให้ผู้มีสำ�วนไดู้เสำียแลัะผู้มีสำ�วนเก่ียวข้อง ไดู้มีโอกาสำแสำดูงความเห็นเก่ียวกับ้้การดูำาเนินงานของบ้้ริษััท  
แลัะร้องเรียนในกรณ์ีที่ไม�ไดู้รับ้้ความเปี่็นธุรรม หรือพื่บ้้เห็นการกระทำาผิดูกฏิหมาย หรือจรรยาบ้้รรณ์ โดูยผ�านชุ�องทาง ดูังต้�อไปี่นี�
1.	ผ้้มีสั่วิน์ได้เสัียภายน์อกิ

วิธีสานสัมพันธ์ การตอบสนองความต้องการกับผ้้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มและ 
ความถี�ในการดำาเนินงาน

ช่องทัางกิารติดต่อสัื�อสัาร	หุ้รือแจ้งข้อร้องเรียน์	(G4-57,	58)

2.	ผ้้มีสั่วิน์ได้เสัียภายใน์
• หากมข้ีอคิดูเหน็ / ข้อเสำนอแนะ เก่ียวกับ้้การดูำาเนนิงานของบ้้รษิัทั สำามารถึติ้ดูต้�อ

สำื่อสำารผ�านชุ�องทางดูังนี�
- ระดัูบ้้ผู้บั้้งคับ้้บ้้ัญชุา, ปี่ระธุานกรรมการบ้้ริหาร, คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท, 

เลัขาน่การบ้้ริษััท
 - จดูหมายถึึง ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์
- อีเมลั์ : HRNC@NCGROUP.CO.TH
 - Application Line : NCH
 - Facebook : NC Happy Home
 - Internet
 - เว็บ้้ไซึ่ต้์ : http://www.ncgroup.co.th/

0-2993-5080-7

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

NC Happy Home

webmaster@ ncgroup.co.th, cr@ncgroup.co.th

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำากัด (มหาชน)

0-2993-5089

สำานักงานใหญ่, ประจำาโครงการ
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• หากพื่นักงานพื่บ้้เห็นการกระทำาที่สำงสำัยว�าฝ่่าฝ่ืน หรือไม�ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามจรรยาบ้้รรณ์ สำามารถึสำอบ้้ถึามข้อสำงสัำย หรือรายงานต้�อ 
ผู้รับ้้ผิดูชุอบ้้ ดูังนี�

 - ระดูับ้้ผู้บ้้ังคับ้้บ้้ัญชุา
 - ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์ 
 - คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท หรือ เลัขาน่การบ้้ริษััท

• บ้้ริษััทกำาหนดูให้ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์เปี่็นหน�วยงานรับ้้ข้อร้องเรียนจากบ้้่คคลัภายนอกในกรณี์ที่พื่บ้้พื่ฤติ้กรรมหรือเหต่้การณ์์ใดู ๆ  
ที่อาจเปี่็นการไม�ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามจรรยาบ้้รรณ์ โดูยสำามารถึแจ้งเรื่องโดูยต้รงที่

 - ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์
  บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี. เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน)
  เลัขที่ 1/765 หมู� 17 ซึ่อยอัมพื่ร ถึนนพื่หลัโยธุิน กม. 26 
  ต้ำาบ้้ลัคูคต้ อำาเภอลัำาลัูกกา จังหวัดูปี่ท่มธุานี 12130 
  โทรศััพื่ท์ 02 993 5080 – 7 ต้�อ 230
  อีเมลัลั์ : HRNC@NCGROUP.CO.TH 

 ในกรณ์ีการแจ้งเบ้้าะแสำว�าอาจเปี่็นการกระทำาผิดู ทีมงานฝ่่ายกำากับ้้ดููแลั มีมาต้รการปี่กปี่้องผู้แจ้งเบ้้าะแสำ รวมถึึงผู้ให้ความร�วมมือ 
ในการต้รวจสำอบ้้ข้อเท็จจริง โดูยการเก็บ้้ข้อมูลัของผู้แจ้งเบ้้าะแสำ แลัะรายลัะเอียดูอื่นๆ ไว้เปี่็นความลัับ้้ แลัะคำานึงถึึงความปี่ลัอดูภัยของ 
ผู้ร้องเรียน ทั�งนี� ผู้ร้องเรียนสำามารถึเลัือกที่จะเปี่ิดูเผยต้นเองไดู้ เพื่่่อสำร้างความมั่นใจแก�ผู้แจ้งเบ้้าะแสำ 
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YOUR 
HOME
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กลุ่มผ้้มีส่วนได้
เสีย การตอบสนองความต้องการ

วิธีการที�ใช้ในการสื�อสาร / 
การสร้างความสัมพันธ์ /การ
มีส่วนร่วมกับผ้้มีส่วนได้เสีย

ความถี�ในการ
ดำาเนินงาน

พื่นักงาน/ผู้บ้้ริหาร - ปี่ฏิิบ้้ตั้ติ้�อพื่นกังานดู้วยความสำภ่าพื่แลัะเคารพื่ต้�อการเป็ี่นปัี่จเจกชุน
- ให้ผลัต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรมต้�อพื่นักงาน
- สำ�งเสำริมให้พื่นักงานไดู้รับ้้การพื่ัฒนาความรู้ ความสำามารถึแลัะ

เสำริมสำร้างศัักยภาพื่ในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน โดูยให้โอกาสำอย�างทั่วถึึง
- ดูแูลัรักษัาสำภาพื่แวดูล้ัอมการทำางานใหม้คีวามปี่ลัอดูภัยต้�อชุวีติ้

แลัะทรัพื่ย์สำินของพื่นักงาน
- เสำริมสำร้างการทำางานแลัะบ้้รรยากาศัในการทำางานที่ดูี
- รับ้้ฟื้ังข้อคิดูเห็นแลัะข้อมเสำนอแนะอย�างมีเหต้่ผลั
- ปี่ฏิิบ้้ติั้ต้ามกฏิหมายแลัะขอ้มบ้้งัคบั้้ต้�างๆ ว�าดูว้ยกฏิหมายแรงงาน

อย�างเคร�งครัดู
- หลัีกเลัี่ยงการกระทำาใดูๆ ที่ไม�เปี่็นธุรรมซึ่ึ่งอาจมีผลักระทบ้้ต้�อ

ความม่ันคงในหนา้ทีก่ารงานของพื่นกังาน หรอืค่กคามแลัะสำรา้ง
ความกดูดูันต้�อสำภาพื่จิต้ใจของพื่นักงาน

-  การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจ
-  การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน  

ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ
-  การจัดูปี่ระชุ่ม
-  การจัดูกิจกรรม
-  นำาสำ�งรายงานต้�างๆ ที่สำำาคัญ
-  ระบ้้บ้้โทรศััพื่ท์
-  บ้้อร์ดูปี่ระชุาสำัมพื่ันธุ์
-  วารสำารภายใน
 

รายปี่่
เปี่็นปี่ระจำา

รายปี่่
เปี่็นปี่ระจำา
เปี่็นปี่ระจำา
เฉพื่าะกิจ
เฉพื่าะกิจ
เฉพื่าะกิจ

ลัูกค้า - สำ�งมอบ้้สำนิคา้แลัะบ้้รกิารทีม่ค่ีณ์ภาพื่ ต้รงต้ามหรอืสำงูกว�าความ
คาดูหมายของลัูกค้าในราคาที่เปี่็นธุรรม

- ให้ข้อมูลัข�าวสำารของสิำนค้าแลัะบ้้ริการอย�างถูึกต้้องแลัะ 
ครบ้้ถึ้วน 

-  ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามข้อต้กลังแลัะเงื่อนไขต้�างๆ กับ้้ลัูกค้าอย�างเปี่็นธุรรม
-  กรณ์ท่ีีไม�สำามารถึปี่ฏิิบ้้ติั้ต้ามเง่ือนไขไดู้ ต้้องรีบ้้แจ้งลั�วงหน้า
-  ต้ิดูต้�อกับ้้ลัูกค้าดู้วยความสำ่ภาพื่ มีปี่ระสำิทธุิภาพื่ 
-  จัดูให้มีระบ้้บ้้แลัะกระบ้้วนการให้ลัูกค้าสำามารถึร้องเรียน
- ต้อบ้้สำนองต้�อความต้้องการของลัูกค้าอย�างรวดูเร็วแลัะ 

มีปี่ระสำิทธุิภาพื่
-  ไม�เปิี่ดูเผยข้อมูลัของลูักคา้โดูยไม�ไดู้รับ้้อนญ่าต้ เว้นแต้�เป็ี่นข้อมูลั

ที่ต้้องเปี่ิดูเผยต้�อบ้้่คคลัภายนอกที่เก่ียวข้องต้ามบ้้ทบ้้ังคับ้้ 
ต้ามกฏิหมาย

-  การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจ
-  การเปิี่ดูรับ้้ข้อร้องเรียน  

ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ 
-  การจัดูกิจกรรม
 -  วารสำาร NC Happy Home

รายปี่่
เปี่็นปี่ระจำา

เปี่็นปี่ระจำา
ไต้รมาสำ

	วิิธีกิารทัี�บริษััทัใช้ใน์กิารสัื�อสัาร	กิารสัร้างค่วิามสััมพััน์ธ์	กิารมีสั่วิน์ร่วิมกิับผ้้มีสั่วิน์ได้เสัีย	 
และค่วิามถืี�ใน์กิารดำาเน์ิน์งาน์	(G4-24,	26,	27,	50,	57,	58)
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กลุ่มผ้้มีส่วนได้
เสีย การตอบสนองความต้องการ

วิธีการที�ใช้ในการสื�อสาร / 
การสร้างความสัมพันธ์ /การ
มีส่วนร่วมกับผ้้มีส่วนได้เสีย

ความถี�ในการ
ดำาเนินงาน

ผู้ถึือห่้น -  ปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์สำ่จริต้
-  ปี่ฏิิบั้้ต้ิหน้าที่ดู้วยความระมัดูระวัง รอบ้้คอบ้้ เป็ี่นธุรรม แลัะเป็ี่น

ปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดูต้�อผู้ถึือห่้นอย�างเท�าเทียมกัน
-  เปี่ิดูเผยข้อมูลัแลัะสำารสำนเทศัทั�งการเงินแลัะไม�ใชุ�ทางการเงินที ่

เกีย่วข้องกบั้้การดูำาเนินงานธุ่รกจิแลัะผลัปี่ระกอบ้้การของบ้้ริษััท
ที่ต้รงต้�อความเป็ี่นจริง ครบ้้ถ้ึวน เพีื่ยงพื่อ สำมำ่าเสำมอ ทันเวลัา 
แลัะแสำดูงให้เห็นถึึงสำถึานภาพื่ทางการเงินที่แท้จริงของบ้้ริษััท  
รวมทั�งอนาคต้ของธุร่กิจของบ้้ริษััท แก�ผูถื้ึอห่น้อย�างเท�าเทียมกนั

-  ดูแูลัไม�ให้กรรมการ ผูบ้้้ริหารแลัะพื่นักงาน แสำวงหาผลัปี่ระโยชุน์ให้
ต้นเองแลัะผู้ที่เก่ียวข้อง โดูยให้ข้อมูลัใดูๆ ของบ้้ริษััท ซึ่ึ่งยังไม�ไดู้ 
เปี่ิดูเผยต้�อสำาธุารณ์ะ

-  ดููแลัไม�ให้กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน เปี่ิดูเผยข้อมูลัที่เปี่็น
ความลัับ้้ของบ้้ริษััทต้�อบ้้่คคลัภายนอก แลัะหรือดูำาเนินการใดูๆ 
ในลัักษัณ์ะที่อาจก�อให้เกิดูความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์

 - รายงานปี่ระจำาปี่่
 - รายงานการปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น
 - วารสำาร IR New Letter
 - จดูหมายข�าวผู้ถึือห่้น
 - การพื่บ้้ปี่ะนักวิเคราะห์
 - การสำำารวจความพื่ึงพื่อใจ
 - การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน 
  ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ

รายปี่่
รายปี่่

รายไต้รมาสำ
รายไต้รมาสำ
รายไต้รมาสำ

รายปี่่
เปี่็นปี่ระจำา

คู�ค้า/คู�ธุ่รกิจ - ไม�เรียกร้องหรือรบั้้ หรือจ�ายผลัปี่ระโยชุน์ใดูๆ ท่ีไม�ชุอบ้้ทำากบั้้คู�ค้า
-  ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขต้�างๆ ที่ต้กลังกันไว้อย�างเคร�งครัดู
-  กรณ์ีที่ไม�สำามารถึปี่ฏิิบ้้ัติ้ต้ามเงื่อนไขไดู้ ต้้องรีบ้้แจ้งลั�วงหน้า  

เพื่่่อร�วมกันพื่่จารณ์หาแนวทางแก้ไข
-  วางแผนแลัะกำาหนดูแนวทางการดูำาเนินงานร�วมกัน

 - การปี่ระชุ่ม
- การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน  

ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ

เฉพื่าะกิจ
เปี่็นปี่ระจำา

สำถึาบ้้ันการเงิน/ 
เจ้าหนี�

 - ยึดูมั่นในสำัญญาแลัะปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขข้อต้กลังที่มีต้�อเจ้าหนี�  
ในการชุำาระเงินต้้น ดูอกเบ้้ี�ย แลัะดููแลัหลัักปี่ระกันให้อยู�ในสำภาพื่ 
ที่ดูีต้ามที่ต้กลังไว้

-  การปี่ระชุ่ม/พื่บ้้ปี่ะเยี่ยมเยียน
-  การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน  

ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ

เฉพื่าะกิจ
เปี่็นปี่ระจำา

วิธีการที�บริษัทใช้ในการสื�อสาร การสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมกับผ้้มีส่วนได้เสีย และ
ความถี�ในการดำาเนินงาน
สำังคม ชุ่มชุน  
แลัะสำิ�งแวดูลั้อมรอบ้้
โครงการ

-  ดููแลัสำิ�งแวดูลั้อม
-  ให้การชุ�วยเหลัือแก�สำังคม
- สำนับ้้สำน่นกิจกรรมสำาธุารณ์ปี่ระโยชุน์แก�ชุ่มชุน
- สำนบั้้สำนน่กิจกรรมทอ้งถิึ�นทีบ่้้ริษััทมกีารดูำาเนินธุร่กจิทั�งทีดู่ำาเนิน

การเองแลัะร�วมมือกับ้้รัฐแลัะชุ่มชุน
 -  ยดึูมัน่ในการปี่ฏิิบ้้ติั้ต้นเปี่น็พื่ลัเมอืงท่ีดู ีโดูยปี่ฏิิบ้้ตั้ติ้ามกฏิหมาย

แลัะข้อบ้้ังคับ้้ที่เกี่ยวข้องอย�างครบ้้ถึ้วน
 - ปี่ฏิิบั้้ต้ิต้ามกฏิหมายแลัะข้อบั้้งคับ้้ต้�างๆ ในดู้านความปี่ลัอดูภัย 

อาชุีวอนามัย แลัะมาต้รฐานดู้านสำิ�งแวดูลั้อม

 - ปี่ระชุ่มใหญ�สำามัญปี่ระจำา
 - การจัดูปี่ระชุ่มอื่น
 - การจัดูกิจกรรม
 - การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน 
  ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ

รายปี่่
เฉพื่าะกิจ
เปี่็นปี่ระจำา
เปี่็นปี่ระจำา

เจ้าของที่ดูิน -  ปี่ฏิิ บั้้ต้ิ งานดู้วยความถูึกต้้อง รวดูเ ร็ว  แลัะดูำา เ นินการ 
ต้ามกฎหมาย ที่กำาหนดูเปี่็นมาต้รฐานเดูียวกัน

- ไม� เรียกร้องหรือรับ้้ หรือจ�ายผลัปี่ระโยชุน์ ใดูๆ ที่ ไม�ชุอบ้้ 
ทำากับ้้เจ้าของที่ดูิน

 - การเปี่ิดูรับ้้ข้อร้องเรียน 
  ข้อเสำนอแนะ แลัะข้อคิดูเห็นต้�างๆ

เฉพื่าะกิจ
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กิระบวิน์กิารจัดกิาร

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ้้
ความคืบ้้หน้าภายใน  
30 วัน (ในกรณ์ีที่เปี่ิดูเผย
ข้อร้องเรียน)

ผ้้ทัี�เกิี�ยวิข้อง กิระบวิน์กิาร หุ้มายเหุ้ต้

ผู้ร้องเรียน

พื่นักงานกระทำาผิดู/ฝ่่าฝ่ืน

กระทำาผิดูกฏิหมาย ข้อบ้้ังคับ้้ 
ปี่ระพื่ฤติ้ไม�เหมาะสำม จรรยาบ้้รรณ์
บ้้ริษััท แลัะ/หรือ ไดู้รับ้้ข้อเสีำยหาย
เนื่องจากข้อร้องเรียนข้างต้้น

ผู้้�รัับข้�อรั�องเรัียน
- คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท
- ปี่ระธุานกรรมการบ้้ริหาร
- ระดูับ้้ผู้บ้้ังคับ้้บ้้ัญชุา
- เลัขาน่การบ้้ริษััท
- ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์

กรัณีี ไม่่ซัับซั�อน
ดูำาเนินการให้เสำร็จภายใน 30 วัน 
มีเหต้่จำาเปี่็นขอ CEO เพื่่่อขยาย

ระยะเวลัาไดู้

กรัณีีเกี�ยวข้�องกับ 
หลายหน่วยงาน

รัายงานสรัุป

CEO ตั้ั�งคณีะทำำางาน 
ตั้รัวจสอบข้�อเทำ็จจรัิง

สัร้ปผลกิารตรวิจสัอบ	กิารแกิ้ ไข	 
หุ้รือกิารบรรเทัาค่วิามเสัียหุ้ายต่อ	CEO

ผู้้�รั�องเรัียน
- คณีะกรัรัม่การับรัิษััทำ
-  คณีะกรัรัม่การั 

ตั้รัวจสอบ
-  ฝ่่ายตั้รัวจสอบภายใน

กรณ์ีพื่นักงาน 
กระทำาผิดู/ฝ่่าฝ่ืน

พื่บ้้เห็นการกระทำาผิดู /  
ร้องเรียน / แจ้งเบ้้าะแสำ

รับ้้ข้อเรื่องร้องเรียน

ฝ่่ายทรัพื่ยากรมน่ษัย์ แต้�งต้ั�ง  
“คณ์ะทำางานสำอบ้้สำวนข้อเท็จจริง” 

เพื่่่อดูำาเนินการสำอบ้้สำวนแลัะ 
เสำนอการลังโทษัทางวินัย

สัร้ปรายงาน์เบื้องต้น์	เพั่�อ	CEO	สัั�งกิารตามค่วิามเร่งด่วิน์

- ข้�อเทำ็จจรัิงจากการัตั้รัวจสอบ
- วิธีีการั / ข้ั�นตั้อนตั้รัวจสอบ 

ความ่เสียหายทำี�เกิดข้้�น
- ผู้ลกรัะทำบตั้่อบรัิษััทำ
- แนวทำางแก�ปัญหา
- บทำลงโทำษั



รายงานความยั ่งย ืน 256230

OUR HEART
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การกำากับด้แลกิจการ 
(G4-34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52)

 คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท เอ็น.ซีึ่. เฮ้า้ส์ำซึ่ิ�ง จำากดัู (มหาชุน) กำาหนดูนโยบ้้ายการกำากบั้้ดูแูลักิจการ โดูยเล็ังเห็นถึึงความสำำาคญัแลัะความจำาเปี่น็
ต้�อการดูำาเนินธุ่รกิจให้มีการเจริญเต้ิบ้้โต้อย�างย่ังยืน เพื่่่อเพ่ื่�มมูลัค�าแลัะผลัต้อบ้้แทนสำูงสำ่ดูให้แก�ผู้ถึือห่้นของบ้้ริษััทในระยะยาว บ้้ริษััทม่�งเน้น 
การปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์สำ่จริต้ มีระบ้้บ้้จัดูการอย�างมืออาชุีพื่ แลัะมีความโปี่ร�งใสำ 
	 โดยน์โยบายกิารกิำากิับด้แลกิิจกิารทัี�ดีของบริษััทัมีเน์ื้อหุ้าค่รอบค่ล้มถืึง	
 - คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท
 - สำิทธุิแลัะความเท�าเทียมกันของผู้ถึือห่้น แลัะบ้้ทบ้้าทต้�อผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย
 - การเปี่ิดูเผยสำารสำนเทศั แลัะความโปี่ร�งใสำ
 - การควบ้้ค่มแลัะบ้้ริหารความเส่ีำยง
 - จรรยาบ้้รรณ์ธุ่รกิจ

คณะกรรมการบริษัท
1.	 โค่รงสัร้าง	บทับาทัหุ้น์้าทัี�	ค่วิามรับผิดชอบ	และค่วิามเป็น์อิสัระของค่ณะกิรรมกิารภาวิะผ้้น์ำาและวิิสััยทััศน์์
   คณ์ะกรรมการบ้้ริษัทัต้้องมีค่ณ์สำมบั้้ต้คิรบ้้ถ้ึวนต้ามกฎหมายว�าดู้วย บ้้รษิัทัมหาชุน แลัะกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทั�งไม�มีลักัษัณ์ะ

ที่แสำดูงออกถึึงการขาดูความเหมาะสำมที่จะไดู้รับ้้ความไว้วางใจให้บ้้ริหารจัดูการที่มีมหาชุน เปี่็นผู้ถืึอห่้นต้ามที่คณ์ะกรรมการกำากับ้้ 
หลัักทรัพื่ย์แลัะต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์กำาหนดู

   คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสำามารถึ ปี่ระสำบ้้การณ์์ในการดูำาเนินธุ่รกิจ แลัะความหลัากหลัาย
ในค่ณ์สำมบ้้ัต้ิของกรรมการ อาทิ ความเชุี่ยวชุาญเฉพื่าะดู้านแลัะทักษัะวิชุาชุีพื่ เพื่่่อทำาหน้าที่พื่่จารณ์าให้ความเห็นชุอบ้้ในการกำาหนดู
นโยบ้้าย วิสำัยทัศัน์ กลัย่ทธุ์ เปี่้าหมาย ภารกิจ แผนธุ่รกิจ แลัะนโยบ้้ายบ้้ริหารความเสำี่ยง ต้ลัอดูจนกำากับ้้ดููแลัฝ่่ายจัดูการเพื่่่อให้การ
บ้้ริหารงานเปี่็นไปี่ต้ามนโยบ้้ายแลัะเปี่้าหมายที่กำาหนดูไว้ ภายใต้้กรอบ้้ของกฎหมาย วัต้ถึ่ปี่ระสำงค์ ข้อบ้้ังคับ้้ของบ้้ริษััท แลัะมต้ิที่ปี่ระชุ่ม
ผู้ถึือห่้น ดู้วยความรับ้้ผิดูชุอบ้้ ซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ ระมัดูระวัง ต้ามหลัักการข้อพื่ึงปี่ฏิิบ้้ัต้ิที่ดูี เพื่่่อเพื่่�มมูลัค�าทางเศัรษัฐกิจสำูงสำ่ดูให้แก�บ้้ริษััท
แลัะความมั่นคงสำูงสำ่ดูให้แก�ผู้ถึือห่้น 

   บ้้ริษััทไดู้จัดูให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสำมกับ้้ขนาดูของกิจการบ้้ริษััท โดูย ณ์ วันที่ 31 ธุันวาคม 2562 คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมี
จำานวน 7 ท�าน ปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรรมการทีเ่ป็ี่นผูบ้้้ริหาร จำานวน 3 ท�าน แลัะกรรมการทีไ่ม�ไดู้เป็ี่นผูบ้้้ริหาร 4 ท�าน ในจำานวนนี�เป็ี่นกรรมการ
อิสำระจำานวน 4 ท�าน ดูังนั�น ผู้มีสำ�วนไดู้เสำียจ้งสำามารถึมั่นใจไดู้ว�า กรรมการสำามารถึปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ในฐานะต้ัวแทนผู้ถืึอห่้นไดู้อย�างเปี่็น
อิสำระ แลัะมีการถึ�วงดู่ลัที่เหมาะสำม

   ปี่ระธุานกรรมการบ้้ริษััทไม�เปี่็นบ้้่คคลัเดูียวกันกับ้้กรรมการผู้จัดูการแลัะเปี่็นกรรมการอิสำระ โดูยบ้้ริษััทกำาหนดูให้มีการแบ้้�งแยก
บ้้ทบ้้าท หน้าที่ แลัะความรับ้้ผิดูชุอบ้้ในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานของคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท แลัะฝ่่ายบ้้ริหารออกจากกันอย�างชุัดูเจน

   กรรมการอิสำระของบ้้ริษััท หมายถึึง บ้้่คคลัที่มีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิครบ้้ถึ้วน แลัะมีความเปี่็นอิสำระต้ามปี่ระกาศัต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�ง
ปี่ระเทศัไทยเรือ่งค่ณ์สำมบั้้ต้แิลัะขอบ้้เขต้การดูำาเนนิงานของคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ ดูงัรายลัะเอียดูซ่ึึ่งไดู้เปี่ดิูเผยไว้ในหัวขอ้ค่ณ์สำมบั้้ต้ิ
ของคณ์ะกรรมการ

   คณ์ะกรรมการบ้้รษิัทัไดูก้ำาหนดูนยิามกรรมการอสิำระของบ้้รษิัทัใหส้ำอดูคลัอ้งต้ามขอ้กำาหนดูของต้ลัาดูหลักัทรพัื่ยแ์ห�งปี่ระเทศัไทย
 ดูังรายลัะเอียดูซึ่ึ่งไดู้เปี่ิดูเผยไว้ในหัวข้อค่ณ์สำมบ้้ัต้ิของคณ์ะกรรมการ

   สำำาหรับ้้นโยบ้้ายแลัะวิธุีการไปี่ดูำารงต้ำาแหน�งกรรมการในบ้้ริษััทอื่นของกรรมการ ไดู้เปี่ิดูเผยไว้ในหัวข้อค่ณ์สำมบ้้ัต้ิกรรมการ ทั�งนี�  
บ้้ริษััทยังไม�มีการกำาหนดูจำานวนวาระที่กรรมการสำามารถึดูำารงต้ำาแหน�งติ้ดูต้�อกันไดู้นานที่สำ่ดู อย�างไรก็ต้าม เมื่อครบ้้กำาหนดูออก 
ต้ามวาระ กรรมการสำรรหาจะพื่จ่ารณ์าความเหมาะสำมในการกลับั้้เข้าดูำารงต้ำาแหน�งของกรรมการ โดูยพื่จ่ารณ์าจากผลังานแลัะปี่ระโยชุน์
ที่บ้้ริษััทไดู้รับ้้จากการทำาหน้าที่ของกรรมการที่ผ�านมา
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2.	 องค่์ประกิอบของค่ณะกิรรมกิาร	กิารแต่งตั้งและค่วิามเป็น์อิสัระ
2.1 คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรมการอย�างน้อย 5 คน โดูยกรรมการไม�น้อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั�งหมดูนั�น

ต้้องมีถิึ�นที่อยู�ในราชุอาณ์าจักร โดูยคณ์ะกรรมการจะเป็ี่นผู้พื่่จารณ์าคัดูเลืัอกต้ามเกณ์ฑ์์ค่ณ์สำมบั้้ต้ิต้ามมาต้รา 68 แห�ง 
พื่ระราชุบ้้ญัญตั้บิ้้รษิัทัมหาชุนจำากดัู พื่.ศั. 2535 แลัะต้ามปี่ระกาศัคณ์ะกรรมการกำากบั้้หลักัทรพัื่ยแ์ลัะต้ลัาดูหลักัทรัพื่ยท์ีเ่กีย่วข้อง
นอกจากนี�ยังพ่ื่จารณ์าถึึงปี่ระสำบ้้การณ์์ความรู้ความสำามารถึที่เกี่ยวข้องกับ้้ธุ่รกิจ จากนั�นจ้งนำารายชุื่อเสำนอที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น
เพื่่่อพื่่จารณ์าแต้�งต้ั�ง

2.2 คณ์ะกรรมการให้ปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรมการที่เปี่็นอิสำระอย�างน้อยหนึ่งในสำามของจำานวนกรรมการทั�งคณ์ะ 
2.3 ในการปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นสำามัญปี่ระจำาปี่่ท่กครั�ง ให้กรรมการออกจากต้ำาแหน�งเปี่็นจำานวนหนึ่งในสำาม ถึ้าจำานวนกรรมการ 

แบ้้�งออกให้ต้รงเปี่็นสำามสำ�วนไม�ไดู้ ก็ให้ออกโดูยจำานวนใกลั้ที่สำ่ดูกับ้้สำ�วนหนึ่งในสำามกรรมการที่จะต้้องออกจากต้ำาแหน�งในปี่่แรก
แลัะปี่่ที่สำองภายหลัังจดูทะเบี้้ยนบ้้ริษััทนั�นให้จับ้้ฉลัากกันว�าผู้ ใดูจะออก สำ�วนปี่่หลัังๆ ต้�อไปี่ ให้กรรมการคนที่อยู�ในต้ำาแหน�ง 
นานที่สำ่ดูนั�นเปี่็นผู้ออกจากต้ำาแหน�ง โดูยกรรมการซึ่ึ่งพื่้นจากต้ำาแหน�งแลั้วอาจไดู้รับ้้เลัือกต้ั�งใหม�ไดู้

2.4 ที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นเปี่็นผู้แต้�งต้ั�งกรรมการโดูยใชุ้เสำียงข้างมากต้ามหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธุีการดูังต้�อไปี่นี�
2.4.1 ผู้ถึือห่้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสำียงเท�ากับ้้จำานวนห่้นที่ต้นถึือ
2.4.2 ผู้ถึือห่้นแต้�ลัะคนจะต้้องใชุ้คะแนนเสำียงที่มีอยู�ทั�งหมดูต้าม 2.4.1 เลัือกตั้�งบ้้่คคลัเดูียว หรือ หลัายคนเปี่็นกรรมการก็ไดู้  

แต้�จะแบ้้�งคะแนนเสำียงให้แก�ผู้ใดูมากน้อยเพื่ียงใดูไม�ไดู้
2.4.3 บ่้้คคลัซ่ึึ่งไดู้รับ้้คะแนนเสีำยงสูำงสำ่ดูต้ามลัำาดูับ้้ลังมา เป็ี่นผู้ ไดู้รับ้้เลืัอกตั้�งเป็ี่นกรรมการเท�าจำานวนกรรมการที่ที่ปี่ระชุ่ม 

ผูถื้ึอห่น้ต้อ้งเลัอืกตั้�งในครั�งนั�น ในกรณ์ทีีบ่้้ค่คลัซึ่ึง่ไดูร้บั้้เลัอืกตั้�งในลัำาดูบั้้ถึดัูลังมา มคีะแนนเสำยีงเท�ากนัเกนิจำานวนกรรมการ
ที่ที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นต้้องเลัือกต้ั�งในครั�งนั�น ให้ปี่ระธุานที่ปี่ระชุ่มเปี่็นผู้ออกเสำียงชุี�ขาดู

2.5 ในกรณ์ีที่ต้ำาแหน�งกรรมการว�างลังเพื่ราะเหต้่อื่นนอกจากถึึงคราวออกต้ามวาระ ให้คณ์ะกรรมการมีมต้ิดู้วยคะแนนเสำียงไม�น้อย
กว�าสำามในสำี่ เลัือกบ้้่คคลัซึ่ึ่งมีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิแลัะไม�มีลัักษัณ์ะต้้องห้ามต้ามกฎหมายมหาชุนเข้าเปี่็นกรรมการแทนต้ำาแหน�งกรรมการ
ทีว่�างในการปี่ระชุม่คณ์ะกรรมการคราวถึดัูไปี่ เวน้แต้�วาระของกรรมการจะเหลัอืนอ้ยกว�าสำองเดูอืน โดูยบ้้ค่คลัซึ่ึง่เขา้เปี่น็กรรมการ
แทนต้ามวรรคหนึ่ง จะอยู�ในต้ำาแหน�งกรรมการไดู้เพื่ียงเท�าวาระที่ยังเหลัืออยู�ของกรรมการซึ่ึ่งต้นแทน

2.6 ที่ปี่ระชุ่มผู้ถืึอห่้นอาจลังมติ้ให้กรรมการคนใดูออกจากต้ำาแหน�งก�อนถึึงคราวออกต้ามวาระไดู้ ดู้วยคะแนนเสีำยงไม�น้อยกว�า 
สำามในสำี่ของจำานวนผู้ถืึอห่้นที่มาปี่ระชุ่มแลัะมีสำิทธุิออกเสำียงแลัะมีห่้นนับ้้รวมกันไดู้ ไม�น้อยกว�าก่ึงหนึ่งของจำานวนห่้นท่ีถืึอ 
โดูยผู้ถึือห่้นที่มาปี่ระชุ่มแลัะมีสำิทธุิออกเสำียง

3.	 ประธาน์กิรรมกิารบริษััทัและกิรรมกิารผ้้จัดกิาร
   ปี่ระธุานกรรมการบ้้ริษััทแลัะกรรมการผู้จัดูการต้้องเปี่็นผู้ที่มีความรู้ความสำามารถึมีปี่ระสำบ้้การณ์์แลัะค่ณ์สำมบ้้ัต้ิที่เหมาะสำม  

ไม�เปี่็นบ้้่คคลัเดูียวกัน เพื่่่อให้มีการถึ�วงดู่ลัอำานาจโดูยแยกหน้าที่การกำากับ้้ดููแลักิจการแลัะการบ้้ริหารงานออกจากกัน

   ปี่ระธุานกรรมการบ้้ริษัทั เปี่น็ผูรั้บ้้ผดิูชุอบ้้ในฐานะผูน้ำาของคณ์ะกรรมการ โดูยมหีน้าทีเ่ปี่น็ปี่ระธุานการปี่ระชุม่คณ์ะกรรมการ แลัะ
การปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น 

   กรรมการผู้จัดูการรับ้้ผิดูชุอบ้้ต้�อคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทในการบ้้ริหารจัดูการ เพื่่่อให้บ้้รรลั่ต้ามแผนที่วางไว้

	 น์โยบายใน์กิารไปดำารงตำาแหุ้น์่งกิรรมกิารทัี�บริษััทัอื�น์ของกิรรมกิารผ้้จัดกิาร
   เพื่่่อให้กรรมการผู้จัดูการของบ้้ริษััทสำามารถึบ้้ริหารงานแลัะจัดูสำรรเวลัาไดู้อย�างมีปี่ระสำิทธิุภาพื่ บ้้ริษััทจ้งไดู้กำาหนดูนโยบ้้าย 

ในการไปี่ดูำารงต้ำาแหน�งกรรมการที่บ้้ริษััทจดูทะเบ้้ียนอื่นของกรรมการผู้จัดูการไว้ไม�เกิน 3 แห�ง
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4.	 ค่้ณสัมบัติของค่ณะกิรรมกิาร
4.1 กรรมการต้้องเป็ี่นบ้้่คคลัที่มีความรู้ความสำามารถึ มีวิสำัยทัศัน์ มีความซึ่ื่อสัำต้ย์ สำ่จริต้ มีค่ณ์ธุรรมแลัะจริยธุรรม มีปี่ระวัต้ิ 

การทำางานโปี่ร�งใสำ แลัะมีเวลัาเพื่ียงพื่อที่จะอุทิศัความรู้ความสำามารถึแลัะปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ให้แก�บ้้ริษััทไดู้
4.2 มีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิแลัะไม�มีลัักษัณ์ะต้้องห้ามต้ามกฎหมายว�าดู้วยบ้้ริษััทมหาชุนจำากัดูแลัะกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 กรรมการสำามารถึดูำารงต้ำาแหน�งกรรมการในบ้้ริษััทอืน่ไดู้ แต้�ทั�งนี�ในการเป็ี่นกรรมการดัูงกลั�าวต้้องไม�เป็ี่นอปุี่สำรรคต้�อการปี่ฏิบัิ้้ต้ิ

หน้าที่กรรมการของบ้้ริษััท
4.4 กรรมการต้้องไม�ปี่ระกอบ้้กิจการ หรือเข้าเปี่็นห่้นสำ�วนในห้างห่้นสำ�วนสำามัญ หรือเปี่็นห่้นสำ�วนไม�จำากัดูความรับ้้ผิดูในห้างห่้นสำ�วน

จำากดัู หรอืเปี่น็กรรมการในบ้้รษิัทัเอกชุนหรอืบ้้รษิัทัมหาชุนอืน่ ซึ่ึง่ปี่ระกอบ้้ธุร่กจิปี่ระเภทเดูยีวกบั้้บ้้รษิัทั หรอืเปี่น็คู�แข�งขนัของบ้้รษิัทั
เว้นแต้�จะแจ้งให้ที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นทราบ้้ก�อนที่จะมีมต้ิแต้�งต้ั�ง

4.5 กรรมการอสิำระต้้องมค่ีณ์สำมบ้้ตั้เิก่ียวกบั้้ความเปี่น็อสิำระต้ามแนวทางเดูยีวกนักบั้้คณ่์สำมบ้้ตั้ขิองกรรมการต้รวจสำอบ้้ต้ามปี่ระกาศั
ต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย เรื่องค่ณ์สำมบ้้ัต้ิแลัะขอบ้้เขต้การดูำาเนินงานของคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ แลัะต้้องถึือห่้นไม�เกิน
ร้อยลัะ 1.0 ของท่นชุำาระแลั้วของบ้้ริษััท บ้้ริษััทในเครือ บ้้ริษััทร�วม หรือบ้้ริษััทที่เก่ียวข้อง แลัะต้้องสำามารถึดููแลัผลัปี่ระโยชุน์ของ 
ผู้ถืึอห่้นท่กรายไดู้เท�าเทียมกัน แลัะไม�ให้เกิดูความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์ นอกจากนั�นยังต้้องสำามารถึเข้าร�วมปี่ระชุ่ม 
คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทโดูยให้ความเห็นอย�างเปี่็นอิสำระไดู้

  กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี�
(1)  ถืึอห่้นไม�เกินร้อยลัะ 1 ของจำานวนห่้นที่มีสำิทธิุออกเสีำยงทั�งหมดูของบ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม ผู้ถืึอห่้น 

รายใหญ� หรือผูมี้อำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ ทั�งนี� ให้นบั้้รวมการถึอืห่น้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมการอิสำระรายนั�นๆ ดู้วย 
(2)  ไม�เปี่น็หรอืเคยเป็ี่นกรรมการทีมี่สำ�วนร�วมบ้้ริหารงาน ลักูจา้ง พื่นกังาน ทีป่ี่รก้ษัาทีไ่ดู้เงนิเดูอืนปี่ระจำา หรือผูมี้อำานาจควบ้้ค่ม

ของบ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม บ้้ริษััทย�อยลัำาดูับ้้เดูียวกัน ผู้ถึือห่้นรายใหญ� หรือ ผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของ 
บ้้รษัิัทฯ เวน้แต้�จะไดูพ้ื่น้จากการมลัีักษัณ์ะดูงักลั�าวมาแลัว้ไม�นอ้ยกว�าสำองปี่ก่�อนวนัทีไ่ดูร้บั้้แต้�งต้ั�งเปี่น็กรรมการอสิำระ ทั�งนี�
ลัักษัณ์ะต้้องห้ามดูังกลั�าวไม�รวมถึึงกรณี์ที่กรรมการอิสำระเคยเป็ี่นข้าราชุการ หรือที่ปี่ร้กษัาของสำ�วนราชุการซ่ึึ่งเป็ี่น 
ผู้ถึือห่้นรายใหญ� หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ 

(3)  ไม�เปี่็นบ้้่คคลัที่มีความสำัมพื่ันธุ์ทางสำายโลัหิต้ หรือโดูยการจดูทะเบ้้ียนต้ามกฎหมายในลัักษัณ์ะที่เปี่็นบ้้ิดูา มารดูา คู�สำมรสำ 
พื่ี่น้อง แลัะบ้้่ต้ร รวมทั�งคู�สำมรสำของบ้้่ต้รของผู้บ้้ริหาร ผู้ถึือห่้นรายใหญ� ผู้มีอำานาจควบ้้ค่ม หรือบ้้่คคลัที่จะไดู้รับ้้การเสำนอ
ให้เปี่็นผู้บ้้ริหาร หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ หรือบ้้ริษััทย�อย 

(4)  ไม�มีหรือเคยมีความสำัมพื่ันธุ์ทางธุ่รกิจกับ้้บ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม ผู้ถืึอห่้นรายใหญ� หรือผู้มีอำานาจ
ควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ ในลัักษัณ์ะที่อาจเป็ี่นการขัดูขวางการใชุ้วิจารณ์ญาณ์อย�างอิสำระของต้น รวมทั�งไม�เป็ี่นหรือเคยเป็ี่น 
ผู้ถืึอห่้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของผู้ที่มีความสัำมพัื่นธ์ุทางธุ่รกิจกับ้้บ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม  
ผู้ถึือห่้นรายใหญ� หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ เว้นแต้�จะไดู้พื่้นจากการมีลัักษัณ์ะดูังกลั�าวมาแลั้วไม�น้อยกว�าสำองปี่่
ก�อนวันที่ไดู้รับ้้แต้�งต้ั�งเปี่็นกรรมการอิสำระ 

  โดูยความสัำมพัื่นธ์ุทางธุ่รกิจต้ามวรรคหนึ่ง รวมถึึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็ี่นปี่กต้ิเพื่่่อปี่ระกอบ้้กิจการ  
การเชุ�าหรือให้เชุ�าอสำังหาริมทรัพื่ย์ รายการเกี่ยวกับ้้สำินทรัพื่ย์หรือบ้้ริการ หรือการให้หรือรับ้้ความชุ�วยเหลัือทางการเงิน
ดู้วยการรับ้้หรือให้กู้ยืม คำ�าปี่ระกัน การให้สำินทรัพื่ย์เปี่็นหลัักปี่ระกันหนี�สำิน รวมถึึงพื่ฤต้ิการณ์์อื่นทำานองเดูียวกัน ซึ่ึ่งเปี่็น
ผลัให้บ้้ริษััทฯ หรือคู�สำัญญามีภาระหนี�ที่ต้้องชุำาระต้�ออีกฝ่่ายหนึ่ง ตั้�งแต้�ร้อยลัะสำามของสิำนทรัพื่ย์ที่มีต้ัวต้นสำ่ทธุิของ 
ผูข้ออนญ่าต้หรือตั้�งแต้�ย่ีสิำบ้้ลัา้นบ้้าทข้�นไปี่ แล้ัวแต้�จำานวนใดูจะต้ำ่ากว�า ทั�งนี� การคำานวณ์ภาระหนี�ดูงักลั�าวให้เปี่น็ไปี่ต้ามวิธุี
การคำานวณ์มูลัค�าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ต้ามปี่ระกาศัคณ์ะกรรมการกำากับ้้ต้ลัาดูท่น ว�าดู้วยหลัักเกณ์ฑ์์ 
ในการทำารายการที่เก่ียวโยงกัน โดูยอน่โลัม แต้�ในการพื่่จารณ์าภาระหนี�ดูังกลั�าว ให้นับ้้รวมภาระหนี�ที่เกิดูข้�นในระหว�าง 
หนึ่งปี่่ก�อนวันที่มีความสำัมพื่ันธุ์ทางธุ่รกิจกับ้้บ้้่คคลัเดูียวกัน 
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(5)  ไม�เปี่็นหรือเคยเปี่็นผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีของบ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม ผู้ถึือห่้นรายใหญ� หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่ม 
ของบ้้ริษััทฯ แลัะไม�เปี่น็ผูถื้ึอห่น้ทีม่นียั ผูม้อีำานาจควบ้้ค่ม หรอืห่น้สำ�วนของสำำานกังานสำอบ้้บ้้ญัชุ ีซ่ึึ่งมผีูส้ำอบ้้บ้้ญัชุขีองบ้้ริษััทฯ
บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม ผู้ถึือห่้นรายใหญ� หรือผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ สำังกัดูอยู� เวน้แต้�จะไดู้พื่้นจากการ
มีลัักษัณ์ะดูังกลั�าวมาแลั้วไม�น้อยกว�าสำองปี่่ก�อนวันที่ไดู้รับ้้แต้�งต้ั�งเปี่็นกรรมการอิสำระ 

(6)  ไม�เปี่็นหรือเคยเปี่็นผู้ให้บ้้ริการทางวิชุาชุีพื่ใดูๆ ซึ่ึ่งรวมถึึงการให้บ้้ริการเปี่็นที่ปี่ร้กษัากฎหมาย หรือที่ปี่ร้กษัาทางการเงิน  
ซึ่ึ่งไดู้รับ้้ค�าบ้้ริการเกินกว�าสำองลั้านบ้้าทต้�อปี่่จากบ้้ริษััทฯ บ้้ริษััทใหญ� บ้้ริษััทย�อย บ้้ริษััทร�วม ผู้ถืึอห่้นรายใหญ� หรือ 
ผู้มีอำานาจควบ้้ค่มของบ้้ริษััทฯ แลัะไม�เปี่็นผู้ถึือห่้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบ้้ค่ม หรือห่้นสำ�วนของผู้ให้บ้้ริการทางวิชุาชุีพื่ 
นั�นดู้วย เว้นแต้�จะไดู้พื่้นจากการมีลัักษัณ์ะดูังกลั�าวมาแลั้วไม�น้อยกว�าสำองปี่่ก�อนวันที่ไดู้รับ้้แต้�งต้ั�ง เปี่็นกรรมการอิสำระ 

(7)  ไม�เป็ี่นกรรมการที่ไดู้รับ้้การแต้�งตั้�งข้�น เพ่ื่่อเปี่็นต้ัวแทนของกรรมการของบ้้ริษััทฯ ผู้ถืึอห่้นรายใหญ� หรือผู้ถืึอห่้น ซึ่ึ่งเป็ี่น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ้้ผู้ถึือห่้นรายใหญ� 

(8)  ไม�ปี่ระกอบ้้กิจการที่มีสำภาพื่อย�างเดีูยวกันแลัะเป็ี่นการแข�งขันที่มีนัยกับ้้กิจการของบ้้ริษััทฯ หรือบ้้ริษััทย�อย หรือไม�เป็ี่น 
ห่้นสำ�วนที่มีนัยในห้างห่้นสำ�วน หรือเปี่็นกรรมการที่มีสำ�วนร�วมบ้้ริหารงาน ลัูกจ้าง พื่นักงาน ที่ปี่ร้กษัาที่รับ้้เงินเดูือนปี่ระจำา 
หรอืถึอืห่น้เกินรอ้ยลัะหนึง่ของจำานวนห่น้ทีมี่สำทิธุอิอกเสีำยงทั�งหมดูของบ้้ริษััทอืน่ซึ่ึง่ปี่ระกอบ้้กิจการทีมี่สำภาพื่อย�างเดีูยวกนั
แลัะเปี่็นการแข�งขันที่มีนัยกับ้้กิจการของบ้้ริษััทฯ หรือบ้้ริษััทย�อย 

(9)   ไม�มีลัักษัณ์ะอื่นใดูที่ทำาให้ไม�สำามารถึให้ความเห็นอย�างเปี่็นอิสำระเกี่ยวกับ้้การดูำาเนินงานของบ้้ริษััทฯ

5.	 หุ้น์้าทัี�ค่วิามรับผิดชอบทัี�สัำาค่ัญของค่ณะกิรรมกิาร
5.1 บ้้ริหารจัดูการบ้้ริษััทให้เปี่็นไปี่ต้ามกฎหมาย วัต้ถ่ึปี่ระสำงค์ แลัะข้อบ้้ังคับ้้ของบ้้ริษััท ต้ลัอดูจนมต้ิของที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นที่ชุอบ้้ดู้วย

กฎหมาย ดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ แลัะระมัดูระวังรักษัาผลัปี่ระโยชุน์ของบ้้ริษััท
5.2 กำาหนดูวิสำัยทัศัน์ เปี่้าหมาย แนวทาง นโยบ้้าย แผนงานแลัะงบ้้ปี่ระมาณ์บ้้ริษััท ควบ้้ค่มกำากับ้้ดููแลัการบ้้ริหารแลัะการจัดูการของ

คณ์ะกรรมการบ้้ริหารแลัะผูบ้้้ริหาร ใหเ้ปี่น็ไปี่ต้ามนโยบ้้ายทีไ่ดูร้บั้้มอบ้้หมาย แลัะต้ามข้อบ้้งัคบั้้ของต้ลัาดูหลักัทรพัื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย
เว้นแต้�ในเร่ืองดูังต้�อไปี่นี� คณ์ะกรรมการต้้องไดู้รับ้้อน่มัต้ิจากที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นก�อนการดูำาเนินการ เชุ�น การเพื่่�มท่น การลัดูท่น 
การออกห่้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบ้้ริษััททั�งหมดู หรือบ้้างสำ�วนที่สำำาคัญให้แก�บ้้่คคลัอื่น หรือการซึ่ื�อ หรือรับ้้โอนกิจการ
ของบ้้ริษััทอื่นมาเปี่็นของบ้้ริษััท การแก้ไขหนังสำือบ้้ริคณ์ห์สำนธุิ หรือข้อบ้้ังคับ้้ รวมถึึงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน แลัะการซึ่ื�อแลัะ
ขายสำินทรัพื่ย์ที่สำำาคัญต้ามกฎเกณ์ฑ์์ของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย หรือต้ามที่หน�วยงานราชุการอื่น ๆ กำาหนดู

5.3 จดัูให้มีระบ้้บ้้บ้้ญัชุ ีการรายงานทางการเงินแลัะการสำอบ้้บ้้ญัชุทีีเ่ชุือ่ถืึอไดู้ รวมทั�งดูแูลัให้มีกระบ้้วนการในการปี่ระเมินความเหมาะสำม
ของการควบ้้ค่มภายในแลัะการต้รวจสำอบ้้ภายในให้มีปี่ระสำิทธุิภาพื่แลัะปี่ระสำิทธุิผลั การบ้้ริหารจัดูการความเสำี่ยง การรายงาน
ทางการเงินแลัะการต้ิดูต้ามผลั

5.4 ดููแลัไม�ให้เกิดูปี่ัญหาความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์ระหว�างผู้มีสำ�วนไดู้เสำียของบ้้ริษััท
5.5 กำากับ้้ดููแลักิจการให้มีการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานอย�างมีจริยธุรรม
5.6 รายงานความรับ้้ผิดูชุอบ้้ของต้นในการจัดูทำารายงานทางการเงินโดูยแสำดูงควบ้้คู�กบั้้รายงานของผูส้ำอบ้้บั้้ญชีุไว้ในรายงานปี่ระจำาป่ี่

แลัะครอบ้้คลั่มในเรื่องสำำาคัญๆ ต้ามนโยบ้้ายเรื่องข้อพื่ึงปี่ฏิิบ้้ัต้ิที่ดูีสำำาหรับ้้กรรมการบ้้ริษััทจดูทะเบ้้ียนของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�ง
ปี่ระเทศัไทย

5.7 คณ์ะกรรมการอาจแต้�งต้ั�งกรรมการ แลัะ/หรอืผูบ้้้ริหารจำานวนหนึง่ต้ามทีเ่หน็สำมควร ใหเ้ปี่น็คณ์ะกรรมการบ้้รหิาร โดูยใหม้อีำานาจ
หน้าที่บ้้ริหารจัดูการบ้้ริษััทต้ามที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมายจากคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท 

5.8 คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมีหน้าที่พื่่จารณ์าอน่มัต้ินโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการบ้้ริษััทเป็ี่นลัายลัักษัณ์์อักษัร แลัะกำาหนดูให้มี 
การพื่่จารณ์าทบ้้ทวนนโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการเปี่็นปี่ระจำาท่กปี่่ เพ่ื่่อให้สำอดูคลั้องกับ้้มาต้รฐานหลัักการกำากับ้้ดููแลักิจการ
ของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย
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6.	 ค่ณะอน์้กิรรมกิาร
 บ้้ริษััทไดู้มีการแต้�งต้ั�งคณ์ะอน่กรรมการเพื่่่อชุ�วยในการกำากับ้้ดููแลักิจการของบ้้ริษััท ดูังนี�
	 6.1	 ค่ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบ

    คณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรมการอิสำระอย�างน้อย 3 คน แลัะอย�างน้อย 1 คน ต้้องมีความรู้ดู้านบ้้ัญชุีแลัะ
การเงิน โดูยกรรมการต้รวจสำอบ้้ต้้องมีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิเปี่็นอิสำระต้ามนิยามกรรมการอิสำระของบ้้ริษััท แลัะมีวาระการดูำารงต้ำาแหน�ง
คราวลัะ 3 ปี่่ โดูยมีอำานาจหน้าที่ ดูังนี�
6.1.1 สำอบ้้ทานให้บ้้รษัิัท มกีารรายงานทางการเงินอย�างถูึกต้อ้งแลัะเพีื่ยงพื่อ โดูยการปี่ระสำานงานกับ้้ผูส้ำอบ้้บั้้ญชุแีลัะผูบ้้้ริหารที่

รับ้้ผิดูชุอบ้้จัดูทำารายงานทางการเงินทั�งรายไต้รมาสำแลัะปี่ระจำาปี่่ คณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้อาจเสำนอแนะให้ผู้สำอบ้้บั้้ญชีุ
สำอบ้้ทานหรือต้รวจสำอบ้้รายการใดูๆ ที่เห็นว�าจำาเปี่็นแลัะเปี่็นเรื่องสำำาคัญในระหว�างการต้รวจสำอบ้้บ้้ัญชุีของบ้้ริษััทไดู้

6.1.2 สำอบ้้ทานให้บ้้ริษััท มีระบ้้บ้้การควบ้้ค่มภายใน (Internal Control) แลัะการต้รวจสำอบ้้ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสำม
แลัะมปีี่ระสำทิธุผิลั แลัะพื่จ่ารณ์าความเปี่น็อสิำระของหน�วยงานต้รวจสำอบ้้ภายใน ต้ลัอดูจนใหค้วามเหน็ชุอบ้้ในการพื่จ่ารณ์า
แต้�งตั้�ง โยกย้าย เลิักจ้างหัวหน้าหน�วยงานต้รวจสำอบ้้ภายใน หรือหน�วยงานอ่ืนใดูที่รับ้้ผิดูชุอบ้้เก่ียวกับ้้การต้รวจสำอบ้้
ภายใน

6.1.3 สำอบ้้ทานให้บ้้ริษััท ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามกฎหมายว�าดู้วยหลัักทรัพื่ย์แลัะต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์ ข้อกำาหนดูของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์ 
แห�งปี่ระเทศัไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ้้ธุ่รกิจของบ้้ริษััท

6.1.4 พื่่จารณ์า คัดูเลัือก เสำนอแต้�งต้ั�งบ้้่คคลัซึ่ึ่งมีความเปี่็นอิสำระเพื่่่อทำาหน้าที่เปี่็นผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีของบ้้ริษััท แลัะเสำนอค�าต้อบ้้แทน
ของบ้้่คคลัดูังกลั�าว โดูยคำานึงถึึงความน�าเชุื่อถึือ ความเพื่ียงพื่อของทรัพื่ยากร แลัะปี่ริมาณ์งานต้รวจสำอบ้้ของสำำานักงาน
สำอบ้้บ้้ัญชุีนั�น รวมถึึงปี่ระสำบ้้การณ์์ของบ้้่คลัากรที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมายให้ทำาการต้รวจสำอบ้้บ้้ัญชุีของบ้้ริษััท รวมทั�งเข้า 
ร�วมปี่ระชุ่มกับ้้ผู้สำอบ้้บั้้ญชุี โดูยไม�มีฝ่่ายจัดูการเข้าร�วมปี่ระชุ่มดู้วยอย�างน้อยปี่่ลัะ 1 ครั�ง ทั�งนี� ให้มีสำิทธุิในการเลิักจ้าง 
ผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีภายนอก หากต้รวจพื่บ้้ว�าทำาหน้าที่บ้้กพื่ร�อง โดูยพื่่สำูจน์ ไดู้ว�าอาจจะนำามาซึ่ึ่งความเสำียหายต้�อบ้้ริษััทไดู้ 

6.1.5 พื่่จารณ์ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์ ให้เปี่็นไปี่ต้ามกฎหมายแลัะข้อกำาหนดู
ของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์ ทั�งนี� เพื่่่อให้มั่นใจว�ารายการดูังกลั�าวสำมเหต้่สำมผลัแลัะเปี่็นปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดูต้�อบ้้ริษััท

6.1.6 จัดูทำารายงานของคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้โดูยเปิี่ดูเผยไว้ในรายงานปี่ระจำาปี่่ของบ้้ริษััท ซ่ึึ่งรายงานดัูงกลั�าวต้้องลังนาม
โดูยปี่ระธุานคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ แลัะต้้องปี่ระกอบ้้ดู้วยข้อมูลัอย�างน้อยดูังต้�อไปี่นี� 
(1) ความเห็นเกี่ยวกับ้้ความถึูกต้้อง ครบ้้ถึ้วน เปี่็นที่เชุื่อถึือไดู้ของรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับ้้ความเพื่ียงพื่อของระบ้้บ้้ควบ้้ค่มภายในของบ้้ริษััท
(3) ความเหน็เก่ียวกบั้้การปี่ฏิบิ้้ตั้ติ้ามกฎหมายว�าดูว้ยหลักัทรพัื่ย์แลัะต้ลัาดูหลักัทรพัื่ย์ ขอ้กำาหนดูของ ต้ลัาดูหลักัทรัพื่ย์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ้้ธุ่รกิจของบ้้ริษััท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับ้้ความเหมาะสำมของผู้สำอบ้้บ้้ัญชุี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับ้้รายการที่อาจมีความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์
(6) จำานวนการปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ แลัะการเข้าร�วมปี่ระชุ่มของกรรมการต้รวจสำอบ้้แต้�ลัะท�าน
(7) ความเห็นหรือข้อสำังเกต้โดูยรวมที่คณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ไดู้รับ้้จากการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ต้ามกฎบ้้ัต้ร (Charter)
(8) รายการอืน่ทีเ่หน็ว�าผูถื้ึอห่น้แลัะผูล้ังทน่ทัว่ไปี่ควรทราบ้้ ภายใต้ข้อบ้้เขต้ หนา้ที ่แลัะความรับ้้ผิดูชุอบ้้ ทีไ่ดู้รบั้้มอบ้้หมาย

จากคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท
6.1.7 ปี่ฏิิบ้้ัต้ิการอื่นใดูต้ามที่คณ์ะกรรมการของบ้้ริษััท มอบ้้หมายดู้วยความเห็นชุอบ้้คณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้
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	 6.2	 ค่ณะกิรรมกิารสัรรหุ้าและพัิจารณาค่่าตอบแทัน์
  คณ์ะกรรมการสำรรหา พื่่จารณ์าค�าต้อบ้้แทนแลัะกำากับ้้ดููแลักิจการ ปี่ระกอบ้้ดู้วยกรรมการอย�างน้อย 3 คน แลัะกรรมการ

สำ�วนใหญ�ต้้องเปี่็นกรรมการอิสำระโดูยมีกรรมการอิสำระเปี่็นปี่ระธุาน แลัะมีวาระการดูำารงต้ำาแหน�งคราวลัะ 3 ปี่่ โดูยมีอำานาจหน้าที่
ดูังนี�
6.2.1  พ่ื่จารณ์าหลัักเกณ์ฑ์์ กระบ้้วนการ โครงสำร้าง องค์ปี่ระกอบ้้ รวมทั�งค่ณ์สำมบ้้ตั้ขิองคณ์ะกรรมการ แลัะคณ์ะอนก่รรมการ
6.2.2 สำรรหาแลัะคัดูเลืัอกบ้้่คคลัที่มีค่ณ์สำมบั้้ต้ิเหมาะสำมที่จะดูำารงต้ำาแหน�งคณ์ะกรรมการ คณ์ะอน่กรรมการ ปี่ระธุาน 

คณ์ะกรรมการ ปี่ระธุานคณ์ะกรรมการบ้้รหิาร ปี่ระธุานเจ้าหน้าทีบ่้้ริหาร กรรมการผูจ้ดัูการ เลัขานก่ารบ้้ริษััท เลัขานก่าร
คณ์ะกรรมการบ้้รษิัทั แลัะเลัขาอนก่รรมการ เมือ่ต้ำาแหน�งว�างลังหรอืเมือ่มกีารแต้�งตั้�งใหม� เพื่่อ่นำาเสำนอต้�อคณ์ะกรรมการ
บ้้ริษััท แลัะ/หรือที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นเพื่่่อพื่่จารณ์าแต้�งต้ั�ง

6.2.3 กำาหนดูแนวทางแลัะปี่ระเมินผลัการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานของคณ์ะกรรมการ คณ์ะอน่กรรมการ ปี่ระธุานเจ้าหน้าที่บ้้ริหาร แลัะ
กรรมการผู้จัดูการ

6.2.4 สำนบั้้สำนน่ให้บ้้ริษััทเปี่ดิูโอกาสำใหผู้ถื้ึอห่น้รายย�อยเสำนอรายชุือ่บ้้ค่คลัเขา้รบั้้การสำรรหาแลัะพื่จ่ารณ์าคัดูเลัอืกเปี่น็กรรมการ
บ้้ริษััท

6.2.5 พ่ื่จารณ์าค�าต้อบ้้แทนของคณ์ะกรรมการ คณ์ะอนก่รรมการ แลัะคณ์ะกรรมการบ้้ริหาร ซ่ึึ่งรวมถึึงค�าต้อบ้้แทนรายเดืูอน
 ค�าเบ้้ี�ยปี่ระชุ่ม โบ้้นัสำปี่ระจำาปี่่ แลัะผลัปี่ระโยชุน์อื่น ๆ ทั�งที่เป็ี่นตั้วเงินแลัะมิใชุ�ตั้วเงิน เพื่่่อเสำนอคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท แลัะ
เสำนอที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นเพื่่่อพื่่จารณ์าอน่มัต้ิ 

6.2.6 พ่ื่จารณ์าค�าต้อบ้้แทนของปี่ระธุานเจ้าหน้าทีบ่้้ริหาร แลัะกรรมการผูจั้ดูการ ซึ่ึง่รวมถึึงค�าต้อบ้้แทนรายเดูอืน โบ้้นสัำปี่ระจำาป่ี่ 
แลัะผลัปี่ระโยชุน์อื่นๆ ทั�งที่เปี่็นต้ัวเงินแลัะมิใชุ�ต้ัวเงิน เพื่่่อเสำนอคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทเพื่่่อพื่่จารณ์าอน่มัต้ิ 

6.2.7 พ่ื่จารณ์านโยบ้้ายค�าต้อบ้้แทนของพื่นกังาน ทั�งทีเ่ปี่น็ต้วัเงนิแลัะมใิชุ�ตั้วเงนิ เพื่่อ่เสำนอคณ์ะกรรมการบ้้รษัิัทเพ่ื่อ่พื่จ่ารณ์า
อน่มัต้ิ

6.2.8 จัดูทำานโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสำมกับ้้บ้้ริษััท ภายใต้้กรอบ้้
ของกฎหมาย หลักัเกณ์ฑ์์ ระเบี้้ยบ้้แลัะขอ้บ้้งัคบั้้ของหน�วยงานทีท่ำาหน้าทีก่ำากบั้้ดูแูลั ไดูแ้ก� ต้ลัาดูหลักัทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย
สำำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับ้้หลัักทรัพื่ย์แลัะต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์ หน�วยงานที่เก่ียวข้อง ต้ลัอดูจนแนวทางในการกำากับ้้
ดููแลักิจการที่ดูีต้ามมาต้รฐานสำากลัเพื่่่อเสำนอคณ์ะกรรมการอน่มัต้ิ 

6.2.9 พื่่จารณ์าทบ้้ทวน แลัะปี่รับ้้ปี่ร่งนโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูีอย�างสำมำ่าเสำมอ เพื่่่อให้นโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการ
ทีดู่ขีองบ้้รษิัทั สำอดูคลัอ้งกบั้้แนวทางปี่ฏิิบ้้ตั้ติ้ามมาต้รฐานสำากลั ต้ลัอดูจนกฎหมาย หลักัเกณ์ฑ์์ ระเบ้้ยีบ้้ ขอ้บ้้งัคบั้้ต้�างๆ
 แลัะธุ่รกิจของบ้้ริษััท

6.2.10 กำากับ้้ ดููแลั แลัะให้คำาแนะนำาแก�กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ แลัะความรับ้้ผิดูชุอบ้้ ต้ามนโยบ้้าย
การกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี เพื่่่อให้มีผลัในทางปี่ฏิิบ้้ัต้ิแลัะมีความต้�อเนื่อง

6.2.11  เสำนอแนะขอ้กำาหนดูแลัะแนวทางในการปี่ฏิบิ้้ตั้เิก่ียวกบั้้จรยิธุรรมแลัะจรรยาบ้้รรณ์ในการดูำาเนนิธุร่กจิแลัะข้อพึื่งปี่ฏิบิ้้ตั้ขิอง
กรรมการ ผู้บ้้ริหาร แลัะพื่นักงาน

6.2.12  สำนับ้้สำน่นแลัะสำ�งเสำริมให้ผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย ร�วมปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามนโยบ้้ายการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูีของบ้้ริษััท
6.2.13  วางกรอบ้้แนวทางการกำากับ้้ดููแลัการดูำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ้้การต้�อต้้านการท่จริต้แลัะคอรัปี่ชุั่นของบ้้ริษััท
6.2.14 รายงานผลัการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดีูให้คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทรับ้้ทราบ้้ แลัะกรณ์ีมีปี่ัจจัยหรือเหต่้การณ์์สำำาคัญซึ่ึ่งอาจมี

ผลักระทบ้้ต้�อบ้้ริษััทอย�างมีนัยสำำาคัญต้้องรายงานต้�อคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทเพื่่่อทราบ้้แลัะพื่่จารณ์าโดูยเร็วที่สำ่ดู
6.2.15 ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานอื่นใดูต้ามที่คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมอบ้้หมายอันเก่ียวเนื่องกับ้้การสำรรหา พื่่จารณ์าค�าต้อบ้้แทนแลัะกำากับ้้ 

ดููแลักิจการ
	 6.3		 กิฎบัตรของค่ณะอน์้กิรรมกิาร

   คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมีการพื่่จารณ์าอน่มัต้ิกฎบ้้ัต้รของคณ์ะอน่กรรมการเปี่็นลัายลัักษัณ์์อักษัร เพื่่่อกำาหนดูหน้าที่แลัะ
ความรับ้้ผิดูชุอบ้้ที่คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมอบ้้หมายให้คณ์ะกรรมการชุ่ดูย�อยชุ�วยศึักษัาแลัะกลัั่นกรองงานให้ชุัดูเจน  
  คณ์ะอน่กรรมการบ้้ริษััทมีหน้าที่รายงานผลัการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ต้ามกฎบ้้ัต้รในปี่่ที่ผ�านมาต้�อคณ์ะกรรมการ แลัะรายงาน
ต้�อผู้ถึือห่้นในรายงานปี่ระจำาปี่่
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	 6.4		 ค่ณะกิรรมกิารบริหุ้าร
ขอบ้้เขต้แลัะอำานาจหน้าที่ของคณ์ะกรรมการบ้้ริหาร
1)  กำาหนดูนโยบ้้าย ทิศัทาง กลัย่ทธุ์ แลัะหลัักในการดูำาเนินธุ่รกิจให้สำอดูคลั้องกับ้้เปี่้าหมายที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมายจาก 

คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท แลัะให้มีอำานาจดูำาเนินการต้ามนโยบ้้ายของคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท ซ่ึึ่งอยู�ภายใต้้กฎหมาย เงื่อนไข  
กฎระเบ้้ียบ้้ แลัะข้อบ้้ังคับ้้ของบ้้ริษััท

2)  จัดูทำาโครงสำร้างองค์กร อำานาจบ้้ริหารองค์กร โดูยให้ครอบ้้คล่ัมท่กรายลัะเอียดูการคัดูเลืัอก การว�าจ้าง การโยกย้าย  
การฝ่ึกอบ้้รม แลัะการเลัิกจ้างพื่นักงานบ้้ริษััท ยกเว้นต้ำาแหน�งปี่ระธุานกรรมการบ้้ริหาร แลัะกรรมการผู้จัดูการ

3)  พื่่จารณ์าการจัดูสำรรงบ้้ปี่ระมาณ์ปี่ระจำาปี่่ที่กรรมการผู้จัดูการนำาเสำนอเพื่่่อกลัั่นกรองก�อนนำาเสำนอคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท
พื่่จารณ์าอน่มัต้ิ

4)  ต้รวจสำอบ้้ ต้ิดูต้ามการดูำาเนินนโยบ้้าย แลัะแนวทางบ้้ริหารงานต้�าง ๆ ของบ้้ริษััทที่กำาหนดูเอาไว้ ให้เปี่็นไปี่อย�างมี
ปี่ระสำิทธุิภาพื่

5)  มอีำานาจพ่ื่จารณ์า กลััน่กรอง การลังทน่ธุ่รกจิทีเ่ก่ียวข้องกบั้้ธุร่กจิหลักัหรอืธุ่รกจิทีไ่ม�เก่ียวข้องกบั้้ธุร่กจิหลักัก�อนนำาเสำนอ
คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทพื่่จารณ์าอน่มัต้ิ

6)  มีอำานาจพ่ื่จารณ์าอน่มัติ้การกู้ยืมเงินหรือการขอสำินเชุื่อเงินกู้ยืมจากสำถึาบ้้ันการเงิน รวมทั�งการชุำาระหรือใชุ้จ�ายเงิน 
เพื่่อ่ธุร่กรรมต้ามปี่กต้ธิุร่กจิของบ้้รษิัทั เชุ�น การใชุจ้�ายเงนิเพื่่อ่การลังทน่ เพื่่อ่การจัดูซึ่ื�อทีดิู่น หรอืทีดิู่นพื่รอ้มสำิ�งปี่ลักูสำรา้ง
แลัะใชุ้จ�ายเพื่่่อการดูำาเนินงานต้�างๆ ภายในวงเงินสำำาหรับ้้แต้�ลัะรายการไม�เกินกว�า 500 ลั้านบ้้าท โดูยให้นำาเสำนอ 
คณ์ะกรรมการเพื่่่อทราบ้้ดู้วย หากเกินวงเงินที่กำาหนดูให้นำาเสำนอคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทพื่่จารณ์าอน่มัต้ิ

7)  มีอำานาจพื่่จารณ์าจัดูสำรรเงินบ้้ำาเหน็จ เงินรางวัลั หรือผลัต้อบ้้แทนต้�างๆ ที่ไดู้รับ้้อน่มัต้ิจากคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท
8)  ปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่อื่นๆ ต้ามที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมาย ในแต้�ลัะชุ�วงเวลัาจากคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท

7.	 กิารประช้มค่ณะกิรรมกิาร
   คณ์ะกรรมการกำาหนดูให้มีการปี่ระชุ่มอย�างน้อยป่ี่ลัะ 4 ครั�ง โดูยปี่ระธุานกรรมการบ้้ริษััทแลัะกรรมการผู้จัดูการ จะเป็ี่นผู้ดููแลั 

ให้ความเห็นชุอบ้้กำาหนดูระเบี้้ยบ้้วาระการปี่ระชุ่ม ดูแูลัให้เอกสำารการปี่ระชุ่มมสีำาระข้อมลูั การวิเคราะห์แลัะข้อเสำนอแนะเพีื่ยงพื่อแลัะเหมาะสำม
 ดููแลัให้กรรมการไดู้รับ้้เอกสำารการปี่ระชุ่มลั�วงหน้าก�อนการปี่ระชุ่มอย�างน้อย 7 วัน เพื่่่อให้กรรมการมีเวลัาเพื่ียงพื่อสำำาหรับ้้การศัึกษัา
แลัะพื่่จารณ์า เวน้แต้�ในกรณ์ีจำาเปี่็นรีบ้้ดู�วน เพื่่่อรักษัาสำิทธุิหรือปี่ระโยชุน์ของบ้้รษิััท จะแจง้นัดูปี่ระชุ่มโดูยวธิุีอื่น แลัะกำาหนดูวนันัดูปี่ระชุ่ม
เร็วกว�านั�นก็ไดู้

    การพื่่จารณ์าวาระต้�างๆ จะคำานึงถึึงผลัปี่ระโยชุน์ของผู้ถึือห่้นแลัะผู้มีสำ�วนเก่ียวข้องอย�างเปี่็นธุรรม แลัะเปี่ิดูโอกาสำให้มีการแสำดูง 
ความเห็นอย�างเกี่ยวข้องนำาเสำนอข้อมูลัปี่ระกอบ้้การพื่่จารณ์า

   ในการปี่ระชุ่ม กรรมการผู้มีสำ�วนไดู้เสำียโดูยนัยสำำาคัญในเรื่องที่พื่่จารณ์าไม�มีสำิทธุิออกเสำียงลังคะแนนในเรื่องนั�น แลัะต้้องออกจาก
ที่ปี่ระชุ่มระหว�างการพื่่จารณ์าเรื่องนั�นๆ

   การลังมติ้ให้ใชุ้คะแนนเสีำยงข้างมาก แลัะหากมีกรรมการคัดูค้านมติ้ดูังกลั�าวให้บ้้ันทึกคำาคัดูค้านนั�นไว้ในรายงานการปี่ระชุ่มใน
กรณ์ีที่คะแนนเสำียงเท�ากัน ให้ปี่ระธุานที่ปี่ระชุ่มออกเสำียงเพื่่�มข้�นอีกเสำียงหนึ่งเปี่็นเสำียงชุี�ขาดู

   คณ์ะกรรมการไดู้จัดูให้มีเลัขาน่การทำาหน้าที่ให้การสำนับ้้สำน่นการจัดูเต้รียมระเบี้้ยบ้้วาระการปี่ระชุ่ม ทำาหนังสืำอเชิุญปี่ระชุ่ม ดููแลั
แลัะจัดูการปี่ระชุ่ม จดูบ้้ันทึกแลัะจัดูทำาอิสำระ ในแต้�ลัะวาระมีการแบ้้�งเวลัาไว้อย�างเพื่ียงพื่อเพ่ื่่อการอภิปี่รายแลัะแสำดูงความเห็นอย�าง
รอบ้้คอบ้้โดูยทัว่กนัแลัะมีปี่ระธุานกรรมการเป็ี่นผูดู้แูลัให้ใชุ้เวลัาในการปี่ระชุ่มอย�างเหมาะสำม รวมทั�งให้ฝ่า่ยบ้้ริหารทีร่ายงานการปี่ระชุ่ม
จัดูเก็บ้้เอกสำารเก่ียวกับ้้การปี่ระชุ่ม แลัะให้คำาปี่ร้กษัาเก่ียวกับ้้การปี่ฏิิบ้้ัต้ิของคณ์ะกรรมการให้เปี่็นไปี่ต้ามกฎหมาย ข้อบ้้ังคับ้้ ระเบ้้ียบ้้
ต้�างๆ ที่เกี่ยวข้อง แลัะมต้ิที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น รวมทั�งปี่ระสำานงานกับ้้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.		 เลขาน์้กิารบริษััทั
  “คณ์ะกรรมการไดู้จัดูให้มีเลัขาน่การบ้้ริษััทรับ้้ผิดูชุอบ้้ดูำาเนินการดูังต้�อไปี่นี� ในนามของบ้้ริษััทหรือคณ์ะกรรมการ
 (1) จัดูทำาแลัะเก็บ้้รักษัาเอกสำารดูังต้�อไปี่นี�
  - ทะเบ้้ียนกรรมการ
  - หนังสำือนัดูปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการ รายงานการปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการ แลัะรายงานปี่ระจำาปี่่ของบ้้ริษััท
  - หนังสำือนัดูปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น แลัะรายงานการปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น
 (2) เก็บ้้รักษัารายงานการมีสำ�วนไดู้เสำียที่รายงานโดูยกรรมการหรือผู้บ้้ริหาร
 (3) ดูำาเนินการอื่นๆ ต้ามที่คณ์ะกรรมการกำากับ้้ต้ลัาดูท่นปี่ระกาศักำาหนดู”



รายงานความยั ่งย ืน 256238

9.	 กิารรายงาน์กิารมีสั่วิน์ได้เสัีย
   เพื่่อ่เปี่น็การปี่ฏิบิ้้ตั้ติ้ามปี่ระกาศัคณ์ะกรรมการต้ลัาดูทน่ ที ่ทจ.2/2552 เรือ่ง “ การรายงานการมสีำ�วนไดูเ้สำยีของกรรมการ ผูบ้้้รหิาร

 แลัะบ้้่คคลัที่มีความเกี่ยวข้อง” บ้้ริษััทไดู้กำาหนดูหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธุีการรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำีย ดูังนี�

1.  ในปี่ระกาศันี� “ผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำีย” ไดู้แก� คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทผู้บ้้ริหารซึ่ึ่งดูำารงต้ำาแหน�งต้ั�งแต้�ระดูับ้้ผู้จัดูการ
อาวุโสำข้�นไปี่ รวมถึึงผู้จัดูการฝ่่ายบ้้ัญชุี แลัะผู้จัดูการฝ่่ายการเงิน

2. บ้้ริษััทกำาหนดูให้ผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำียแจ้งแบ้้บ้้รายงานการมีสำ�วนไดู้เสำียต้�อเลัขาน่การบ้้ริษััทภายในระยะเวลัาที่
กำาหนดู ดูังนี�

 กรัณีีรัายงานข้�อม่้ลครัั�งแรัก : กำาหนดูให้แจ้งรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำียภายใน 30 วัน นับ้้จากวันที่คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทมีมต้ิรับ้้รอง
อน่มัต้ิหลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธุีการรายงาน

 กรัณีีม่ีการัเปลี�ยนแปลงข้�อม่้ล : กำาหนดูให้แจ้งรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำียภายใน 15 วัน นับ้้จากวันที่มีการเปี่ลัี่ยนแปี่ลังข้อมูลัใดูๆ
3. บ้้รษิัทักำาหนดูใหเ้ลัขานก่ารบ้้ริษัทัมหีนา้ทีจั่ดูเกบ็้้แบ้้บ้้รายงานการมสีำ�วนไดูเ้สำยี ณ์ ทีตั่้�งสำำานกังานใหญ� แลัะนำาสำ�งสำำาเนาแบ้้บ้้รายงาน

การมีสำ�วนไดู้เสีำยต้�อปี่ระธุานคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทแลัะปี่ระธุานคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ ภายใน 7 วันทำาการนับ้้จากวันที่ไดู้รับ้้
แจ้งจากผู้มีหน้าที่แจ้งรายงานการมีสำ�วนไดู้เสำีย

4. ปี่ระกาศันี�มีผลัใชุ้ต้ั�งแต้�วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

10.	 ค่วิามขัดแย้งทัางผลประโยชน์์
   บ้้ริษััทฯ ถึือเปี่็นนโยบ้้ายสำำาคัญที่จะไม�ให้กรรมการ ผู้บ้้ริหาร แลัะพื่นักงานใชุ้โอกาสำจากการเปี่็นกรรมการ ผู้บ้้ริหาร หรือพื่นักงาน 

ของบ้้ริษััท แสำวงหาผลัปี่ระโยชุน์สำ�วนต้น จ้งกำาหนดูเป็ี่นข้อปี่ฏิิบั้้ต้ิสำำาหรับ้้กรรมการ ผู้บ้้ริหาร แลัะพื่นักงานของบ้้ริษััทในการหลีักเลัี่ยง
การทำารายการทีเ่ก่ียวโยงกบั้้ต้นเองทีอ่าจก�อใหเ้กดิูความขดัูแยง้ทางผลัปี่ระโยชุนก์บั้้บ้้รษิัทั แลัะในกรณ์ทีีจ่ำาเปี่น็ต้้องทำารายการเชุ�นนั�น
เพื่่่อปี่ระโยชุน์ของบ้้ริษััท คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทกำาหนดูให้ต้้องปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามหลัักเกณ์ฑ์์ของต้ลัาดูหลัักทรัพื่ย์แห�งปี่ระเทศัไทย แลัะจะต้้องมี
การเสำนอใหแ้ก�ทีป่ี่ระชุม่คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทพ่ื่จารณ์าแลัะอนม่ตั้ริายการระหว�างกนั แลัะต้้องมคีณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้เขา้ร�วมปี่ระชุม่
เพ่ื่่อพื่่จารณ์าดููแลัให้รายการระหว�างกันเป็ี่นไปี่อย�างย่ติ้ธุรรม สำมเหต่้สำมผลั แลัะมีนโยบ้้ายการกำาหนดูราคาที่เหมาะสำม โดูยคำานึงถึึง
ปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดูของบ้้ริษััทเปี่็นหลััก 

   โดูยที่กรรมการ ผู้บ้้ริหารหรือพื่นักงานที่มีสำ�วนไดู้เสำียในรายการนั�นจะต้้องไม�มีสำ�วนในการพื่่จารณ์าอน่มัต้ิ โดูยบ้้ริษััทไดู้ทำาการเปี่ิดู
เผยข้อมูลัเก่ียวกับ้้รายการทีเ่ก่ียวโยงกันในรายงานปี่ระจำาป่ี่ (แบ้้บ้้ 56-2) แลัะแบ้้บ้้แสำดูงรายงานข้อมลูัปี่ระจำาป่ี่ (แบ้้บ้้ 56-1) อย�างครบ้้ถ้ึวน 

   นอกจากนี� บ้้ริษััทห้ามมิให้ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจหรือมีสำ�วนร�วมในธุ่รกิจที่เป็ี่นการแข�งขันกับ้้ธุ่รกิจของกลั่�มบ้้ริษััท  
ไม�ว�ากรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงานดูังกลั�าวจะไดู้รับ้้ผลัปี่ระโยชุน์ทางต้รงหรือทางอ้อม โดูยไดู้ระบ้้่ไว้ในคู�มือจรรยาบ้้รรณ์ของบ้้ริษััท
อย�างชุัดูเจน 

11.		 กิารด้แลเรื�องกิารใช้ข้อม้ลภายใน์
   บ้้ริษัทัมนีโยบ้้ายแลัะวธิุกีารดูแูลัผูบ้้้รหิารในการใชุ้ขอ้มลูัภายในของบ้้รษิัทัทีย่งัไม�ไดูเ้ปี่ดิูเผยต้�อสำาธุารณ์ชุนเพื่่อ่การแสำวงหาผลัปี่ระโยชุน์

สำ�วนต้น รวมถึึงการซึ่ื�อขายหลัักทรัพื่ย์ของบ้้ริษััท นอกจากนี� ระเบี้้ยบ้้แลัะวิธุีการปี่ฏิิบั้้ต้ิงานในคู�มือพื่นักงาน แลัะคู�มือจรรยาบ้้รรณ์ 
ของบ้้รษิัทั มกีารกำาหนดูหา้มพื่นกังานของบ้้ริษัทัเปี่ดิูเผยความลับั้้ของบ้้ริษัทัแก�บ้้ค่คลัภายนอก หรือใชุต้้ำาแหน�งหน้าทีใ่นบ้้รษิัทั แสำวงหา
ผลัปี่ระโยชุน์แก�ต้นเอง หรือบ้้่คคลัอื่นโดูยมิชุอบ้้ แลัะกำาหนดูบ้้ทลังโทษัทางวินัยหากมีการฝ่่าฝ่ืน

12.		 กิารติดต่อสัื�อสัารกิับฝ่่ายบริหุ้าร
   กรรมการบ้้ริษััทสำามารถึติ้ดูต้�อสำื่อสำารกับ้้ฝ่่ายบ้้ริหารแลัะเลัขาน่การคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทไดู้โดูยต้รงต้ามความเหมาะสำม โดูยการ

ต้ิดูต้�อสำื่อสำารนั�นต้้องไม�เปี่็นการก้าวก�ายหรือแทรกแซึ่งจนมีผลักระทบ้้ต้�อการดูำาเนินธุ่รกิจโดูยปี่กต้ิของบ้้ริษััท

13.		 ค่่าตอบแทัน์ของกิรรมกิาร
   บ้้รษิัทัไดูก้ำาหนดูนโยบ้้ายค�าต้อบ้้แทนกรรมการไวอ้ย�างชุดัูเจนแลัะโปี่ร�งใสำ โดูยค�าต้อบ้้แทนอยู�ในระดูบั้้ทีแ่ข�งขนัไดูก้บั้้อตุ้สำาหกรรมแลัะ

สำูงเพื่ียงพื่อที่จะดููแลัแลัะรักษัากรรมการที่มีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิที่ต้้องการ โดูยไดู้รับ้้ความเห็นชุอบ้้จากที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นแลัะมีการเปี่ิดูเผยข้อมูลั
อย�างชุัดูเจนในรายงานปี่ระจำาปี่่ กรรมการที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมายให้เปี่็นกรรมการต้รวจสำอบ้้ไดู้รับ้้ค�าต้อบ้้แทนเพื่่�มต้ามปี่ริมาณ์งาน 
ทีเ่พ่ื่�มข้�น สำำาหรับ้้ค�าต้อบ้้แทนผูบ้้้ริหารเป็ี่นไปี่ต้ามหลักัการแลัะนโยบ้้ายทีค่ณ์ะกรรมการบ้้ริษัทักำาหนดู ซ่ึึ่งเชุือ่มโยงกับ้้ผลัการดูำาเนินงาน
ของบ้้ริษััทแลัะผลัการดูำาเนินงานของผู้บ้้ริหารแต้�ลัะท�าน
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14.		 กิารอบรมและพััฒน์าค่วิามร้้กิรรมกิาร
   กรรมการที่ไดู้รับ้้การแต้�งตั้�งใหม�แต้�ลัะท�านจะไดู้รับ้้ทราบ้้ข้อมูลัของบ้้ริษััท กฎระเบี้้ยบ้้แลัะข้อมูลัที่เก่ียวข้องกับ้้ธุ่รกิจของบ้้ริษััทอย�าง

เพื่ยีงพื่อก�อนปี่ฏิิบั้้ต้หินา้ที ่แลัะกรรมการจะไดู้รบั้้การอบ้้รมแลัะพัื่ฒนาความรูอ้ย�างต้�อเนือ่งเพื่่อ่ชุ�วยให้กรรมการสำามารถึทำาหนา้ทีแ่ลัะ
กำากับ้้ดููแลักิจการของบ้้ริษััทอย�างมีปี่ระสำิทธุิภาพื่

15.		 กิารประเมิน์ผลกิารปฏิิบัติงาน์ของค่ณะกิรรมกิาร
   กำาหนดูให้มีการปี่ระเมินผลัการปี่ฏิิบั้้ต้ิงานต้นเองของคณ์ะกรรมการ (Self Assessment) เพื่่่อใชุ้เป็ี่นกรอบ้้ในการต้รวจสำอบ้้การ 

ปี่ฏิิบ้้ตั้งิานในหนา้ทีข่องคณ์ะกรรมการอย�างสำมำ่าเสำมอ ในการปี่ระเมนิผลัคณ์ะกรรมการควรเปี่รยีบ้้เทยีบ้้ว�าไดูดู้ำาเนนิการต้ามนโยบ้้าย
การกำากบั้้ดูแูลักจิการทีไ่ดูอ้นม่ตั้ไิว ้แลัะ/หรอืต้ามแนวปี่ฏิิบ้้ตั้ทิีดู่ ี(Good Practice) หรอืไม� เพ่ื่อ่ปี่รบั้้ปี่ร่งการปี่ฏิิบ้้ตั้งิานของคณ์ะกรรมการ
ให้สำอดูคลั้องกับ้้นโยบ้้ายที่กำาหนดูไว้

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผ้้ถือหุ้นและบทบาทผ้้มีส่วนได้เสีย
1.	 สัิทัธิและค่วิามเทั่าเทัียมกิัน์ของผ้้ถืือหุ้้้น์
   คณ์ะกรรมการเคารพื่ในสำิทธุิแลัะต้ระหนักถึึงหน้าที่ในการดููแลัรักษัาผลัปี่ระโยชุน์ของผู้ถึือห่้นท่กรายอย�างเท�าเทียมกัน โดูยผู้ถึือห่้น

ท่กรายมีสำิทธุิแลัะความเท�าเทียมกัน ดูังนี�

1.1 สำิทธุิในการไดู้รับ้้ใบ้้ห่้น แลัะสำิทธุิการโอนห่้น
1.2 สำิทธุิในการรับ้้ทราบ้้ข้อมูลั ผลัการดูำาเนินงาน นโยบ้้ายการบ้้ริหารงานของบ้้ริษััทอย�างสำมำ่าเสำมอแลัะทันเวลัา
1.3 สำิทธุิในการรับ้้สำ�วนแบ้้�งกำาไรร�วมกันอย�างเท�าเทียม
1.4 สำิทธุิในการเข้าร�วมปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น แสำดูงความเห็น ให้ข้อเสำนอแนะ แลัะร�วมพื่่จารณ์าต้ัดูสำินใจในการเปี่ลัี่ยนแปี่ลังที่สำำาคัญต้�างๆ
1.5 สำิทธุิในการแต้�งต้ั�งแลัะถึอดูถึอนกรรมการ แลัะให้ความเห็นชุอบ้้ในการแต้�งต้ั�งผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีอิสำระ
นอกจากนี� ผู้ถึือห่้นท่กรายยังไดู้รับ้้สำิทธุิอย�างเท�าเทียมต้ามที่กำาหนดูไว้ในข้อบ้้ังคับ้้บ้้ริษััทแลัะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 กิารประช้มผ้้ถืือหุ้้้น์
   คณ์ะกรรมการจัดูให้มีการปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นสำามัญปี่ระจำาปี่่ ภายใน 4 เดูือนนับ้้แต้�วันสำิ�นสำ่ดูรอบ้้ปี่่บ้้ัญชุีของบ้้ริษััท โดูยคณ์ะกรรมการ

มีนโยบ้้ายที่จะอำานวยความสำะดูวกแก�ผู้ถืึอห่้นท่กรายอย�างเท�าเทียมกันในการเข้าร�วมปี่ระชุ่ม ทั�งในเรื่องของการไดู้รับ้้ข้อสำนเทศั สำิทธิุ 
ในการซึ่ักถึามแลัะการใชุ้สำิทธุิออกเสำียงลังคะแนนในที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้น

   คณ์ะกรรมการต้ระหนักถึึงความสำำาคัญของสำิทธุิของผู้ถึือห่้นในการมีสำ�วนร�วมในการต้ัดูสำินใจ แลัะสำิทธุิในการไดู้รับ้้ข้อสำนเทศัอย�าง
ครบ้้ถึ้วน เพื่ียงพื่อแลัะทันเวลัา เพื่่่อการต้ัดูสำินใจ คณ์ะกรรมการสำนับ้้สำน่นแลัะอำานวยความสำะดูวกในการออกเสำียงลังคะแนน รวมทั�ง
การออกเสำียงลังคะแนนโดูยการมอบ้้ฉันทะ โดูยในการปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นท่กครั�งคณ์ะกรรมการจะแต้�งต้ั�งกรรมการอิสำระอยางน้อย 1 คน 
เปี่็นผู้รับ้้มอบ้้ฉันทะแทนผู้ถึือห่้นที่ไม�สำะดูวกเข้าปี่ระชุ่ม แลัะแจ้งไว้ในหนังสำือนัดูปี่ระชุ่ม 

   คณ์ะกรรมการสำนับ้้สำน่นให้ผู้ถืึอห่้นไดู้แสำดูงความคิดูเห็นแลัะเปิี่ดูโอกาสำให้ซึ่ักถึาม โดูยกรรมการมีหน้าที่เข้าร�วมปี่ระชุ่มเพื่่่อ 
ต้อบ้้คำาถึามผู้ถึือห่้นโดูยพื่ร้อมเพื่รียงกัน 

   คณ์ะกรรมการจัดูให้มีการบั้้นทึกปี่ระเด็ูนซัึ่กถึามแลัะข้อคิดูเห็นที่สำำาคัญไว้ในรายงานการปี่ระชุ่ม แลัะจัดูให้มีการจัดูทำารายงานการ
ปี่ระชุ่มให้เสำร็จสำมบู้้รณ์์แลัะแจ้งให้ผู้ถึือห่้นทราบ้้ผ�านทางเว็บ้้ไซึ่ต้์ของบ้้ริษััทเร็วที่สำ่ดูเท�าที่จะทำาไดู้แต้�ไม�เกิน 14 วัน นับ้้จากวันปี่ระชุ่ม

2.	 บทับาทัต่อผ้้มีสั่วิน์ได้เสัีย
   คณ์ะกรรมการต้ระหนักถึึงสำิทธุิของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กกลั่�ม ไม�ว�าจะเปี่็นผู้มีสำ�วนไดู้เสำียภายใน ไดู้แก� พื่นักงานแลัะผู้บ้้ริหารของบ้้ริษััท

แลัะบ้้ริษััทย�อย หรือผู้มีสำ�วนไดู้เสำียภายนอก ไดู้แก� ลัูกค้า คู�ค้า คู�แข�ง เจ้าหนี� ภาครัฐแลัะหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดูยคณ์ะกรรมการ
ไดู้กำากับ้้ดููแลัให้วางระบ้้บ้้การบ้้ริหารจัดูการที่สำามารถึเชุื่อมั่นไดู้ว�าบ้้ริษััทปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามข้อกำาหนดูของกฎหมายแลัะกฎระเบ้้ียบ้้ต้�างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่่่อให้สำิทธุิของผู้มีสำ�วนไดู้เสำียเหลั�านี�ไดู้รับ้้การดููแลัอย�างดูี 

   คณ์ะกรรมการจดัูให้มกีารจดัูทำาคู�มอืจรรยาบ้้รรณ์ของบ้้ริษัทั เพื่่อ่ให้ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งยดึูถืึอเปี่น็แนวทางในการปี่ฏิบิ้้ตั้หิน้าทีต่้ามภารกจิ
ของบ้้ริษััทดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ แลัะเที่ยงธุรรม ทั�งการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อบ้้ริษััท แลัะผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กกลั่�ม สำาธุารณ์ชุนแลัะสำังคม
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	 กิารเปิดเผยสัารสัน์เทัศและค่วิามโปร่งใสั
   คณ์ะกรรมการมีนโยบ้้ายที่จะเปิี่ดูเผยข้อมูลัแลัะสำารสำนเทศัทั�งทางการเงินแลัะไม�ใชุ�ทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ้้การดูำาเนินธุ่รกิจแลัะ 

ผลัปี่ระกอบ้้การของบ้้ริษััททีต่้รงต้�อความเปี่น็จริง ครบ้้ถ้ึวน เพีื่ยงพื่อ สำมำ่าเสำมอ ทนัเวลัา แลัะแสำดูงให้เหน็ถึงึสำถึานภาพื่ของการปี่ระกอบ้้
การแลัะสำถึานภาพื่ทางการเงินที่แท้จริงของบ้้ริษััท รวมทั�งอนาคต้ของธุ่รกิจของบ้้ริษััท 

   คณ์ะกรรมการมีหน้าที่กำากับ้้ดููแลัให้การเปี่ิดูเผยข้อมูลัของบ้้ริษััทเปี่็นไปี่ต้ามกฎหมาย ข้อบ้้ังคับ้้ แลัะระเบี้้ยบ้้ที่เก่ียวข้องกับ้้การเปิี่ดู
เผยข้อมูลัแลัะความโปี่ร�งใสำอย�างเคร�งครัดู 

   คณ์ะกรรมการจัดูให้มีหน�วยงานนักลังท่นสัำมพัื่นธุ์ (Investor Relations) เพ่ื่่อเปี่็นต้ัวแทนบ้้ริษััทในการสำื่อสำารกับ้้ผู้ถืึอห่้นแลัะ 
ให้ความสำะดูวกแก�นักลังท่นแลัะนักวิเคราะห์หลัักทรัพื่ย์ทั่วไปี่อย�างเท�าเทียมกัน แลัะดู้วยวิธุีการที่เหมาะสำม รวมทั�งการเผยแพื่ร�ข้อมูลั 
ในเว็บ้้ไซึ่ต้์บ้้ริษััทที่ www.ncgroup.co.th ทั�งที่เปี่็นภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั

การควบคุมและบริหารความเสี�ยง
	 กิารค่วิบค่้มภายใน์
   คณ์ะกรรมการให้ความสำำาคญัต้�อระบ้้บ้้ควบ้้คม่ภายในทั�งในระดัูบ้้บ้้ริหารแลัะระดัูบ้้ปี่ฏิิบั้้ต้งิานอย�างมีปี่ระสิำทธุภิาพื่ จง้ไดู้กำาหนดูภาระ

หน้าที่ อำานาจการดูำาเนินการของผู้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานแลัะผู้บ้้ริหาร ไว้เปี่็นลัายลัักษัณ์์อักษัรอย�างชุัดูเจน มีการควบ้้ค่มดููแลัการใชุ้ทรัพื่ย์สำิน 
ของบ้้ริษััทให้เกิดูปี่ระโยชุน์ แลัะมีการแบ้้�งแยกหน้าที่ผู้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน ผู้ควบ้้ค่มแลัะปี่ระเมินผลัออกจากกันเพ่ื่่อให้เกิดูการถึ�วงดู่ลัแลัะ 
ต้รวจสำอบ้้ระหว�างกันอย�างเหมาะสำม

   บ้้ริษััทมีฝ่่ายต้รวจสำอบ้้แลัะพื่ัฒนาระบ้้บ้้ ทำาหน้าที่ต้รวจสำอบ้้แลัะปี่ระเมินผลั มีการจัดูทำาคู�มือต้รวจสำอบ้้ภายใน (Internal Audit  
Manual) เพ่ื่อ่ต้รวจสำอบ้้ใหม้ัน่ใจว�าการปี่ฏิิบ้้ตั้งิานหลักัแลัะกจิกรรมทางการเงนิทีส่ำำาคญัของบ้้รษิัทั การปี่ฏิิบ้้ตั้กิาร การบ้้รหิารเทคโนโลัยี
สำารสำนเทศั การปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามข้อกำาหนดู การต้รวจสำอบ้้พื่่เศัษัไดู้ดูำาเนินการต้ามแนวทางที่กำาหนดูแลัะมีปี่ระสำิทธุิภาพื่ รวมถึึงต้รวจสำอบ้้
การปี่ฏิิบั้้ต้ิต้ามกฎหมายแลัะข้อกำาหนดูที่เก่ียวข้องกับ้้บ้้ริษััท ฝ่่ายต้รวจสำอบ้้แลัะพัื่ฒนาระบ้้บ้้ มีความเป็ี่นอิสำระ สำามารถึทำาหน้าที ่
ต้รวจสำอบ้้แลัะถึ�วงดู่ลัไดู้อย�างเต้็มที่โดูยฝ่่ายต้รวจสำอบ้้ภายในถึูกกำาหนดูให้รายงานผลัการต้รวจสำอบ้้โดูยต้รงต้�อคณ์ะกรรมการ 
ต้รวจสำอบ้้แลัะไดู้รับ้้การปี่ระเมินผลัจากคณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้ดู้วย

   คณ์ะกรรมการให้ความสำำาคัญเก่ียวกับ้้การบ้้ริหารความเสำี่ยงเป็ี่นอย�างมาก แลัะไดู้มีการกำาหนดูแลัะปี่ระเมินความเสำี่ยงของกิจการ  
มกีารกำาหนดูมาต้รการปี่อ้งกนัแลัะจดัูการความเสำีย่งทีม่ผีลักระทบ้้ต้�อบ้้รษิัทัทั�งปี่จัจยัภายในแลัะภายนอก ใหม้คีวามเสำีย่งอยู�ในระดูบั้้ที่
เหมาะสำมแลัะยอมรับ้้ไดู้

	 กิารบริหุ้ารค่วิามเสัี�ยง
 ที่ปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการบ้้ริษััทครั�งที่ 1/2552 ซึ่ึ่งปี่ระชุ่มเมื่อวันที่ 27 ก่มภาพื่ันธุ์ 2552 มีมต้ิอน่มัต้ิ
การกำาหนดูนโยบ้้ายดู้านการบ้้ริหารความเสำี่ยง ดูังนี�

- คณ์ะทำางานบ้้ริหารความเสำี่ยงมีหน้าที่รับ้้ผิดูชุอบ้้ กำาหนดูนโยบ้้ายบ้้ริหารความเสำี่ยงโดูยรวม ซึ่ึ่งต้้องครอบ้้คลั่มถึึงความเส่ีำยง 
ที่สำำาคัญ แลัะจัดูทำาต้ารางการปี่ระเมินความเสำี่ยง กำาหนดูดัูชุนีชุี�วัดูความเสำี่ยง รวมทั�งจัดูทำารายงานที่เก่ียวกับ้้ความเสำี่ยงต้าม
กระบ้้วนการบ้้ริหารความเสำี่ยงที่บ้้ริษััทถึือปี่ฏิิบ้้ัต้ิ 

- แผนงานบ้้รหิารความเสำีย่งจะต้อ้งสำอดูคลัอ้งกบั้้นโยบ้้ายแลัะกลัยท่ธุท์ีบ่้้รษิัทักำาหนดู โดูยสำามารถึปี่ระเมนิต้ดิูต้าม แลัะดูแูลัปี่รมิาณ์
ความเสำี่ยงของบ้้ริษััทให้อยู�ในระดูับ้้ที่เหมาะสำม

- ทบ้้ทวนความเพื่ียงพื่อของแผนงานบ้้ริหารความเสำี่ยง โดูยรวมถึึงปี่ระสิำทธุิผลัของระบ้้บ้้แลัะการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามนโยบ้้ายที่กำาหนดู
- การปี่ฏิิบั้้ต้ติ้ามนโยบ้้ายการบ้้ริหารความเสำีย่งนี�ต้้องปี่ฏิิบั้้ต้อิย�างเคร�งครดัู แลัะต้�อเนือ่งภายใต้้การควบ้้ค่มดูแูลัของคณ์ะกรรมการ

บ้้ริษััท แลัะฝ่่ายบ้้ริหารของบ้้ริษััท



บร ิษ ัท เอ ็น. ซ ี .  เฮ ้าส ์ซ ิ ่ ง  จ ำาก ัด (มหาชน)  41

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (G4-56)
 คณ์ะกรรมการรับ้้ทราบ้้ถึึงบ้้ทบ้้าทหน้าที่แลัะความรับ้้ผิดูชุอบ้้ว�า ต้้องใชุ้ความรู้ ความสำามารถึ แลัะปี่ระสำบ้้การณ์์ที่จะเปี่็นปี่ระโยชุน์ต้�อ
การดูำาเนินธุ่รกิจอย�างมีจริยธุรรมในการดูำาเนินธุ่รกิจ ต้้องปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ให้เปี่็นไปี่ต้ามกฎหมาย วัต้ถึ่ปี่ระสำงค์ ข้อบ้้ังคับ้้ของบ้้ริษััท ต้ลัอดูจน
มต้ิที่ปี่ระชุ่มผู้ถึือห่้นดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ แลัะคำานึงถึึงผลัปี่ระโยชุน์ของบ้้ริษััท แลัะผู้ถึือห่้นเปี่็นสำำาคัญ โดูยบ้้ริษััทจัดูทำาข้อพื่ึงปี่ฏิิบ้้ัต้ิเกี่ยว
กับ้้จรรยาบ้้รรณ์ของคณ์ะกรรมการ ฝ่่ายบ้้ริหาร แลัะพื่นักงาน เพื่่่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยึดูถึือเปี่็นแนวทางในการปี่ฏิิบั้้ต้ิหน้าที่ต้ามภารกิจของ
บ้้ริษััทดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ แลัะเที่ยงธุรรม ทั�งการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อบ้้ริษััท แลัะผู้มีสำ�วนไดู้เสำียท่กกลั่�ม สำาธุารณ์ชุนแลัะสำังคม รวมทั�งการกำาหนดู
ระบ้้บ้้ต้ิดูต้ามการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามแนวทางดูังกลั�าวอย�างต้�อเนื่อง 

 นอกจากนี� บ้้ริษััทยังไดู้กำาหนดูข้อบ้้ังคับ้้เก่ียวกับ้้การทำางานเพื่่่อให้พื่นักงานทั่วไปี่ยึดูถืึอเป็ี่นแนวทางในการปี่ฏิิบั้้ต้ิหน้าที่ดู้วยความ
ซึ่ื่อสำัต้ย์สำ่จริต้ ซึ่ึ่งในข้อบ้้ังคับ้้ดูังกลั�าวมีการกำาหนดูบ้้ทลังโทษั หากมีการฝ่่าฝ่ืนข้อบ้้ังคับ้้

 ทั�งนี� บ้้ริษััทฯ มีการกำาหนดูให้วันที่ 2 ก่มภาพื่ันธุ์ ของท่กปี่่ ซึ่ึ่งเปี่็นวันคลั้ายวันก�อต้ั�งบ้้ริษััทเปี่็นวันบ้้รรษััทภิบ้้าลั (CG&CSR Day) โดูย
บ้้ริษััทต้ระหนักถึึงความสำำาคัญในการบ้้ริหารงานภายใต้้การกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูีแลัะคู�มือจรรยาบ้้รรณ์บ้้ริษััท ม่�งมั่นที่จะบ้้ริหารงานดู้วย 
ความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ สำร้างวัฒนธุรรมองค์กรแห�งธุรรมาภิบ้้าลั ปี่ลัูกฝ่ังค�านิยมการมีสำ�วนร�วม ชุ�วยเหลัือ แลัะต้อบ้้แทนสำังคม ชุ่มชุนมาอย�าง
ต้�อเนือ่ง นอกจากนี� ในวันดูงักลั�าวถึอืเปี่น็โอกาสำดีูทีชุ่าว เอ็น.ซึ่.ี จะไดู้ร�วมกันทำาบ้้ญ่ใหญ� การทำากจิกรรมเพื่่อ่สำงัคม แลัะเสำริมสำรา้งการมีสำ�วน
ร�วม แลัะความสำัมพื่ันธุ์อันดูีให้เกิดูข้�นระหว�างบ้้่คลัากรภายในบ้้ริษััท บ้้ริษััทในเครือ สำังคม แลัะชุ่มชุน สำอดูคลั้องกับ้้นโยบ้้ายการกำากับ้้ 
ดููแลักิจการที่ดูี แลัะสำอดูคลั้องกับ้้ Brand Vision เอ็นซึ่ี ที่ว�า สำังคม ชุ่มชุน เปี่่�ยมสำ่ข 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บ้้ริษััทฯ ให้ความสำำาคัญในการดูำาเนินธุ่รกิจ โดูยการปี่ฏิิบั้้ต้ิต้ามกรอบ้้การแข�งขันทางการค้าที่ส่ำจริต้แลัะเป็ี่นธุรรมภายใต้้กรอบ้้ของ 
กฏิหมายแลัะจริยธุรรมทางธุ่รกิจของบ้้ริษััท แลัะยึดูกติ้กาของการแข�งขันอย�างเสำมอภาค โดูยตั้�งอยู�บ้้นพื่่�นฐานของการไดู้รับ้้ผลัต้อบ้้แทน 
ที่เปี่็นธุรรมทั�งสำองฝ่่าย การดูำาเนินธุ่รกิจกับ้้คู�ค้าต้้องไม�นำามาซึ่ึ่งความเสำื่อมเสำียต้�อชุื่อเสำียงของบ้้ริษััทหรือขัดูต้�อกฏิหมาย
1.	 ค่วิามขัดแย้งทัางผลประโยชน์์
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้รษัิัทมนีโยบ้้ายในการดูแูลั กรรมการ ผูบ้้้ริหารแลัะพื่นักงานของบ้้ริษััท เพ่่ื่อปี่อ้งกนัการใชุ้โอกาสำจากการเป็ี่นกรรมการ ผูบ้้้ริหาร

หรือพื่นักงานของบ้้ริษััท แสำวงหาปี่ระโยชุน์สำ�วนต้น 

		 แน์วิทัางปฏิิบัติ	
1. กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ต้้องไม�รับ้้เงินหรือปี่ระโยชุน์ต้อบ้้แทนใดูๆ เปี่็นการสำ�วนต้ัวจากลัูกค้า หรือผู้ทำาธุ่รกิจกับ้้ 

บ้้ริษััท หรือจากบ้้่คคลัใดูอันเนื่องจากการทำางานในนามบ้้ริษััท
2. กรรมการ ผูบ้้้ริหารแลัะพื่นกังาน จะไม�กู้ยืมเงนิหรือเรีย่ไรเงนิจากลักูคา้หรือผูท้ำาธุร่กจิกบั้้บ้้ริษัทั เวน้แต้�เปี่น็การกู้ยืมเงนิจากธุนาคาร

หรือสำถึาบ้้ันการเงินในฐานะของลัูกค้าของธุนาคาร หรือสำถึาบ้้ันการเงินดูังกลั�าว
3. กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน จะไม�รับ้้ของขวัญที่มีมูลัค�าเกินกว�าปี่กต้ิปี่ระเพื่ณ์ีนิยมที่บ้้่คคลัทั่วไปี่พื่ึงปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อกัน
4. การทำาธุ่รกิจสำ�วนต้ัวใดูๆ ของกรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ต้้องไม�กระทบ้้ต้�อการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่แลัะเวลัาทำางานของบ้้ริษััท แลัะ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจหรือมีสำ�วนร�วมในธุ่รกิจที่เป็ี่นการแข�งขันกับ้้ธุ่รกิจของกลั่�มบ้้ริษััท  
ไม�ว�ากรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงานดูังกลั�าวจะไดู้รับ้้ผลัปี่ระโยชุน์ทางต้รงหรือทางอ้อมก็ต้าม

5. กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ต้้องไม�ใชุ้ข้อมูลัภายในเพื่่่อปี่ระโยชุน์ของต้นในการซึ่ื�อขายหลัักทรัพื่ย์ของบ้้ริษััท หรือให้ข้อมูลั
ภายในแก�บ้้่คคลัอื่นเพื่่่อปี่ระโยชุน์ในการซึ่ื�อขายหลัักทรัพื่ย์ของบ้้ริษััท

6. กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน ควรหลัีกเลัี่ยงหรืองดูการซึ่ื�อขายหลัักทรัพื่ย์ของบ้้ริษััท ในชุ�วงระยะเวลัา 1 เดูือน ก�อนการเปี่ิดู
เผยงบ้้การเงินให้แก�สำาธุารณ์ชุน แลัะภายหลัังจากที่ไดู้มีการเปี่ิดูเผยสำารสำนเทศัให้ปี่ระชุาชุนทราบ้้แลั้ว 48 ชุั่วโมง 
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2.	 ค่วิามรับผิดชอบต่อผ้้ถืือหุ้้้น์
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
    บ้้รษิัทัมนีโยบ้้ายม่�งเนน้ในการดูำาเนนิธุ่รกจิอย�างซึ่ือ่สำตั้ย ์สำจ่รติ้ มค่ีณ์ธุรรม มจีรยิธุรรมแลัะโปี่ร�งใสำ เพ่ื่อ่ใหธุ้ร่กจิมกีารเจรญิเต้บิ้้โต้

อย�างยั่งยืนเพื่่่อเพื่่�มมูลัค�าแลัะผลัต้อบ้้แทนสำูงสำ่ดูให้แก�ผู้ถึือห่้นของบ้้ริษััทในระยะยาว โดูยคำานึงถึึงสำิทธุิความเท�าเทียมกันของผู้ถึือห่้น 

	 แน์วิทัางปฏิิบัติ	
1. ปี่ฏิบิ้้ติั้หนา้ทีดู่ว้ยความซึ่ือ่สำตั้ย ์สำจ่รติ้ ต้ลัอดูจนต้ดัูสำนิใจดูำาเนนิการใดูๆ ดูว้ยความระมดัูระวงั รอบ้้คอบ้้ เปี่น็ธุรรม แลัะเปี่น็ปี่ระโยชุน์

สำูงสำ่ดูต้�อผู้ถึือห่้นอย�างเท�าเทียมกัน 
2. ดููแลัแลัะรักษัาสำิทธุิปี่ระโยชุน์ของผู้ถึือห่้นอย�างเท�าเทียมกัน
3. เปี่ิดูเผยข้อมูลัแลัะสำารสำนเทศัทั�งทางการเงินแลัะไม�ใชุ�ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ้้การดูำาเนินธุ่รกิจแลัะผลัปี่ระกอบ้้การของบ้้ริษััท 

ที่ต้รงต้�อความเปี่็นจริง ครบ้้ถึ้วน เพื่ียงพื่อ สำมำ่าเสำมอ ทันเวลัา แลัะแสำดูงให้เห็นถึึงสำถึานภาพื่ของการปี่ระกอบ้้การแลัะสำถึานภาพื่
ทางการเงินที่แท้จริงของบ้้ริษััท รวมทั�งอนาคต้ของธุ่รกิจของบ้้ริษััท แก�ผู้ถึือห่้นอย�างเท�าเทียมกัน

4. ดููแลัไม�ให้กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน แสำวงหาผลัปี่ระโยชุน์ให้ต้นเองแลัะผู้ที่เก่ียวข้องโดูยให้ข้อมูลัใดูๆ ของบ้้ริษััทซึ่ึ่งยังไม�ไดู้
เปี่ิดูเผยต้�อสำาธุารณ์ะ

5. ดููแลัไม�ให้กรรมการ ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงาน เปิี่ดูเผยข้อมูลัที่เป็ี่นความลัับ้้ของบ้้ริษััทต้�อบ้้่คคลัภายนอก แลัะหรือดูำาเนินการใดูๆ  
ในลัักษัณ์ะที่อาจก�อให้เกิดูความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์กับ้้บ้้ริษััท

3.	 น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อตน์เอง
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   พื่นักงานท่กคนถึือเปี่็นปี่ัจจัยสำำาคัญสำู�ความสำำาเร็จขององค์กร จ้งจำาเปี่็นจะต้้องเปี่็นผู้ที่ใฝ่่รู้ แลัะพื่ัฒนาความรู้ ความสำามารถึของ

ต้นเองอยู�เสำมอ ปี่ระพื่ฤต้ิ ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้น อยู�ในระเบ้้ียบ้้วินัย แลัะศัีลัธุรรมอันดูี 

	 แน์วิทัางปฏิิบัติ	
1. ใฝ่่ศัึกษัาหาความรู้ ปี่ระสำบ้้การณ์์ แลัะพื่ัฒนาต้นเองให้เปี่็นผู้มีความรู้ความสำามารถึ เพื่่่อให้การปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานมีปี่ระสำิทธุิภาพื่แลัะ

ปี่ระสำิทธุิผลัยิ�งข้�น
2. ยึดูมั่นในศีัลัธุรรม ค่ณ์ธุรรม ไม�แสำวงหาต้ำาแหน�ง ความดีูความชุอบ้้ หรือปี่ระโยชุน์อ่ืนใดูโดูยมิชุอบ้้จากผู้บั้้งคับ้้บ้้ัญชุา หรือ 

บ้้่คคลัอื่นใดู
3. ลัะเว้น จากอบ้้ายมข่ แลัะสำิ�งเสำพื่ติ้ดูทั�งปี่วง ไม�ปี่ระพื่ฤติ้ต้นในทางทีอ่าจทำาให้เสำือ่มเสำยีเกยีรติ้ แลัะชุือ่เสีำยงทั�งต้�อต้นเอง แลัะบ้้ริษััทฯ
4. ไม�ปี่ระกอบ้้อาชุีพื่ หรือวิชุาชุีพื่ หรือกระทำาการใดูอันจะกระทบ้้ต้�อการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่หรือชุื่อเสำียง ทั�งต้�อต้นเองแลัะบ้้ริษััท
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4.	 น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อบริษััทั
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้รษัิัทม่�งหวงัทีจ่ะใหพ้ื่นกังานทก่คนมสีำ�วนร�วมในการพื่ฒันาใหบ้้้รษัิัทสำามารถึเจรญิเต้บิ้้โต้ไดูอ้ย�างยัง่ยนื ควบ้้คู�กบั้้การเสำรมิสำรา้ง

วัฒนธุรรมที่ดูีภายในองค์กร 

	 	แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
 1. ปี่ฏิิบ้้ตั้หิน้าทีดู้่วยความซึ่ือ่สำตั้ย์ สำจ่ริต้ ขยนัหมัน่เพีื่ยร พื่ฒันา แลัะปี่รบั้้ปี่ร่งการปี่ฏิบิ้้ตั้งิานให้ม ีปี่ระสำทิธุภิาพื่อยู�เสำมอ โดูยถึอืปี่ระโยชุน์

ของบ้้ริษััทฯ เป็ี่นสำำาคญั
 2. เป็ี่นผูม้วิีนยั ปี่ระพื่ฤต้ปิี่ฏิิบ้้ตั้ติ้ามกฎระเบ้้ยีบ้้ของบ้้ริษััทฯ ค�านยิมบ้้ริษััท รวมทั�งไม�กระทำาการใดู ที ่ก�อให้เกดิูความเสำยีหายต้�อชุือ่เสำยีง

 ภาพื่ลักัษัณ์์ของบ้้ริษััทฯ
 3. ใชุ้แลัะรกัษัาทรพัื่ย์สำนิของบ้้ริษัทัฯ ให้เกดิูปี่ระโยชุน์สำงูสำดู่ ปี่ระหยดัู แลัะดูแูลัมิให้ สำญูหาย ไม�นำาไปี่ใชุ้เพ่่ื่อปี่ระโยชุน์สำ�วนต้น
 4. ไม�มสีำ�วนร�วมในการกระทำาหรือปี่กปิี่ดูการกระทำาใดูๆ ทีอ่าจขดัูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์กบั้้บ้้ริษัทัฯ หรือ อาจทำาให้ไม�สำามารถึปี่ฏิบิ้้ตั้หิน้าที่

ไดู้ดู้วยความย่ติ้ธุรรม หรือเข้าไปี่มสีำ�วนร�วมในการปี่กปิี่ดูการกระทำาใดูๆ ทีผ่ดิูกฎหมาย
 5.  ไม�ใชุ้อำานาจหน้าทีข่องต้น หรือยอมให้ผูอ้ืน่ใชุ้อำานาจหน้าทีข่องต้น ไม�ว�าโดูยทางต้รงหรือทางอ้อม แสำวงหาผลัปี่ระโยชุน์แก�ต้นเอง 

หรือผูอ้ืน่โดูยมิชุอบ้้

5.	 น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อค่้่แข่งทัางกิารค่้า
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้ริษััทมีนโยบ้้ายในการแข�งขันทางการค้าอย�างเสำรีแลัะเปี่็นธุรรม ไม�ผูกขาดู หรือกำาหนดูให้คู�ค้าต้้องขายสำินค้าให้บ้้ริษััทเท�านั�น 

บ้้ริษััทไม�มีนโยบ้้ายในการใชุ้วิธุีการใดูๆ ให้ไดู้มาซึ่ึ่งข้อมูลัของคู�แข�งขันอย�างผิดูกฎหมายแลัะขัดูต้�อจริยธุรรม 

		 แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1. ปี่ระพื่ฤติ้ปี่ฏิบิ้้ตั้ภิายใต้้กรอบ้้กต้กิาของการแข�งขนัทีดีู่
2. ไม�แสำวงหาข้อมลูัทีเ่ป็ี่นความลับั้้ของคู�แข�งทางการค้าดู้วยวิธีุทีไ่ม�สำจ่ริต้ หรือไม�เหมาะสำม
3. ไม�ทำาลัายชุือ่เสำยีงของคู�แข�งทางการค้าดู้วยการกลั�าวหาในทางร้าย
4. ให้การสำนบั้้สำนน่หรือร�วมมอืกบั้้คู�แข�งทางการค้าทีเ่ป็ี่นไปี่เพ่่ื่อปี่ระโยชุน์ของผูบ้้้ริโภค
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6.	 น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อผ้้สัอบบัญชีอิสัระ
	 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้ริษััทต้ระหนักถึึงความสำำาคัญของผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีอิสำระที่ผู้ถืึอห่้นใชุ้เปี่็นกลัไกในการต้รวจสำอบ้้การปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานของฝ่่ายบ้้ริหารแลัะ 

ให้มีรายงานทางการเงินต้�างๆ ถึูกต้้อง ครบ้้ถึ้วน  จ้งมีนโยบ้้ายให้ความร�วมมือกับ้้ผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีอย�างเต้็มที่โดูยเสำนอข้อมูลัที่ถึูกต้้องแลัะ
ครบ้้ถึ้วน ต้ลัอดูจนให้ความสำะดูวกแก�ผู้สำอบ้้บ้้ัญชุีอิสำระในการต้รวจสำอบ้้

	 แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1.  บั้้นทึกข้อมลูัต้�างๆอย�างเป็ี่นระเบ้้ยีบ้้ ถึกูต้้อง แลัะครบ้้ถ้ึวน เพ่่ื่อให้ผูส้ำอบ้้บั้้ญชุอีสิำระสำามารถึ ต้รวจสำอบ้้ไดู้อย�างสำะดูวกแลัะรวดูเร็ว
2. ให้ข้อมูลัทีเ่ป็ี่นจริง ถูึกต้้อง แลัะครบ้้ถ้ึวน
3. อำานวยความสำะดูวกแก�ผูส้ำอบ้้บั้้ญชุอีสิำระในการต้รวจสำอบ้้

7.	 น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติเกิี�ยวิกิับกิารไม่ละเมิดลิขสัิทัธิ�	ทัรัพัย์สัิน์ทัางปัญญา	และกิารใช้เทัค่โน์โลยีสัารสัน์เทัศและกิารสัื�อสัาร
	 หุ้ลักิกิา	รดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้รษัิัทไดูต้้ระหนกัแลัะคำานงึถึึงความสำำาคญัของการไม�ลัะเมดิูลัขิสำทิธุิ� การใชุท้รพัื่ยส์ำนิทางปี่ญัญา การใชุเ้ทคโนโลัยสีำารสำนเทศัแลัะ

การสำื่อสำาร โดูยยึดูหลัักกฏิหมาย ค่ณ์ธุรรม จริยธุรรมเปี่็นหลััก ทั�งนี�ฝ่่ายเทคโนโลัยีสำารสำนเทศัไดู้จัดูทำาข้อกำาหนดูในการใชุ้ระบ้้บ้้
คอมพื่่วเต้อร์ของบ้้ริษััท โดูยพื่นักงานท่กคนจะต้้องลังนามรับ้้ทราบ้้ในบ้้ันทึกข้อต้กลังการไม�กระทำาผิดูเกี่ยวกับ้้คอมพื่่วเต้อร์ แลัะการ
ไม�ลัะเมดิูทรพัื่ยส์ำนิทางปี่ญัญา ตั้�งแต้�เริ�มก้าวสำู�การเปี่น็พื่นกังานของบ้้รษิัทั อกีทั�งมกีารกำาหนดูนโยบ้้ายการใชุง้านเทคโนโลัยสีำารสำนเทศั
ของกลั่�มบ้้ริษััท แลัะไดู้มีการต้รวจสำอบ้้การใชุ้ระบ้้บ้้โปี่รแกรมซึ่อฟื้ต์้แวร์การทำางานของพื่นักงาน เพื่่่อปี่้องกันการใชุ้ซึ่อฟื้ต้์แวร์ลัิขสิำทธ์ุ
หรอืไม�เก่ียวขอ้งกับ้้การทำางาน นอกจากนี� ในงานปี่ฐมนิเทศัพื่นักงานใหม� บ้้รษิัทัฯ จดัูใหม้กีารชุี�แจงรายลัะเอียดูเก่ียวกบั้้การใชุ้เทคโนโลัยี
ต้�างๆ  ทั�งคอมพื่่วเต้อร์ อินเต้อร์เน็ต้ แลัะบ้้ริการสำารสำนเทศัใดูๆ อีกดู้วย

	 แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1. พื่นักงานต้้องปี่ฏิบัิ้้ต้งิานโดูยใชุ้โปี่รแกรมคอมพ่ื่วเต้อร์ทีม่ลีัขิสำทิธิุ�ถึกูต้้อง ห้ามทำาการติ้ดูตั้�ง แลัะใชุ้งานโปี่รแกรมคอมพ่ื่วเต้อร์ทีม่ลีัขิสำทิธิุ�

ไม�ถึกูต้้องในสำำานกังานโดูยเดูด็ูขาดู
2. พื่นักงานต้้องเก็บ้้รักษัารหัสำผ�านของต้นไว้เป็ี่นความลัับ้้ เพ่่ื่อป้ี่องกันไม�ให้บ้้่คคลัอื่นเข้าถึึงรหัสำผ�านของต้น แลัะต้้องไม�ทำาการใชุ้

อนิเต้อร์เนต็้เข้าไปี่ใน website ทีอ่าจจะเป็ี่นอนัต้รายต้�อระบ้้บ้้คอมพ่ื่วเต้อร์ของบ้้ริษัทัไดู้ 
3. บ้้ริษััทจะเข้าต้รวจสำอบ้้แลัะควบ้้ค่มการใชุ้ระบ้้บ้้สำารสำนเทศัของพื่นักงาน เพ่่ื่อป้ี่องกนัความปี่ลัอดูภยัในระบ้้บ้้สำารสำนเทศัของบ้้ริษััท
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งบการเงิน 2562 2561 2560

ผลกิารดำาเน์ิน์งาน์	(ล้าน์บาทั)
รายไดู้จากการขายแลัะบ้้ริการ 1,232 1,758 1,446

รายไดู้รวม 1,253 1,782 1,457

ต้้นท่นขาย แลัะบ้้ริการ 840 1,182 963

ค�าใชุ้จ�ายรวม 1,225 1,668 1,436

กำาไรขั�นต้้น 392 540 483

กำาไร(ขาดูท่น)สำ่ทธุิ 19 96 24

ฐาน์ะทัางกิารเงิน์	(ล้าน์บาทั)
สำินทรัพื่ย์ 4,103 4,250 4,765

หนี�สำิน 1,531 1,664 2,276

สำ�วนของผู้ถึือห่้น 2,572 2,586 2,489

ท่นที่ออกแลัะชุำาระแลั้ว 1,245 1,245 1,245

ข้อม้ลต่อหุ้้้น์	(บาทั)
กำาไร (ขาดูท่น)สำ่ทธุิ 0.017 0.077 0.015

มูลัค�าต้ามบ้้ัญชุี 2.07 2.01 2

เงินปี่ันผลั -* 0.03 -

อัตราสั่วิน์ทัางกิารเงิน์

อัต้รากำาไรขั�นต้้น (%) 32.36 31.10 33.43

อัต้รากำาไร(ขาดูท่น) สำ่ทธุิ (%) 1.54 5.40 1.66

อัต้ราผลัต้อบ้้แทนผู้ถึือห่้น (%) 0.73 3.72 0.96

อัต้ราผลัต้อบ้้แทนจากสำินทรัพื่ย์ (%) 0.46 2.27 0.50

อัต้ราสำ�วนสำภาพื่คลั�อง (เท�า) 3.58 2.83 3.64

อัต้ราหนี�สำินต้�อสำ�วนของผู้ถึือห่้น (เท�า) 0.60 0.64 0.91

*ปี่่ 2563 บ้้ริษััทงดูจ�ายเงินปี่ันผลั

การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
(G4-EC1, EC7, EC8)
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 สำำาหรับ้้ผลัการดูำาเนินงานของบ้้ริษััทฯ ในปี่่ 2562 บ้้ริษััทฯ แลัะบ้้ริษััทย�อยมีผลัการดูำาเนินงานปี่่ 2562 กำาไรสำ่ทธุิ 18.67 ลั้านบ้้าท  
เทียบ้้กับ้้ปี่่ 2561 ซึ่ึ่งมีผลัการดูำาเนินงานกำาไรสำ่ทธุิ 96.30 ลั้านบ้้าท ซึ่ึ่งลัดูลัง 77.63 ลั้านบ้้าท หรือลัดูลัง ร้อยลัะ 80.61 

 บ้้ริษััทฯ แลัะบ้้ริษัทัย�อยมีรายไดู้รวม 1,252.83 ล้ัานบ้้าท ลัดูลัง จากป่ี่ 2561 ซ่ึึ่งมรีายไดู้รวม 1,782.19 ล้ัานบ้้าท ลัดูลัง 529.36 ล้ัานบ้้าท
หรือลัดูลัง ร้อยลัะ 29.70

 จากขอ้มลูัโดูยศันูยข์อ้มลูัอสำงัหารมิทรพัื่ย ์แลัะธุนาคารอาคารสำงเคราะห ์ คาดูการณ์ว์�าแนวโนม้ต้ลัาดูทีอ่ยู�อาศัยัในปี่ ่2563 นั�น ต้วัแปี่ร
สำำาคัญที่สำ�งผลัให้เกิดูความเปี่ลัี่ยนแปี่ลังคือ การที่รัฐบ้้าลัออกมาต้รการสำนับ้้สำน่นการซึ่ื�อที่อยู�อาศััยให้ครอบ้้คลั่มกลั่�มผู้มีรายไดู้ปี่านกลัาง
มากข้�น โดูยไดู้ออกมาต้รการลัดูค�าธุรรมเนยีมการโอนแลัะค�าธุรรมเนยีมการจดูจำานองเหลัอื 0.01% ครอบ้้คลัม่ถึึงบ้้้านในระดัูบ้้ราคาไม�เกนิ 3 
ล้ัานบ้้าทที่ออกมาวันที่ 22 ต้่ลัาคม 2562 ที่ผ�านมา โครงการ “บ้้้านดูีมีดูาวน์” ซึ่ึ่งให้การสำนับ้้สำน่นเงินดูาวน์ 50,000 บ้้าท แก�ผู้ซึ่ื�อที่อยู�อาศััย
ซึ่ึ่งคาดูว�าผลัจากมาต้รการจะทำาให้จำานวนหน�วยน�าจะติ้ดูลับ้้ลัดูลังเหลืัอ -0.6% แลัะมูลัค�าการโอนกรรมสิำทธิุ�ที่อยู�อาศััยทั่วปี่ระเทศั 
น�าจะ -2.2% ในปี่่ 2562 เทียบ้้กับ้้ปี่่ 2561 หรืออาจจะไม�ต้ิดูลับ้้เลัย จากเดูิมคาดูว�าจะต้ิดูลับ้้ถึึง -7.7% แลัะ -2.7% ต้ามลัำาดูับ้้

 ปัี่จจัยเสำริมที่มีผลัคือเรื่องของต้้นท่นของค�าที่ดิูน จะยังไม�ปี่รับ้้เพ่ื่�มข้�นมาก ทำาให้ผู้ปี่ระกอบ้้การเลืัอกต้ลัาดูบ้้้านที่ราคาต้ำ่าลังไดู้  
ต้อบ้้โจทยศั์ักยภาพื่ผูซ้ึ่ื�อมากข้�น โดูยเฉพื่าะบ้้า้นราคา ต้ำ่ากว�า 1 ลัา้นบ้้าท ทีมี่กำาลังัซึ่ื�อเยอะ สำะทอ้นจากยอดูการโอนเพื่่�มข้�นจาก 3,000 ยนูติ้
เปี่็น 16,000 ยูนิต้ ในขณ์ะที่โครงการบ้้้านดูีมีดูาวน์ จะเปี่็นการเพื่่�มกำาลัังซึ่ื�อให้ปี่ระชุาชุนที่มีความต้้องการบ้้้านจริงๆ มาต้รการที่มีผลัจริงคือ
การลัดูค�าธุรรมเนียมโอน-จดูจำานอง เหลัือ 0.01% ถึึงสำิ�นปี่่ 2563 ซึ่ึ่งปี่ัจจุบ้้ันยังครอบ้้คลั่มถึึงบ้้้านราคาไม�เกิน 3 ลั้านบ้้าท คิดูเปี่็นสำัดูสำ�วน 
50% ของราคาบ้้้านในต้ลัาดู แต้�ถึ้าต้�อไปี่ภาครัฐขยายเปี่็น 3-5 ลั้านบ้้าท ดู้วยไดู้ก็จะชุ�วยบ้้้านในราคากลั่�มกลัางๆที่พื่บ้้ไดู้เยอะสำ่ดูในต้ลัาดูให้
ไดู้ปี่ระโยชุน์เพื่่�มอีกไดู้

 นอกจากนี� มาต้รการกระต้่้นเศัรษัฐกิจภาคอสำังหาริมทรัพื่ย์เหลั�านี� ยังไดู้ชุ�วยให้เกิดูการดููดูซึ่ับ้้อุปี่ทานไปี่ไดู้อย�างดูี โดูยปี่ระมาณ์การ
ว�าในคร้่งหลัังของปี่่ 2562 จะมีขายบ้้้านใหม�ไดู้ปี่ระมาณ์ 71,000 หน�วย แลัะในปี่่ 2563 จะมีการขายบ้้้านใหม�ไดู้ถึึงปี่ระมาณ์ 166,000 หน�วย 
หรือเพื่่�มข้�นเฉลัี่ยถึึงปี่ระมาณ์ 20% ในแต้�ลัะคร้่งปี่่ แลัะสำ�งผลัให้อุปี่ทานที่อยู�อาศััยในต้ลัาดูปี่่หน้าจะลัดูลังถึึง 10% ในแต้�ลัะคร้่งปี่่ เมื่อเทียบ้้กับ้้
การที่ไม�มีมาต้รการ

 สำำาหรบั้้ทิศัทางต้ลัาดู ปี่ ่2563 คาดูว�าความต้้องการซึ่ื�อทีอ่ยู�อาศััยจะมีการขยายตั้วอย�างต้�อเนือ่ง โดูยมีปี่จัจัยสำำาคญัคือ อัต้ราดูอกเบ้้ี�ย
ขาลัง แลัะ มาต้รการกระต้่้นอสัำงหาริมทรัพื่ย์ของรัฐบ้้าลั จ้งทำาให้มีการขยายตั้วอย�างต้�อเนื่องจากปี่ลัายปี่่ 2562 แต้�อาจจะมีการขยายตั้วไม�
เกิน 5% แลัะโครงการที่อยู�อาศััยใหม�จะมีการเปี่ิดูต้ัวต้�อเนื่องจากชุ�วงปี่ลัายปี่่รองรับ้้มาต้รการรัฐซึ่ึ่งคาดูว�าจะมีจำานวนใกลั้เคียงกับ้้ยอดูการ
เปี่ดิูต้วัในปี่ ่2562 ดูงันั�นผูป้ี่ระกอบ้้การยงัคงต้้องใหค้วามสำำาคญักบั้้การบ้้รหิารสำนิคา้ทีอ่ยู�อาศััยทีอ่ยู�ระหว�างการก�อสำรา้งแลัะทีอ่ยู�อาศััยสำรา้ง
เสำรจ็รอการขาย (Inventory) เพ่ื่อ่ใหอ้ปุี่ทานไม�คา้งอยู� Stock มากเกนิไปี่ แลัะยงัต้อ้งระวงัการเปี่ดิูต้วัโครงการใหม�ๆ ทีม่ากจนต้ลัาดูไม�สำามารถึ
ดููดูซึ่ับ้้ไม�ทัน เพื่ราะว�ากำาลัังซึ่ื�อในต้ลัาดูถึึงแม้ยังมีอยู�แต้�มีอยู�ไม�มากเท�ากับ้้ 2 ปี่่ก�อน

 สำ�วน มาต้รการควบ้้คม่สิำนเชุือ่ทีอ่ยู�อาศััย (แอลัทีวี) ของธุนาคารแห�งปี่ระเทศัไทย (ธุปี่ท.) ยงัไม�สำ�งผลัให้ผูป้ี่ระกอบ้้การลัดูราคาทีอ่ยู�อาศััย
ต้ามเปี่้าหมายมาต้รการ ของ ธุปี่ท. แต้�อาจจะมีในสำ�วนของการจัดูโปี่รโมชัุน การให้สำ�วนลัดูอยู�บ้้้าง ชุ�วยให้ผู้ที่เต้รียมจะซึ่ื�อที่อยู�อาศััยใหม� 
มีต้ัวเลัือกเพื่่�มข้�น แต้�ในภาพื่รวมราคาที่อยู�อาศััยใหม�จะยังราคาไม�เพื่่�ม ผู้ปี่ระกอบ้้การจะเริ�มปี่รับ้้ต้ัว มาในต้ลัาดูบ้้้านราคาต้ำ่ามากข้�น  
โดูยคาดูการณ์์ว�า ธุปี่ท. จะยังไม�ยกเลัิกมาต้รการแอลัทีวี แต้�อาจจะมีเงื่อนไขผ�อนปี่รน หรือ ยกเลัิกมาต้รการในบ้้างพื่่�นที่ ซึ่ึ่งข้�นอยู�กับ้้ 
การพื่่จารณ์าของ ธุปี่ท. อีกครั�ง

 จากปี่่ก�อนๆที่ผ�านมานอกจากโครงการที่อยู�อาศััยปี่ระเภทบ้้้านแลัะคอนโดูมิเนียมที่เห็นๆ กันเปี่็นปี่ระจำาแลั้ว ยังมีโครงการปี่ระเภท  
มิกสำ์ยูสำ (Mixed-use) ที่เข้ามามีบ้้ทบ้้าทในต้ลัาดูอสัำงหาฯ อยู�เหมือนกันเพื่ราะผู้ปี่ระกอบ้้การหลัายๆเจ้าเริ�มเปี่ิดูโครงการแลัะก็มีที่ทยอย 
สำร้างเสำร็จ เปี่็นโครงการที่มีอาคารสำำานักงาน ค้าปี่ลัีก ที่อยู�อาศััยแลัะโรงแรมอยู�ภายในโครงการเดูียวกัน สำ�วนหนึ่งก็เพื่่่อสำามารถึใชุ้ปี่ระโยชุน์
จากที่ดูินไดู้อย�างค้่มค�าโดูยเฉพื่าะที่ดิูนใจกลัางเมือง ต้อบ้้โจทย์ที่ให้โครงการเป็ี่นมากกว�าที่อยู�อาศััย แลัะกำาลัังเปี่็นที่สำนใจของกล่ั�มผู้ซึ่ื�อ 
ที่อยู�อาศััยที่มองหาต้ัวเลัือกใหม�ที่แต้กต้�างจากเดูิม
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การดำาเนินงานด้านสังคม

กิจกรรมเพื�อสังคม

ด้าน์กิารศึกิษัาและทัักิษัะกิารเรียน์ร้้

• โค่รงกิาร	“ทั้น์	NC		ปีกิารศึกิษัา	2562”	
   มอบ้้ท่นการศึักษัาแก�นักศัึกษัาที่มีความปี่ระพื่ฤติ้ดูีแต้�ขาดูแคลันท่นทรัพื่ย์ ระดัูบ้้ปี่ริญญาต้รี คณ์ะสำถึาปัี่ต้ยกรรมศัาสำต้ร์  

แลัะคณ์ะวิศัวกรรมศัาสำต้ร์ มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชุมงคลัธัุญบ้้่รี ซึ่ึ่งเปี่็นการมอบ้้ท่นแบ้้บ้้ต้�อเนื่องจนสำำาเร็จการศึักษัาหลัักสูำต้ร
ปี่ริญญาต้รีปี่ัจจุบ้้ันมีนักศัึกษัาท่นจำานวน 30 ราย แลัะสำำาเร็จการศัึกษัาไปี่แลั้วจำานวน 21 ราย ทั�งนี� เพื่่่อสำ�งเสำริมเยาวชุนไทยให้เต้ิบ้้โต้
เปี่็นบ้้่คลัากรสำายวิชุาชุีพื่อสำังหาริมทรัพื่ย์ที่เปี่็นทั�งคนเก�งแลัะคนดูี   

• สัาน์ต่อกิิจกิรรม	“โค่รงกิาร	สัร้างค่น์เกิ่ง	ค่น์ดี	ศรีสัังค่ม”
   บ้้ริษััทฯ ม่�งเน้นการอยู�ร�วมกนัอย�างมีความสำ่ข  “ชุ่มชุน สำังคม เปี่่�ยมสำ่ข : A Happy Living Community” โดูยเริ�มจากการพื่ัฒนา

เดูก็แลัะเยาวชุนในพื่่�นทีร่อบ้้โครงการฯ แลัะจังหวดัูอืน่ๆ ดูงันั�นบ้้รษิัทัจง้ไดูจ้ดัูกจิกรรมกบั้้โรงเรยีนทีเ่ข้าร�วมในโครงการ โดูยการสำนับ้้สำนน่
ทั�งดู้านท่นทรัพื่ย์แลัะดู้านความร�วมมือแลัะอำานวยความสำะอวกในการจัดูอบ้้รมแลัะทำากิจกรรมต้�างๆใน “โครงการสำร้างคนเก�ง คนดีู  
ศัรีสำังคม”  โดูยบ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี.เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง จำากัดู มหาชุน ร�วมกับ้้มหาวิทยาลััยธุรรมศัาสำต้ร์ ที่ม่�งหวังปี่ลัูกฝ่ังกระบ้้วนการคิดูอย�างมีระบ้้บ้้
ในทิศัทางเชิุงบ้้วกให้เยาวชุนคนร่�นใหม� หลั�อหลัอมการพัื่ฒนาจิต้ใจให้เป็ี่นผู้มีค่ณ์ธุรรมในการดูำาเนินชีุวิต้มีจิต้สำำานึกต้�อสำาธุารณ์ะ  
สำร้างความเปี่็นผู้นำาแลัะผู้ต้ามที่ดูี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์์ สำร้างปี่ฏิิสำัมพื่ันธุ์ระหว�างกัน มีความผูกพื่ัน ชุ�วยเหลัือเกื�อกูลักัน เปี่็นการ
สำร้างรากฐานที่ดูีให้กับ้้สำังคม ชุ่มชุน เอ็น.ซึ่ี. แลัะเปี่็นพื่ลัเมืองดูีของปี่ระเทศัชุาต้ิต้�อไปี่ โดูยไดู้มีการปี่ระเมินผลัแลัะมอบ้้ใบ้้ปี่ระกาศัให้ 
กับ้้เดู็กนักเรียน ที่เข้าร�วมกิจกรรม “โครงการ สำร้างคนเก�ง คนดูี ศัรีสำังคม” อย�างต้�อเนื่อง



รายงานความยั ่งย ืน 256248

ด้าน์สัังค่มและช้มชน์
 ในปี่่ 2562 แนวทางการดูำาเนินกิจกรรมเพื่่่อสำังคมในสำ�วนของฝ่่ายลัูกค้าสำัมพื่ันธุ์นั�นยังคงม่�งเน้นการสำร้างความสำัมพื่ันธุ์ในครอบ้้ครัว
แลัะชุ่มชุน แลัะไดู้เพื่่�มความใสำ�ใจดู้านสำิ�งแวดูลั้อมแลัะสำ่ขภาวะทั�งกายแลัะใจ ผ�านหลัากหลัายกิจกรรมที่ดูำาเนินการมาต้ลัอดูทั�งปี่่

• กิิจกิรรมทัำาบ้ญตักิบาตรวิัน์ปีใหุ้ม่	และวิัน์เด็กิแหุ้่งชาติประจำาปี	2562
   กิจกรรมเพื่่่อสำมาชุิกร่�นจิ�วแลัะครอบ้้ครัวไดู้สำน่กสำนานกับ้้เกมแลัะการแสำดูง เชุ�น การแสำดูงมายากลั ลั่้นของรางวัลักับ้้ซึ่่้มเกมต้�างๆ  

สำน่กกับ้้การเพื่้นต้์หน้าหลัากหลัายรูปี่แบ้้บ้้ แลัะอิ�มอร�อยกับ้้ของว�างที่มีให้เลัือกกันอย�างเต้็มที่

• กิิจกิรรมวิัน์ลอยกิระทัง
   สำืบ้้สำานความงดูงามของปี่ระเพื่ณ์ี

ลัอยกระทง เชิุญชุวนให้ลัูกบ้้้านใชุ้
กระทงจากวัสำดู่ธุรรมชุาต้ิที่เปี่็นมิต้ร
กั บ้้ สำิ� ง แ ว ดู ลั้ อ ม  พื่ ร้ อ ม อำา น ว ย 
ความสำะดูวกดู้านสำถึานที่ให้สำมาชิุก 
สำามารถึมาร�วมลัอยกระทงพื่ร้อมกัน
ไดู้ทั�งครอบ้้ครัว

• กิิจกิรรม	NC	Family	Workshop
   ต้ลัอดูทั�งปี่่ 2562 เราไดู้นำาเสำนอกิจกรรมที่มีความหลัากหลัาย โดูยเน้นกิจกรรมที่สำ�งเสำริมสำ่ขภาพื่กายแลัะใจให้สำมบู้้รณ์์แข็งแรงแลัะ

มคีวามสำข่ในทก่ชุ�วงวยั เชุ�น กจิกรรม “ชุะลัอวยั...เริ�มไดู้ไม�ต้้องรอ” แลัะ “การดูแูลัสำข่ภาพื่ดูว้ยภมูปิี่ญัญาไทย” ทีใ่หค้วามรูท้างโภชุนาการ
เลัือกอาหารที่เหมาะสำมกับ้้ชุ�วงวัยเพ่ื่่อดููแลัสำ่ขภาพื่ ปี่้องกันความเสำื่อม ต้ลัอดูจนโรคต้�างๆ  ที่อาจเกิดูในชุ�วงวัยที่มากข้�นโดูยเน้น 
องค์ความรู้ภาพื่รวมทั�งเรื่องอาหารแลัะออกกำาลัังกายเบ้้ื�องต้้น หรือการปี่ระย่กต้์การออกกำาลัังกายดู้วยท�าฤาษีัดูัดูต้น เพื่่่อให้เกิดู 
ความเข้าใจแลัะสำามารถึนำาไปี่ปี่รับ้้ใชุ้ไดู้ในขั�นเริ�มต้้น สำำาหรับ้้เต้รียมความพื่ร้อมรับ้้มืออาย่ที่มากข้�น หรือกิจกรรม “Easy Homemade 
Korean Kimchi” ที่สำาธุิต้เมนูอาหารที่ดูีกับ้้สำ่ขภาพื่แลัะยังสำามารถึทำาเองไดู้ง�ายๆ 

   นอกเหนือจากนี�ยังสำอดูแทรกแนวคิดูดู้านสำิ�งแวดูล้ัอมใกลั้ต้ัว ลัดูการใชุ้สำารเคมีแลัะการลัดูพื่ลัาสำติ้กแบ้้บ้้ใชุ้ครั�งเดูียว(single-use  
plastic) เชุ�น การทำายาดูมสำม่นไพื่รจากความรู้ภูมิปี่ัญญาไทยที่มีมาแต้�ดูั�งเดูิม, กิจกรรม DIY สำเปี่รย์นำ�ามันหอมระเหย ที่มีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิ
ชุ�วยในการผ�อนคลัายจากสำารสำกัดูธุรรมชุาต้ิ ใชุ้กับ้้เครื่องนอนชุ�วยให้นอนหลัับ้้สำบ้้ายชุ�วยกำาจัดูไรฝ่่่น, การทำาเทียนไขถ่ัึวเหลัือง  
เครือ่งหอมทางเลัอืกเพื่่อ่ความผ�อนคลัายทีดู่กีบั้้สำข่ภาพื่ ใชุว้ตั้ถ่ึดูบิ้้จากธุรรมชุาต้เิปี่น็มติ้รกบั้้สำิ�งแวดูลัอ้ม ไรค้วนัไม�เปี่น็เขม�าดูำา, กจิกรรม
เวิร์คชุอปี่ต้กแต้�งถ่ึงผ้า - ต้กแต้�งลัวดูลัายบ้้นแก้วนำ�าพื่กพื่าสำ�วนต้ัว ให้เข้ากับ้้กระแสำการรณ์รงค์ลัดูการใชุ้พื่ลัาสำต้ิกแลัะสำนับ้้สำน่นให้ 
พื่กถึ่งผ้ากันมากข้�น ชุ�วยสำนับ้้สำน่นการรักษัาสำิ�งแวดูลั้อมโดูยเริ�มจากเรื่องใกลั้ต้ัว
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
(DMA, HR3, HR4, HR5, HR6, HR10, LA14)

 ดู้วยบ้้ริษััทฯ ต้ระหนักถึึงความสำำาคญัของพื่นักงาน จง้มกีารดูำาเนนิงานเก่ียวกบั้้การสำรรหา ว�าจ้าง โดูยยึดูหลักัจริยธุรรม ไม�มีการเลืัอก
ปี่ฏิิบ้้ัต้ิทั�งในเรื่อง เชุื�อชุาต้ิ ศัาสำนา สำีผิว หรือเพื่ศั แต้�จะพื่่จารณ์าถึึงความเหมาะสำมของหน้าที่ความรับ้้ผิดูชุอบ้้เปี่็นสำำาคัญ รวมทั�งไม�มีการใชุ้
แรงงานเดู็ก แรงงานเกณ์ฑ์์หรือแรงงานบ้้ังคับ้้ แลัะมีการให้สำิทธุิปี่ระโยชุน์ต้�างๆ แก�พื่นักงานอย�างทั่วถึึง
นโยบ้้ายแลัะแนวปี่ฏิิบ้้ัต้ิเกี่ยวกับ้้การลัะเมิดูสำิทธุิมน่ษัยชุน
1. บ้้ริษััทมีนโยบ้้ายในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามหลัักสำิทธุิมน่ษัยชุนอย�างเคร�งครัดู ไม�สำนับ้้สำน่นการกระทำาที่ เกี่ยวกับ้้การลัะเมิดูสำิทธุิมน่ษัยชุน 
2. บ้้ริษัทัจะสำ�งเสำริม ให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักัสำทิธิุมนษ่ัยชุนแก�พื่นกังาน เพื่่่อให้สำามารถึปี่ระย่กต์้ใชุ้การปี่ฏิบิ้้ตั้งิานไดู้อย�างถึกูต้้อง เหมาะสำม 

1.	 น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อค่้่ค่้าและเจ้าหุ้น์ี้		
นโยบ้้ายการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อคู�ค้า
		 หุ้ลักิกิารดำาเน์ิน์งาน์
   บ้้ริษััทมีนโยบ้้ายที่จะปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อคู�ค้าอย�างเปี่็นธุรรมแลัะเสำมอภาค โดูยคำานึงถึึงผลัปี่ระโยชุน์ร�วมกันกับ้้ คู�ค้า แลัะต้ั�งอยู�บ้้นพื่่�นฐาน

ของการไดู้รับ้้ผลัต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรมต้�อทั�งสำองฝ่่าย แลัะหลัีกเลัี่ยงสำถึานการณ์์ที่ทำาให้เกิดูความขัดูแย้งทางผลัปี่ระโยชุน์ 

		 แน์วิทัางปฏิิบัติ
 1. ไม�เรียกร้อง หรือรับ้้ หรือจ�ายผลัปี่ระโยชุน์ใดูๆ ที่ไม�ชุอบ้้ธุรรมกับ้้คู�ค้า
 2. ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขต้�างๆ ที่ต้กลังกันไว้อย�างเคร�งครัดู
 3. กรณ์ีที่ไม�สำามารถึปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขไดู้ ต้้องรีบ้้แจ้งลั�วงหน้า เพื่่่อร�วมกันพื่่จารณ์าหาแนวทางแก้ไข

   ทั�งนี� บ้้ริษััทฯ ไดู้มีการสำรรหา คัดูเลัือกคู�ค้า โดูยวิธุีการเปี่รียบ้้เทียบ้้ แลัะกำาหนดูหลัักเกณ์ฑ์์ต้�างๆ ต้ามลัักษัณ์ะงานโดูยมี 
รายลัะเอียดูดูังต้�อไปี่นี�

	 กิารจัดซีื้อและตรวิจสัอบรับเข้าวิัสัด้กิ่อสัร้าง/อุปกิรณ์ทัั�วิไป
   บ้้ริษััทฯ ใสำ�ใจในค่ณ์ภาพื่ของผลิัต้ภัณ์ฑ์์ แลัะความพึื่งพื่อใจของลูักค้า จ้งให้ความสำำาคัญกับ้้การจัดูซึ่ื�อแลัะต้รวจสำอบ้้รับ้้เข้าวัสำดู่

ก�อสำร้างแลัะอุปี่กรณ์์ทั่วไปี่ ก�อให้เกิดูความมั่นใจในการจัดูซึ่ื�อว�าจะไดู้วัสำดู่ก�อสำร้าง อุปี่กรณ์์ทั่วไปี่ แลัะการบ้้ริการที่มีค่ณ์ภาพื่ดูี จำานวน
ครบ้้ถึ้วนสำภาพื่สำมบู้้รณ์์ต้รงต้ามที่ต้้องการ ระยะเวลัาในการจัดูสำ�งที่รวดูเร็ว ต้รงต้ามข้อต้กลังในการจัดูซึ่ื�อเจ้าหน้าที่ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ 
แลัะ/หรือผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ มีหน้าที่ดูังนี�

 - รับ้้แลัะต้รวจรายลัะเอียดูการขอซึ่ื�อ
 - คัดูเลัือกผู้ขายจากบ้้ัญชุีรายชุื่อผู้ขาย (AVL)
 - เปี่รียบ้้เทียบ้้สำอบ้้ถึามราคาแลัะเงื่อนไขต้�างๆ
 - จัดูทำาใบ้้สำั่งซึ่ื�อ
 - ต้ิดูต้ามการสำั่งซึ่ื�อ
	 กิารค่ัดเลือกิผ้้ขายจากิ	Approved	Vender	List	(AVL)
   เจ้าหน้าที่ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อแลัะหรือผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ ทำาการคัดูเลัือกผู้ขายจากบั้้ญชุีรายชุื่อ ผู้ขาย (AVL) ถึ้าไม�มีจะดูำาเนินการ 

คัดูเลัือกผู้ขายใหม�ต้ามขั�นต้อนการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน การปี่ระเมินคัดูเลัือกผู้ขาย เพื่่่อให้มั่นใจว�า บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี.เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน) จะไดู้
ผู้ขายที่สำามารถึดูำาเนินการจัดูหาแลัะหรือผลัิต้วัสำดู่ก�อสำร้าง อุปี่กรณ์์ทั่วไปี่แลัะบ้้ริการ ให้ไดู้ค่ณ์ภาพื่มาต้รฐานเปี่็นไปี่ต้ามข้อกำาหนดู 
แลัะสำามารถึจัดูสำ�งผลัิต้ภัณ์ฑ์์ วัสำดู่ก�อสำร้าง อุปี่กรณ์์ทั่วไปี่แลัะบ้้ริการ ไดู้ต้ามข้อต้กลังการจัดูซึ่ื�อ

• ขั้น์ตอน์ใน์กิารค่ัดเลือกิผ้้ขาย
- การคดัูเลัอืกผูข้ายใหม�จะเกดิูข้�นในกรณ์ทีีเ่ปี่น็การสำัง่ซึ่ื�อสำนิคา้ใหม�ทีไ่ม�เคยสำัง่ซึ่ื�อ หรอืมผีูส้ำ�งมอบ้้(Supplier) รายใหม�เสำนอราคาที่

ถึูกกว�า บ้้นเงื่อนไขเดูียวกัน

- เมือ่ผูส้ำ�งมอบ้้รายใหม�ไดู้รบั้้การคัดูเลืัอกจากผูจั้ดูการฝ่า่ยจัดูซึ่ื�อ เจ้าหน้าทีจั่ดูซึ่ื�อจะต้อ้งดูำาเนนิการจัดูสำ�งแบ้้บ้้สำอบ้้ถึามรายลัะเอียดู
ผู้ขาย เพื่่่อข้�นทะเบ้้ียนก�อนการสำั่งซึ่ื�อ
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• กิารประเมิน์ผลผ้้ขาย
	 	 ค่วิามถืี�ใน์กิารประเมิน์ผล

1. การปี่ระเมินผลัผู้ขาย บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี.เฮ้้าส์ำซึ่ิ�ง จำากัดู (มหาชุน) จะปี่ระเมินผู้ขายวัสำดู่ก�อสำร้างแลัะอุปี่กรณ์์ทั่วไปี่จากใบ้้ 
ต้รวจรับ้้นับ้้ของท่ก 6 เดูือน โดูยสำร่ปี่ในใบ้้สำร่ปี่การปี่ระเมินผู้ขาย 

 - ระหว�างเดูือน มกราคม – มิถึ่นายน ปี่ระเมินผลั เดูือน กรกฎาคม
 - ระหว�างเดูือน กรกฎาคม – ธุันวาคม ปี่ระเมินผลั เดูือน มกราคม ของปี่่ถึัดูไปี่
2. ในกรณี์ทีจ่ำาเปี่น็สำามารถึปี่ระเมินผลัผูข้ายเฉพื่าะรายหรือทั�งหมดูเปี่น็กรณี์พ่ื่เศัษั นอกกำาหนดูการดูงักลั�าว โดูยใชุ้ดูล่ัยพื่นิ่จ

ต้ามความเหมาะสำมของผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ
	 	 วิิธีกิารประเมิน์	

          ให้นับ้้ใบ้้ต้รวจรับ้้นับ้้ของของผู้ขายแต้�ลัะราย แลั้วนำามาคำานวณ์เปี่็นค�าร้อยลัะของจำานวนใบ้้  ต้รวจรับ้้นับ้้ของทั�งหมดูใน 
ผู้ขายแต้�ลัะราย                 

• กิารถือดถือน์รายชื�อผ้้ขายออกิจากิบัญชี	AVL
1. ให้พื่่จารณ์าข้อมูลัที่ไดู้ หากคะแนนต้ำ่ากว�าร้อยลัะ 60 ให้เข้าข�ายเปี่็นผู้ขายที่จะถึูกพื่่จารณ์าถึอดูถึอนออกจากบ้้ัญชุีรายชุื่อ

ผู้ขาย (AVL) หากผู้ขายรายใดูไดู้คะแนนต้ำ่ากว�าที่กำาหนดู ให้ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อแจ้งผู้ขายรายดูังกลั�าว เพื่่่อให้ผู้ขายไดู้มีโอกาสำชุี�แจง
ถึึงเหต่้ผลั แลัะแนวทางแก้ไขปัี่ญหาที่เกิดูข้�น สำำาหรับ้้เป็ี่นข้อมูลัที่ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อจะพ่ื่จารณ์า สำร่ปี่ว�าจะถึอดูถึอนผู้ขายรายนั�น
หรือไม�

2.   กรณ์ีสำร่ปี่ว�า “ไม�ถึูกถึอดูถึอน” ให้ทำาการบ้้ันทึกชุื่อผู้ขายนั�นใน AVL ไว้ต้�อไปี่
3.    กรณ์ีสำร่ปี่ว�า “ถึูกถึอดูถึอน” ฝ่่ายจัดูซึ่ื�อระบ้้่ข้อความว�า “ถึูกถึอดูถึอน” ลังในชุ�อง “สำถึานะครั�งสำ่ดูท้าย” แลัะแจ้งผู้ขายดู้วย 

อนึ่งผู้ขายที่ถึูกถึอดูถึอนชุื่อจาก AVL จะกลัับ้้สำถึานะอยู�ใน AVL จะต้้องดูำาเนินการดูังนี�
- พื่่จารณ์าเหต้่ผลัการถึูกถึอดูถึอนชุื่อจาก AVL แลัะความจำาเปี่็นที่จะต้้องกลัับ้้มาซึ่ื�อขายกับ้้ บ้้มจ.เอ็น.ซึ่ี.เฮ้้าสำ์ซึ่ิ�ง
- แนวทางการแก้ไขปี่ัญหาของผู้ขายที่เกิดูข้�น
 - ทดูลัองซึ่ื�อขายอย�างน้อย 1 ครั�ง แลั้วปี่ระเมินผลัผู้ขายโดูยผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อหรือผู้ที่ไดู้รับ้้มอบ้้หมายทันทีที่สำิ�นสำ่ดู

การซึ่ื�อขายแลัะสำ�งมอบ้้สำินค้าแลั้วในแต้�ลัะครั�ง
- กรณ์ีอื่นๆ อยู�ในดู่ลัยพื่่นิจของผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อ
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	 กิารเปรียบเทัียบสัอบถืามราค่าและเงื�อน์ไขต่างๆ	(ถื้ามี)
   เจ้าหนา้ทีฝ่่า่ยจดัูซึ่ื�อสำอบ้้ถึามราคาแลัะเงือ่นไขต้�างๆ จากผูข้าย แลัว้ทำาการเปี่รยีบ้้เทยีบ้้ราคาแลัะเงือ่นไข เพ่ื่อ่เสำนอใหผู้จ้ดัูการฝ่า่ย

จดัูซึ่ื�อพ่ื่จารณ์าอนม่ตั้กิรณ์ไีม�ผ�านการอนม่ตั้ ิเจา้หนา้ทีฝ่่า่ยจดัูซึ่ื�อแลัะหรอืผูจ้ดัูการฝ่า่ยจดัูซึ่ื�อจะคดัูเลัอืกผูข้ายจากบ้้ญัชุรีายชุือ่ผูข้าย
หรอืดูำาเนนิการคดัูเลัอืกผูข้ายรายใหม�กรณ์กีารจดัูซึ่ื�อรายการวัสำดู/่อปุี่กรณ์์ทีจ่ดัูซึ่ื�อเปี่น็การปี่ระจำา ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่่า่ยจัดูซึ่ื�อดูำาเนนิการ
ออกใบ้้สำัง่ซึ่ื�อ/ใบ้้สำัง่จา้งเลัย แลัว้ผูจ้ดัูการฝ่า่ยจดัูซึ่ื�อพื่จ่ารณ์าลังนามรบั้้ทราบ้้ภายหลังั กรณ์ซีึ่ื�อจากผูข้ายรายใหม� ต้้องผ�านการอนม่ตั้ิ
จากผู้จัดูการฝ่่ายจัดูซึ่ื�อก�อนดูำาเนินการ

	 กิารรับเข้าวิัสัด้กิ่อสัร้าง	/	อุปกิรณ์ทัั�วิไป	กิรณียึดงาน์ผ้้รับเหุ้มา
   ในกรณี์ทีมี่การยึดูงานผูรั้บ้้เหมาแลัะมกีารยึดูวัสำดูก่�อสำร้าง / อุปี่กรณ์์ให้เป็ี่นทรัพื่ย์สำนิของ บ้้มจ. เอ็น.ซึ่.ีเฮ้้าส์ำซึ่ิ�ง ให้ผูค้วบ้้คม่งาน /  

เจ้าหน้าที่สำโต้ร์ (ถึ้ามี) ร�วมกันต้รวจสำอบ้้จำานวน / ค่ณ์ภาพื่ แลั้วนำาไปี่จัดูเก็บ้้ในสำโต้ร์ วัสำดู่ก�อสำร้าง / อุปี่กรณ์์ที่ยึดูมา ถึ้าต้รวจสำอบ้้แลั้ว
มีค่ณ์ภาพื่ต้รงต้ามมาต้รฐานที่กำาหนดู ให้จัดูเก็บ้้รวมกับ้้ของที่สำ�งจากร้านค้า (Supplier) แลัะลังบ้้ันทึกในรายการสำินค้าดู้วย  
ในกรณ์ีค่ณ์ภาพื่ไม�ไดู้มาต้รฐานให้แยกจัดูเก็บ้้ เพื่่่อขอการแก้ไขหรือจำานวน / ทำาลัาย

	 กิารสั้่มตรวิจตัวิ	อย่างและกิารยอมรับ	/	ปฏิิเสัธกิารรับของกิรณีวิัสัด้ประเภทัเหุ้ล็กิ	
   ในกรณ์ีต้รวจรับ้้วัสำดู่ปี่ระเภทเหลั็ก เชุ�น เหลั็กรูปี่พื่รรณ์ เหลั็กเสำ้น เปี่็นต้้น ผู้ควบ้้ค่มงานแลัะหรือผู้รับ้้ผิดูชุอบ้้ ต้้องสำ่�มต้ัวอย�าง 

โดูยกระจายต้ัวอย�าง เพื่่่อต้รวจสำอบ้้ค่ณ์ภาพื่ (พื่่จารณ์ามาต้รฐานนำ�าหนักขนาดู) แลัะยอมรับ้้หรือปี่ฏิิเสำธุการรับ้้ของให้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามระบ้้่
ในใบ้้สำ่�มต้ัวอย�างต้รวจสำอบ้้นำ�าหนักเหลั็ก พื่ร้อมลังบ้้ันทึกในแบ้้บ้้ฟื้อร์มเพื่่่อเปี่็นข้อมูลัในการปี่ระเมินผลัผู้ขายต้�อไปี่

 หมายเหต ุ: การตรวจสอบคณุภาพ หากพบว่าไม่ได้ตามเกณฑ์์ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าปฏิเสธการรบัวัสดุทั�งหมด (ปฏิเสธเฉพาะประเภทที�ตรวจไม่ผ่าน)

 ในปี่่ 2562 บ้้ริษััทฯ ทำาการว�าจ้างผู้รับ้้เหมาก�อสำร้างขนาดูกลัาง แลัะขนาดูเลั็กในการก�อสำร้างโครงการของบ้้ริษััท ณ์ ปี่ัจจุบ้้ัน บ้้ริษััทมี 
ผู้รับ้้เหมางานอาคาร (Contractors) ที่รับ้้งานอยู�มากกว�า 100 ราย ซึ่ึ่งสำ�วนใหญ�เปี่็นผู้รับ้้เหมาที่ผ�านการทำางานกับ้้บ้้ริษััทมาเปี่็นระยะเวลัา
หนึ่ง ซึ่ึ่งหากบ้้ริษััทมีการเพื่่�มโครงการใหม�ๆ ในอนาคต้ บ้้ริษััทสำามารถึดูำาเนินการจ้างผู้รับ้้เหมาเพื่่�มไดู้ โดูยปี่ัจจุบ้้ันบ้้ริษััทมีผู้รับ้้เหมาในบ้้ัญชุี
รายชุื่อแลัะทะเบี้้ยนปี่ระวัต้ิของผู้รับ้้เหมางานอาคารทั�งหมดู 59 ราย ซ่ึึ่งผ�านกระบ้้วนการพื่่จารณ์าค่ณ์สำมบ้้ัต้ิต้ามที่กำาหนดูมาต้รฐานไว้  
โดูยบ้้ริษััทมีขั�นต้อนการปี่ฏิิบั้้ต้ิงานในการจัดูจ้างผู้รับ้้เหมาอย�างชัุดูเจน ต้ามที่กำาหนดูในระบ้้บ้้มาต้รฐาน ISO 9001:2008 เพื่่่อให้มั่นใจว�า
ผู้รับ้้เหมางานก�อสำร้างต้�างๆ จะสำามารถึทำาการก�อสำร้างงานไดู้ค่ณ์ภาพื่มาต้รฐาน โดูยบ้้ริษััทจะเปี่็นผู้กำาหนดูแบ้้บ้้บ้้้าน แลัะราคาให้ผู้รับ้้เหมา
ต้ามแบ้้บ้้บ้้้านของบ้้ริษััท แลัะผู้รับ้้เหมาที่ไดู้มาต้รฐานต้ามทะเบี้้ยนรายชุื่อของบ้้ริษััทจะเป็ี่นผู้เสำนองาน ให้บ้้ริษััทพ่ื่จารณ์าจัดูสำรรงานให้แก� 
ผู้รับ้้เหมาต้ามความสำามารถึในการผลัิต้ โดูยผู้รับ้้เหมาจะเปี่็นผู้จัดูหาวัสำดู่ก�อสำร้างต้�างๆ เองต้ามแบ้้บ้้แลัะมาต้รฐานที่บ้้ริษััทกำาหนดูไว้ 

• น์โยบายกิารปฏิิบัติต่อเจ้าหุ้น์ี้
  บ้้ริษััทยึดูมั่นในสำัญญาแลัะถึือปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขข้อต้กลังที่มีต้�อเจ้าหนี� ในการชุำาระคืนเงินต้้น ดูอกเบ้้ี�ย แลัะการดููแลัหลััก

ปี่ระกันให้อยู�ในสำภาพื่ที่ดูีต้ามที่ต้กลังไว้
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น์โยบายและกิารปฏิิบัติต่อแรงงาน์อย่างเป็น์ธรรม
กิารปฏิิบัติต่อพัน์ักิงาน์
หุ้ลักิกิารปฏิิบัติ	

  บ้้ริษััทต้ระหนักว�าพื่นักงานเปี่็นทรัพื่ยากรอันมีค�าสำูงสำ่ดูแลัะเปี่็นปี่ัจจัยสำำาคัญสูำ�ความสำำาเร็จ
ของบ้้ริษััท บ้้ริษััทจ้งมีนโยบ้้ายที่จะปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อพื่นักงานอย�างเปี่็นธุรรมทั�งในดู้านโอกาสำ ผลัต้อบ้้แทน 
การแต้�งตั้�ง การโยกย้ายต้ลัอดูจนสำนับ้้สำน่นการพัื่ฒนาบ้้่คลัากรอย�างต้�อเนื่อง เพื่่่อเสำริมสำร้าง
ศัักยภาพื่ในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน แลัะสำ�งเสำริมความเจริญก้าวหน้าในสำายงาน 

แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1. ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้�อพื่นักงานดู้วยความสำ่ภาพื่แลัะให้ความเคารพื่ต้�อการเปี่็นปี่ัจเจกชุน
2. ให้ผลัต้อบ้้แทนที่เปี่็นธุรรมต้�อพื่นักงาน
3. การว�าจ้าง แต้�งต้ั�งแลัะโยกย้ายพื่นักงาน รวมถึึงการให้รางวัลัแลัะการลังโทษัพื่นักงาน จะพื่่จารณ์า บ้้นพื่่�นฐานของค่ณ์ธุรรมแลัะ 

การบ้้ริหารทรัพื่ยากรบ้้่คคลัให้เกิดูปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดูแก�บ้้ริษััท
4. สำ�งเสำริมให้พื่นักงานไดู้รับ้้การพัื่ฒนาความรู้ ความสำามารถึ แลัะเสำริมสำร้างศัักยภาพื่ในการปี่ฏิิบั้้ต้ิงาน โดูยให้โอกาสำอย�างทั่วถึึงแลัะ

สำมำ่าเสำมอ
5. ดููแลัรักษัาสำภาพื่แวดูลั้อมการทำางานให้มีความปี่ลัอดูภัยต้�อชุีวิต้แลัะทรัพื่ย์สำินของพื่นักงานอยู�เสำมอ
6. เสำริมสำร้างวัฒนธุรรมแลัะบ้้รรยากาศัการทำางานที่ดูี
7. รับ้้ฟื้ังข้อคิดูเห็นแลัะข้อเสำนอแนะของพื่นักงานอย�างมีเหต้่มีผลั
8. ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามกฎหมายแลัะข้อบ้้ังคับ้้ต้�างๆ ว�าดู้วยแรงงานอย�างเคร�งครัดู
9, หลัีกเลัี่ยงการกระทำาใดูๆ ที่ไม�เปี่็นธุรรมซึ่ึ่งอาจมีผลักระทบ้้ต้�อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพื่นักงาน หรือค่กคามแลัะ 

สำร้างความกดูดูันต้�อสำภาพื่จิต้ใจของพื่นักงาน

กิารด้แลเรื�องค่่าตอบแทัน์และสัวิัสัดิกิารของพัน์ักิงาน์	
หุ้ลักิกิารปฏิิบัติ
 บ้้ริษััทฯ ให้ความสำำาคัญกับ้้พื่นักงาน จ้งมีนโยบ้้ายในการดููแลัค�าต้อบ้้แทนสำวัสำดูิการต้�างๆที่ชุ�วยเหลัือแลัะยกระดูับ้้ค่ณ์ภาพื่ชีุวิต้ของ
พื่นักงานไปี่จนถึึงครอบ้้ครัวพื่นักงานให้ดูียิ�งข้�น ต้ลัอดูจนสำร้างขวัญแลัะกำาลัังใจในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน ต้ลัอดูจนจัดูให้มีสำวัสำดูิการต้�างๆ  
ซึ่ึ่งมากกว�าที่กฏิหมายกำาหนดู
แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1. บ้้ริษััทฯไดู้กำาหนดูให้มกีารจ�ายผลัต้อบ้้แทนทีเ่ป็ี่นธุรรม เหมาะสำมกบั้้หน้าทีแ่ลัะความรับ้้ผดิูชุอบ้้สำอดูคล้ัองกบั้้ผลัปี่ระกอบ้้การของบ้้ริษััท 
2. บ้้ริษััทฯ ไดู้กำาหนดูให้มีการพื่่จารณ์าทบ้้ทวนค�าต้อบ้้แทนแลัะสำวัสำดูิการต้�างๆ ของพื่นักงานอย�างสำมำ่าเสำมอ เพื่่่อให้อยู�ในระดูับ้้ที่แข�งขัน

ไดู้ในอุต้สำาหกรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
(DMA, G4-LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, LA9, LA10)
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น์โยบายใน์กิารพััฒน์าทัรัพัยากิรมน์้ษัย์
 บ้้ริษััทฯ ม่�งมั่นดูำาเนินธุ่รกิจต้ามแบ้้บ้้อย�างบ้้รรษััทภิบ้้าลั โปี่ร�งใสำ เปี่็นธุรรม รับ้้ผิดูชุอบ้้ต้�อสำังคมวัฒนธุรรม แลัะ สำิ�งแวดูลั้อม ควบ้้คู�กับ้้
การเสำริมสำร้างพื่ฒันาศัักยภาพื่ให้แก�บ้้ค่ลัากรสำู�ความเป็ี่นเลิัศัในทก่ดู้าน โดูยม่�งเน้นพัื่ฒนาบ้้ค่ลัากรให้เปี่น็ผูท้ีมี่ค่ณ์ภาพื่ มค่ีณ์ธุรรม จริยธุรรม
ยดึูมัน่ในความซึ่ือ่สำตั้ย ์สำจ่รติ้ มคีวามรบั้้ผดิูชุอบ้้ต้�อองคก์รแลัะสำงัคม นอกจากนี�บ้้รษัิัทฯ ยงัสำนบั้้สำนน่ใหพ้ื่นกังานมสีำ�วนร�วมในการชุ�วยเหลัอื
สำังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่ึ่งบ้้ริษััทฯ เชุื่อว�าการพื่ัฒนาพื่นักงานให้เปี่็นคนดูี มีความสำามารถึ จะชุ�วยสำ�งเสำริมให้องค์กร
เต้ิบ้้โต้ก้าวหน้าอย�างย่ังยืน บ้้ริษััทฯ ไดู้พื่ัฒนางานทรัพื่ยากรมน่ษัย์ ในดู้านต้�างๆ เพื่่่อสำนับ้้สำน่นธุ่รกิจของบ้้ริษััทฯ ให้สำามารถึดูำาเนินงาน 
ไดู้อย�างมีปี่ระสำิทธุิภาพื่แลัะปี่ระสำิทธุิผลั 
 อีกทั�งบ้้ริษััทฯ ยังมีนโยบ้้ายดูำาเนินการพื่ัฒนาศัักยภาพื่ ความรู้ความสำามารถึของพื่นักงานในท่กระดัูบ้้ให้เหมาะสำมกับ้้ต้ำาแหน�งอย�าง
ต้�อเน่ืองเพื่่อ่ต้อบ้้สำนองความต้้องการทางธุร่กจิแลัะเต้รยีมความพื่รอ้มเพ่ื่อ่รองรบั้้การขยายต้วัของธุร่กจิทั�งในปี่ระเทศัแลัะต้�างปี่ระเทศั  บ้้รษัิัทฯ
จ้งม่�งมันพื่ัฒนาบ้้่คลัากรท่กสำายวิชุาชุีพื่ในท่กระดูับ้้ โดูยผสำมผสำานทั�งการพื่ัฒนาดู้านทักษัะ ความรู้ ความสำามารถึ ต้ลัอดูจนการปี่ลัูกฝ่ัง
วฒันธุรรมแลัะจรยิธุรรมขององคก์รควบ้้คู�กนั เพื่่อ่ใหส้ำอดูคลัอ้งกบั้้กลัยท่ธุแ์ลัะแนวทาง ในการดูำาเนนิธุร่กจิของบ้้ริษััททั�งในปี่จัจบุ้้นัแลัะอนาคต้
ดูังนี�
	 1.)		 น์โยบายกิารวิางแผน์พััฒน์าสัายอาชีพั		
   บ้้รษิัทฯ กำาหนดูนโยบ้้ายการวางแผนพื่ฒันาสำายอาชุพีื่ของพื่นกังานทก่สำายวชิุาชุพีื่ในทก่ระดูบั้้ โดูยพื่นกังานจะไดูร้บั้้การพื่ฒันา

ทักษัะความรู้ความสำามารถึอย�างต้�อเนื่อง โดูยการนำาแนวทาง Competency มาปี่ระย่กต้์ ใชุ้ ในองคก์รทั�ง ในสำ�วนของ 
ความสำามารถึหลััก (Core Competency) สำำาหรับ้้พื่นักงานท่กคนในองค์กรที่ต้้องมี,  ความสำามารถึดู้านการบ้้ริหารสำำาหรับ้้ผู้บ้้ริหาร
(Managerial Competency) แลัะความรู้ความชุำานาญในสำาขาวิชุาชีุพื่ต้�างๆ (Functional Competency) สำำาหรับ้้ Core Function 
ไดู้แก� ก�อสำร้าง ขาย-โอนการต้ลัาดู พื่ัฒนาผลัิต้ภัณ์ฑ์์ เพื่่่อนำาไปี่วิเคราะห์ วางแผนแลัะเปี่็นแนวทางการพื่ัฒนาขีดูความสำามารถึของ
พื่นักงานรายบ้้่คคลัดู้วย  การพื่ัฒนาที่หลัากหลัายรูปี่แบ้้บ้้สำำาหรับ้้พื่นักงานท่กระดูับ้้ เพื่่่อสำร้างศัักยภาพื่ต้นเองให้รองรับ้้การเต้ิบ้้โต้
ของธุ่รกิจ ของบ้้ริษััทในอนาคต้ 

 
	 2.)		 น์โยบายกิารฝ่ึกิอบรมและพััฒน์าทัรัพัยากิรมน์้ษัย์	
   บ้้ริษััทฯ ต้ระหนักอยู�เสำมอว�าบ้้่คลัากรเปี่็นทรัพื่ยากรอันมีค�าในการขับ้้เคลัื่อนองคก์รให้ปี่ระสำบ้้ความสำำาเร็จแลัะเต้ิบ้้โต้ไดู้ อย�าง

ย่ังยืน บ้้ริษััทฯ จ้งพื่ัฒนาทักษัะ ความรู้ความสำามารถึของบ้้่คลัากรในท่กระดูับ้้อย�างต้�อเนื่อง ควบ้้คู�กับ้้การนำาระบ้้บ้้การบ้้ริหารแลัะ
พื่ัฒนาทรัพื่ยากรบ้้่คคลัในดู้านต้�างๆ มาปี่ระยก่ต้์ ใชุ้ เชุ�น ระบ้้บ้้การบ้้ริหารผลังาน (Performance Management Systems : PMS) 
เพื่่่อให้ท่กสำ�วนงานมีผลัการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานเปี่็นไปี่ในทิศัทางเดูียวกัน สำอดูคลั้องกับ้้ทิศัทางขององค์กร โดูยพื่่จารณ์าถึึง

   1. การกำาหนดูเปี่้าหมาย (Goal Setting)

   2. การเต้รียมการ การวางแผนงาน (Plan)

   3. การดูำาเนินการปี่ฏิิบ้้ัต้ิ ต้ามบ้้ทบ้้าทหน้าที่แลัะแผนงาน

   4. การต้ิดูต้ามผลั แลัะการปี่ระเมินผลังาน (Performance Appraisal)

   5. การปี่รับ้้ปี่ร่งแก้ไขการทำางานแลัะการพื่ัฒนาบ้้่คลัากรอย�างต้�อเนื่อง

	 กิารจัดฝ่ึกิอบรมภายใน์บริษััทัฯ	
   เพ่ื่อ่สำ�งเสำรมิแลัะพื่ฒันาศัักยภาพื่ผูบ้้้รหิารแลัะพื่นกังานใหส้ำามารถึทำางานต้อบ้้สำนองต้�อกลัยทธุ่แ์ลัะเปี่า้หมายของบ้้รษัิัทฯ อย�างมี

ปี่ระสำิทธุิภาพื่แลัะปี่ระสำิทธุิผลัสำูงสำ่ดู บ้้ริษััทฯ จ้งออกแบ้้บ้้แลัะพื่ัฒนาหลัักสำูต้รการฝ่ึกอบ้้รมภายในองค์กรโดูย แบ้้�งเปี่็นระดูับ้้ ดูังนี�
  สัำาหุ้รบัระดับบริหุ้าร	:	  บ้้ริษัทัฯ ดูำาเนนิการพัื่ฒนาผูบ้้้ริหารโดูยจัดูหลักัสูำต้รการบ้้ริหารระดัูบ้้สำงู เพ่่ื่อพัื่ฒนาทักษัะความเป็ี่นผูน้ำาควบ้้คู�

ไปี่กับ้้ การเพื่่�มองคค์วามรู้ใหม�ๆ เสำริมสำร้างความเชุี่ยวชุาญในการบ้้ริหารจัดูการให้มีปี่ระสำิทธุิภาพื่มากข้�น อีกทั�ง เปี่็นการเต้รียม 
ความพื่ร้อมสำำาหรับ้้การปี่รับ้้/เลัื่อนต้ำาแหน�งต้�างๆ ในอนาคต้ให้สำอดูคลั้องกับ้้ความก้าวหน้าในสำายวิชุาชุีพื่แลัะสำ�งเสำริมธุ่รกิจท่กสำาย
ธุ่รกิจของบ้้ริษััท ให้สำามารถึแข�งขันแลัะพื่ร้อมเปี่็นผู้นำาในอุต้สำาหกรรมธุ่รกิจที่ดูำาเนินการทั�งในปี่ัจจุบ้้ันแลัะอนาคต้ โดูยจัดูฝ่ึกอบ้้รม 
แลัะพื่ัฒนาภายใน ต้ามแผนงานฝ่ึกอบ้้รมแลัะพื่ัฒนาปี่ระจำาปี่่ เชุ�น หลัักสำูต้รการปี่ระเมินสำมรรถึนะ(Competency) เพ่ื่่อการพื่ัฒนา
บ้้่คลัากร, หลัักสำูต้ร Digital Communication เปี่็นต้้น
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  สัำาหุ้รับระดับปฏิิบัติกิาร	: บ้้ริษััทฯ ดูำาเนินการพื่ัฒนาพื่นักงานระดูับ้้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิการ โดูยจัดูหลัักสำูต้รฝ่ึกอบ้้รมต้ามหน้าที่สำายวิชุาชุีพื่แลัะ
กลั่�มงานที่มีความรับ้้ผิดูชุอบ้้ในแต้�ลัะสำ�วนงาน ทั�งนี� เพื่่่อเปี่็นการพื่ัฒนาทักษัะ ความรู้ความสำามารถึในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน เสำริมจุดูแข็ง  
ให้สำามารถึทำางานบ้้รรล่ัเปี่้าหมายองค์กร แลัะปิี่ดูจุดูอ�อนให้สำามารถึบ้้ริหารผลังานรายบ้้่คลัไดู้ต้ามเปี่้าหมายที่ตั้�งไว้ โดูยจัดูฝ่ึกอบ้้รม
แลัะพื่ฒันาภายใน ต้ามแผนพื่ฒันาปี่ระจำาปี่ ่เชุ�น หลักัสำตู้รการสำรา้งกรอบ้้ความคดิูการทำางานเชุงิรก่ , หลักัสำตู้ร Leadership for QMS,  
หลักัสูำต้รจิต้วิทยาการขายเพ่่ื่อเพ่ื่�มมูลัค�าของสิำนค้า, หลักัสูำต้รเทคนิคการแก้ปัี่ญหางานก�อสำร้างแลัะการต้อบ้้คำาถึามลัูกค้า, หลัักสำูต้ร 
Content Marketing, หลัักสำูต้รกลัย่ทธุ์การเข้าใจพื่ฤต้ิกรรมผู้บ้้ริโภคเพื่่่อเพื่่�มยอดูขาย  เปี่็นต้้น

  สัำาหุ้รับพัน์ักิงาน์ทั้กิค่น์	:		บ้้ริษััทฯ  วางแผนพื่ัฒนาพื่นักงานท่กคนต้ั�งแต้�รับ้้เข้ามาทำางานโดูยการอบ้้รมให้ความรู้ข้�นพื่่�นฐานเกี่ยวกับ้้
ต้ำาแหน�งงานที่รับ้้ผิดูชุอบ้้ เพื่่่อให้เข้าใจระบ้้บ้้การทำางาน ขั�นต้อนการดูำาเนินธุ่รกิจของบ้้ริษััท  ความรู้เกี่ยวกับ้้การกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี 
แลัะจรรยาบ้้รรณ์ เพ่ื่่อปี่ลูักจิต้สำำานึกแลัะการมีสำ�วนร�วมสำ�งเสำริมความเปี่็นบ้้รรษััทภิบ้้าลั แลัะความรับ้้ผิดูชุอบ้้ต้�อสำังคมโดูยป่ี่นี�ไดู้ 
จัดูกิจกรรมพื่าพื่นักงานไปี่ปี่ลัูกปี่่าชุายเลัน เปี่็นต้้น  นอกจากการพื่ัฒนาขั�นพื่่�นฐานแลั้ว ยังมีรูปี่แบ้้บ้้การพื่ัฒนาอื่น ๆ  ไดู้แก� การจัดูต้ั�ง
คณ์ะทำางาน  คณ์ะกรรมการพื่ฒันาระบ้้บ้้งานต้�าง ๆ  เชุ�น คณ์ะกรรมการระบ้้บ้้ค่ณ์ภาพื่  คณ์ะกรรมการบ้้รหิารความเสำีย่ง คณ์ะกรรมการ
ความปี่ลัอดูภัยในการทำางาน คณ์ะกรรมการสำวัสำดูิการ เพื่่่อเปี่็นเวทีให้พื่นักงานไดู้เรียนรู้งาน Cross Function  

	 กิารสั่งพัน์ักิงาน์ไปฝ่ึกิอบรมภายน์อกิบริษััทัฯ	
   นอกเหนือจากการจัดูฝ่ึกอบ้้รมภายในแล้ัว บ้้ริษััทฯ ยังสำนับ้้สำน่นให้ผู้บ้้ริหารแลัะพื่นักงานเข้ารับ้้การฝึ่กอบ้้รมสัำมมนาในสำถึาบั้้น

หรือองค์กรที่มีชุื่อเสำียง แลัะสำ�งไปี่ดููงานทั�งในปี่ระเทศัแลัะต้�างปี่ระเทศั เพื่่่อพื่ัฒนาความรู้ ความสำามารถึ อีกทั�งเพื่่่อเปี่็นการแลักเปี่ลัี่ยน
แนวความคิดูแลัะม่มมอง ใหม�ๆ กับ้้องคก์รอื่น เชุ�น หลัักสำูต้ร The Digital Age Of Marketing, หลัักสำูต้ร CFO in Practice, หลัักสำูต้ร
 RE-CU SENIOR ร่�นที่ 62, หลัักสำูต้รผู้นำาการลังท่นดู้านอสำังหาริมทรัพื่ย์ (REIT),  สำัมมนาเชุิงปี่ฏิิบ้้ัต้ิการหลัักสำูต้ร Business Mod-
el Canvas by Alex Osterwalder’s , หลัักสำูต้ร Effective Minutees Taking (EMT), หลัักสำูต้ร Transfer Pricing TFRS 15 แลัะราย
ไดู้สำัญญาที่ทำากับ้้ลัูกค้า สำัญญาเชุ�า, หลัักสำูต้ร การบ้้ริหารแลัะการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานในศัูนย์ดููแลัผู้สำูงอาย่,  หลัักสำูต้ร Real Marketing, 
หลัักสำูต้ร Growth Mindset ,หลัักสำูต้ร Business Process Improvement เปี่็นต้้น

	 3.)		กิารพััฒน์าและจัดกิารค่วิามร้้ ใน์องค่์กิร
    เพื่่อ่เป็ี่นการพัื่ฒนาบ้้ค่ลัากรในระยะยาว ซ่ึึ่งจะสำ�งผลัต้�อความสำำาเร็จแลัะสำร้างมูลัค�าเพ่ื่�มให้กบั้้องค์กร บ้้รษิัทัฯ จง้ใชุ้ระบ้้บ้้เทคโนโลัยี

สำารสำนเทศั ชุ�วยเพื่่�มปี่ระสำิทธุิภาพื่การบ้้ริหารแลัะพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมน่ษัย์ แลัะริเริ�มโครงการ “Knowledge Sharing” เพื่่่อสำ�งเสำริมให้
มีการบ้้ริหารจัดูการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) จัดูเวทีในการถึ�ายโอนความรู้สำู�ทีมงาน กรณ์ีที่พื่นักงาน
กลัับ้้จากฝึ่กอบ้้รมภายนอก เพื่่อ่ใหเ้กิดูการนำาความรู้ ไปี่ปี่ระย่กต์้ใชุ ้ให้เกดิูปี่ระโยชุน์ในงานทีรั่บ้้ผดิูชุอบ้้ อกีทั�งยงัชุ�วยพัื่ฒนาศักัยภาพื่
พื่นักงานดู้านการเปี่็นวิทยากร แลัะทักษัะการนำาเสำนอ

   อย�างไรกต็้าม  บ้้รษัิัทฯ ต้ระหนกัถึึงความสำำาคญัในค่ณ์ภาพื่ชุวีติ้แลัะความเปี่น็อยู�ของพื่นกังาน  จง้จดัูใหม้กีารดูแูลัดูา้นสำวสัำดูกิาร
แลัะความปี่ลัอดูภัย  อาทิเชุ�น ค�าอาหาร ต้รวจสำ่ขภาพื่ปี่ระจำาปี่่   ปี่ระกันชุีวิต้แลัะปี่ระกันสำ่ขภาพื่  กองท่นสำำารองเลัี�ยงชุีพื่ สำ�วนลัดูในการ
ซึ่ื�อบ้้้านในโครงการของบ้้ริษััท เงินกู้แลัะเงินชุ�วยเหลัือต้�าง ๆ การอบ้้รมแลัะฝ่ึกซึ่้อมหนีไฟื้   
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การจ้างงาน (G4-10, 11)

ข้อม้ลด้าน์กิารปฏิิบัติต่อแรงงาน์และงาน์ทัี�มีค่้ณค่่า

1.	 จำาน์วิน์และอัตรารวิมของกิารจ้างพัน์ักิงาน์ใหุ้ม่	และกิารลาออกิ	และจำาแน์กิพัน์ักิงาน์ตามกิล้่มอาย้	เพัศ	ภ้มิภาค่	
   ในปี่่ 2562 บ้้ริษััทฯ จัดูสำรรทรัพื่ยากรอย�างเพื่ียงพื่อในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานอย�างมีปี่ระสำิทธุิภาพื่  โดูยจ้างพื่นักงานใหม�จำานวน 28 คน

คิดูเปี่็นอัต้ราการจ้างงานรวมทั�งปี่่เท�ากับ้้ 16 % สำูงกว�าปี่่ก�อน  พื่นักงานใหม�ที่รับ้้เข้ามา 90% เปี่็นพื่นักงานระดูับ้้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิการมีทั�งการ
ทดูแทนการลัาออก แลัะอัต้ราใหม�จากการขยายงานรวมถึึงแทนการโอนย้าย ในการสำรรหาพื่นักงานใหม�ไดู้ดูำาเนินการต้ามระเบ้้ียบ้้แลัะ
วิธุีการปี่ฏิิบ้้ัต้ิเพื่่่อให้ไดู้บ้้่คลัากรที่มีความรู้ความสำามารถึ แลัะมีค่ณ์สำมบ้้ัต้ิต้รงต้ามที่กำาหนดูไว้

   สำำาหรบั้้พื่นกังานลัาออกในป่ี่ 2562 มจีำานวน 27 คน คิดูเป็ี่นอตั้ราการพ้ื่นสำภาพื่พื่นกังานรวมทั�งป่ี่เท�ากบั้้ 15% ลัดูลังจากป่ี่ก�อน 4% 

   ในปี่่ 2562 มีพื่นักงานจำานวน 177 คน สำ�วนใหญ� 68% มีอาย่ 30 -50 ปี่่ , มีพื่นักงานเปี่็นเพื่ศัหญิง 59% ,  มีพื่นักงาน 93%  
ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานเขต้กร่งเทพื่แลัะปี่ริมณ์ฑ์ลั  แลัะเปี่็นพื่นักงานระดูับ้้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิการ 82% 

 ต้ารางแสำดูงจำานวนพื่นักงานใหม�แลัะการลัาออกปี่่ 2562 แลัะย้อนหลััง   

ปี พ.ศ. พนักงานเฉลี�ย พนักงานใหม่
อัตราจ้างงาน  

(%)
อัตราการ 
พ้นสภาพ

อัตราการ 
พ้นสภาพ (%)

2560 194 36 19% 48 25%

2561 181 25 14% 35 19%

2562 177 28 16% 27 15%

  ต้ารางแสำดูงโครงสำร้างบ้้่คลัากรปี่่ 2562 แลัะย้อนหลััง

ปี พ.ศ.
พนักงาน

เฉลี�ย

อายุตัว (ปี) เพศ สถานที�ปฏิบัติงาน ระดับพนักงาน

น้อยกว่า
 30 30-40 40-50

50 ปีข้�น
ไป ชาย หญิง

กท. 
ปริมณฑ์ล ตจว. ปฏิบัติการ ผ้้จัดการ ผ้้บริหาร

2560 194 25 67 68 34 76 118 175 19 156 33 5

2561 181 23 62 63 32 72 108 166 14 144 32 5

2562 177 23 62 59 33 73 104 164 13 145 27 5

2.		 อัตรากิารกิลับมาทัำางาน์และค่งอย้่ของพัน์ักิงาน์	หุ้ลังจากิกิารลาหุ้ย้ดเพั่�อเลี้ยงด้บ้ตร	โดยแบ่งตามเพัศ
   ในปี่่ 2562  มีพื่นักงานหญิงที่ลัาเพื่่่อไปี่คลัอดูจำานวน 2  คน แลัะกลัับ้้มาทำางานภายหลัังการลัาคลัอดูทั�งสำองคน

3.	 บริษััทัค่วิรกิำาหุ้น์ดน์โยบายค่่าตอบแทัน์พัน์ักิงาน์ทัี�สัอดค่ล้องกิับผลกิารดำาเน์ิน์งาน์ของบริษััทัทัั้งใน์ระยะสัั้น์	เช่น์	ค่วิามสัามารถืใน์
กิารทัำากิำาไรใน์แต่ละปี	เป็น์ต้น์		และใน์ระยะยาวิ	เช่น์	กิารวิัดผลกิารปฏิิบัติงาน์ตาม	Balanced	Scorecard	เป็น์ต้น์
   บ้้ริษััทมีนโยบ้้ายจ�ายเงินเดูือนพื่นักงานต้ามต้ำาแหน�งงานแลัะโครงสำร้างเงินเดูือน แลัะศัึกษัาเปี่รียบ้้เทียบ้้ข้อมูลัอยู�เสำมอ ในปี่่นี�ไดู้ 

เข้าร�วมโครงการสำำารวจค�าจ้างแลัะสำวัสำดูิการปี่่ 2019/2020 กับ้้ HR CENTER  แลัะนำามาปี่ระย่กต้์ในการบ้้ริหารค�าต้อบ้้แทนพื่นักงาน
อย�างเหมาะสำมแลัะแข�งขันไดู้  นอกจากนี� บ้้ริษััทฯ ยังมีนโยบ้้ายในการดููแลัพื่นักงาน โดูยจัดูสำวัสำดูิการอ่ืน ๆ เชุ�น ค�าอาหารกลัางวัน,  
ปี่ระกันชีุวิต้ ปี่ระกันสำ่ขภาพื่, ต้รวจสำ่ขภาพื่ปี่ระจำาปี่่, กองท่นสำำารองเลัี�ยงชุีพื่ เงินกู้พื่นักงาน เปี่็นต้้น แลัะมีนโยบ้้ายการจ�าย 
ค�าต้อบ้้แทนอื่นๆ ในระยะสำั�นเพื่่่อจ่งใจพื่นักงาน ไดู้แก� คอมมิชุชุั่น  แลัะ โบ้้นัสำ  โดูยกำาหนดูนโยบ้้ายการจ�ายเทียบ้้กับ้้เปี่้าหมายที่ต้ั�งไว้คือ  
คอมมิชุชุั่น จ�ายต้ามผลังานที่ทำาไดู้เทียบ้้กับ้้เปี่้าหมายการขายแลัะการโอน สำ�วนโบ้้นัสำจ�ายต้ามผลัปี่ระกอบ้้การดู้านกำาไรของบ้้ริษััท

   บ้้ริษััทฯ ใชุ้ระบ้้บ้้การบ้้ริหารผลังาน (Performance Management System) กระจายเปี่้าหมายองค์กรไปี่สำู�หน�วยงานแลัะ 
รายบ้้่คคลั  มีการปี่ระเมินผลัการปี่ฏิิบั้้ต้ิงานแบ้้บ้้ KPI รายบ้้่คคลั แลัะสำมรรถึนะ (Competency)  กำาหนดูต้ัวชุี�วัดูที่สำอดูคล้ัองกับ้้ 
เป้ี่าหมายของหน�วยงาน แลัะเป้ี่าหมายขององค์กร รวมถึึงการปี่ระเมินพื่ฤติ้กรรมการทำางานหรือความสำามารถึทีจ่ะสำ�งผลัให้การดูำาเนนิงาน
ของบ้้ริษัทัไปี่สำู�เป้ี่าหมาย ซ่ึึ่งไดู้กำาหนดูสำมรรถึนะไว้แต้กต้�างกันต้ามระดัูบ้้แลัะต้ำาแหน�งงาน  แลัะเพื่่อ่รักษัาคนเก�งคนดีูไว้กบั้้องค์กร บ้้รษิัทัฯ
 ไดู้วางระบ้้บ้้ให้ผลัการปี่ระเมินสำอดูคลั้องกับ้้การข้�นเงินเดูือนแลัะจ�ายโบ้้นัสำ
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4.	 ค่วิามสััมพััน์ธ์ระหุ้วิ่างแรงงาน์และกิารจัดกิาร
4.1  ร้อยลัะของพื่นักงานที่อยู�ระหว�างการเจรจาต้�อรอง
   ในปี่่ 2562 ไม�พื่บ้้ว�ามีการเจรจาต้�อรองในเรื่องใดู
4.2  ระยะเวลัาการแจง้ลั�วงหน้าเมือ่มีการเปี่ลัีย่นแปี่ลังดู้านการดูำาเนินงานทีส่ำำาคญั รวมถึงึการแจง้ว�ามีกำาหนดูอยู�ในข้อต้กลังเก่ียวกบั้้

สำภาพื่การจ้างหรือไม�
   บ้้ริษััทฯ ไดู้กำาหนดูเกี่ยวกับ้้การเปี่ลัี่ยนแปี่ลังที่สำำาคัญที่อาจสำ�งผลักระทบ้้ต้�อสำภาพื่การจ้างไว้ในข้อบ้้ังคับ้้การทำางาน ข้อ 14  

เรือ่งการพ้ื่นสำภาพื่การเป็ี่นพื่นกังาน การเลิักจา้ง แลัะการจ�ายค�าชุดูเชุย ขอ้ย�อย 3) ในกรณี์คนลัน้งาน หรือบ้้รษิัทัฯ ย่บ้้หน�วยงาน
อันเนื่องจากบ้้ริษััทฯ จำาเปี่็นต้้องลัดูปี่ริมาณ์การผลัิต้ต้ามความจำาเปี่็นทางดู้านการต้ลัาดู หรือกรณ์ีที่หน�วยงานมีพื่นักงาน 
มากเกินความต้้องการ บ้้ริษััทฯ จำาเปี่็นต้้องเลัิกจ้างพื่นักงานบ้้างสำ�วนโดูยจ�ายค�าชุดูเชุยให้ต้ามกฎหมายค่้มครองแรงงาน

5.		 อาชีวิอน์ามัยและค่วิามปลอดภัย
5.1  ข้อมูลัการเกดิูอุบ้้ตั้เิหต่้หรืออตั้ราการหย่ดูงาน หรืออตั้ราการเจ็บ้้ป่ี่วยจากการทำางานในป่ี่ 2562  ไม�มอุีบ้้ตั้เิหต่้จากการทำางาน 
5.2  การให้การศัึกษัา การฝ่ึกอบ้้รม การให้คำาปี่ร้กษัา การปี่้องกันแลัะแผนปี่้องกันความเส่ีำยงเก่ียวกับ้้โรคร้ายแรงที่เกิดูข้�น  

เพื่่่อชุ�วยเหลัือแรงงาน ครอบ้้ครัวของแรงงาน หรือสำมาชุิกในชุ่มชุน
   บ้้รษิัทัฯ ใหค้วามสำำาคญักบั้้ความปี่ลัอดูภยั โดูยการจดัูตั้�งคณ์ะกรรมการความปี่ลัอดูภยั อาชุวีอนามยัแลัะสำภาพื่แวดูลัอ้มในการ

ทำางานซ่ึึ่งมทีั�งผูแ้ทนนายจ้างระดูบั้้บ้้รหิาร ผูแ้ทนนายจ้างระดัูบ้้บ้้งัคบั้้บ้้ญัชุา แลัะผูแ้ทนลูักจา้ง เป็ี่นกรรมการ  มแีผนงานในการดูแูลัความ
ปี่ลัอดูภัยในงานก�อสำร้าง มีคู�มือความปี่ลัอดูภัยในการทำางาน แลัะในสำ�วนสำำานักงาน  บ้้ริษััทฯไดู้แต้�งต้ั�งคณ์ะกรรมการปี่้องกันแลัะระงับ้้
อคัคีภยัในสำถึานปี่ระกอบ้้การกำาหนดูให้มกีารอบ้้รมแลัะฝึ่กซึ่อ้มหนีไฟื้อยู�เปี่น็ปี่ระจำา มกีารติ้ดูตั้�งอปุี่กรณ์์ในการดูแูลัแลัะป้ี่องกันอคัคีภยั
โดูยต้รวจสำอบ้้บ้้ำาร่งรักษัาอย�างสำมำ่าเสำมอ

   สำำาหรับ้้การดููแลัสำมาชุิกในชุ่มชุนซึ่ึ่งเปี่็นลัูกบ้้้านในโครงการ บ้้ริษััทฯ จัดูให้มีการอบ้้รมเจ้าหน้าที่ปี่ระจำาหน�วยโครงการ แลัะรปี่ภ. 
เก่ียวกับ้้การปี่้องกันแลัะระงับ้้อัคคีภัย เพ่ื่่อให้มีความรู้แลัะทักษัะในการปี่้องกันแลัะระงับ้้เหต่้เบ้้ื�องต้้น,  ปี่ระสำานงานกับ้้สำาธุารณ์ะสำ่ข 
ท้องถิึ�นให้มาดูำาเนินการฉีดูพื่�นสำารเคมีกำาจัดูย่งลัาย แลัะฉีดูวัคซึ่ีนป้ี่องกันพ่ื่ษัสำ่นัขบ้้้าแลัะแมวให้กับ้้สัำต้ว์เลัี�ยงของลูักบ้้้าน ต้ลัอดูจน 
จดัูทำาแผนผงัสำาธุารณ์ภยัในชุม่ชุน แลัะจดัูทำาบ้้นัทกึขอ้มลูัสำมาชุกิทีต่้อ้งใหค้วามชุ�วยเหลัอืเปี่น็กรณ์พีื่เ่ศัษัเมือ่มเีหต่้ฉก่เฉนิ  เชุ�น มผีูป้ี่ว่ย
ต้ิดูเต้ียง  เดู็กแลัะผู้สำูงอาย่ที่ไม�สำามารถึชุ�วยเหลัือต้ัวเองไดู้ เปี่็นต้้น

  บุคลากร

1.   ณ์ วันที่ 31 ธุันวาคม 2562 บ้้ริษััทแลัะบ้้ริษััทย�อยมีพื่นักงานรวมทั�งสำิ�น 177  คน แบ้้�งต้ามสำายงานหลััก ดูังนี� (ทั�งนี� ในระยะเวลัา 
3 ปี่่ที่ผ�านมา (ปี่่ 2560 - 2562) ไม�มีการเปี่ลัี่ยนแปี่ลังจำานวนพื่นักงานอย�างมีนัยสำำาคัญ)

สายงาน จำานวนพนกังาน (คน)

ฝ่่ายงานสำ�วนกลัาง 88

ฝ่่ายโครงการ 73

บ้้ริษััท เอ็น.ซึ่ี.พื่ร็อพื่เพื่อร์ต้ี� แมเนจเม้นท์ จำากัดู 0

บ้้ริษััท ควอลัิต้ี� ลัีฟื้วิ�ง แมเนจเม้นท์ จำากัดู 16

รัวม่พนักงาน 177

 2. บ้้ริษััทแลัะบ้้ริษััทย�อยไม�มีข้อพื่่พื่าททางแรงงานที่สำำาคัญในระยะเวลัา 3 ปี่่ที่ผ�านมา  (ปี่่ 2560 – 2562)
 3. ผลัต้อบ้้แทนโดูยรวมของพื่นักงาน สำำาหรับ้้ปี่่ 2562 แลัะปี่่ 2561 สำามารถึแยกต้ามลัักษัณ์ะผลัต้อบ้้แทน ไดู้ดูังนี�

ลักษณะผลตอบแทน ปี 2562 ปี 2561

เงินเดูือน/โบ้้นัสำ 98.52 114.12

เงินสำมทบ้้กองท่นสำำารองกองท่นปี่ระกันสำังคม 4.91    5.00

อื่น ๆ 12.63  23.51

รัวม่ 116.06 142.63
หมายเหต้่  :  นโยบ้้ายเกี่ยวกับ้้การดููแลัเรื่องค�าต้อบ้้แทนแลัะพื่นักงานไดู้เปี่ิดูเผยไว้ในหัวข้อการกำากับ้้ดููแลักิจการ หัวข้อย�อย 3 บ้้ทบ้้าทผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย 
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สัิทัธิประโยชน์์ต่างๆ	ของพัน์ักิงาน์
•  สำวัสำดูิการ (ระหว�างทดูลัองงาน)
 1.  ค�าอาหาร
 2.  ค�าพื่าหนะ
 3.  เงินชุ�วยเหลัือกรณ์ีพื่่เศัษั
 4.  งานเลัี�ยงสำังสำรรค์ / กิจกรรมสัำนทนาการ  
 5.  ปี่ระกันสำังคม
 6.  วันหย่ดูต้ามปี่ระเพื่ณ์ี 14 วัน
 7.  ลัาพื่ักร้อนปี่ระจำาปี่่ต้ามอาย่งาน
 8.  รถึรับ้้สำ�ง
• สำวัสำดูิการ (หลัังผ�านทดูลัองงาน)
 1.  กองท่นสำำารองเลัี�ยงชุีพื่
 2.  ปี่ระกันชุีวิต้กลั่�ม
 3.  ปี่ระกันสำ่ขภาพื่ AIA
 4.  ต้รวจสำ่ขภาพื่ปี่ระจำาปี่่
 5. เงินกู้พื่นักงาน
 6.  เงินกู้เพื่่่อที่อยู�อาศััยกับ้้ธุนาคารอาคารสำงเคราะห์
 7.  เงินกู้กองท่นสำำารองเลัี�ยงชุีพื่
 8.  โบ้้นัสำ
 9.  เครื่องแบ้้บ้้พื่นักงาน
 10.  ท่นการศัึกษัา
 11.  สำ�วนลัดูซึ่ื�อบ้้้านในโครงการของบ้้ริษััท
 12.  คอนโดูที่พื่ักต้ากอากาศัพื่ัทยา
 13.  เงินชุ�วยเหลัือกรณ์ีพื่่เศัษั
 14.  งานเลัี�ยงสำังสำรรค์ / กิจกรรมสำันทนาการ  
 15.  ปี่ระกันสำังคม
 16.  วันหย่ดูต้ามปี่ระเพื่ณ์ี 14 วัน
 17.  ลัาพื่ักร้อนปี่ระจำาปี่่ต้ามอาย่งาน
 18.  รถึรับ้้สำ�ง

	 กิารอบรมภายใน์และภายน์อกิ	สัำาหุ้รับปี	2562	บริษััทัได้จัดใหุ้้มีกิารฝ่ึกิอบรม	ดังน์ี้

การจัดฝึกอบรม จำานวนหลักส้ตร จำานวน (คน)

การอบ้้รมภายในองค์กร 10 273

การอบ้้รมภายนอกองค์กร 40  48

รวม 50 321
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นโยบายและการปฏิบัติต่อล้กค้า
หุ้ลักิกิาร
 บ้้ริษััทมีความม่�งมั่นในการสำร้างความพึื่งพื่อใจแลัะความมั่นใจสูำงสำ่ดูให้กับ้้ลัูกค้า เพื่่่อให้ไดู้รับ้้ผลัิต้ภัณ์ฑ์์แลัะบ้้ริการที่ดีูมีค่ณ์ภาพื่ ใน
ระดูับ้้ราคาที่เหมาะสำม รวมทั�งรักษัาความสำัมพื่ันธุ์อันดูีในระยะยาว 
แน์วิทัางปฏิิบัติ
1. สำ�งมอบ้้สำินค้าแลัะให้บ้้ริการที่มีค่ณ์ภาพื่ ต้รงต้ามหรือสำูงกว�าความคาดูหมายของลัูกค้าในราคาที่เปี่็นธุรรม

2. ใหข้อ้มลูัข�าวสำารของสิำนคา้แลัะบ้้รกิารอย�างถึกูต้้องแลัะครบ้้ถ้ึวน โดูยไม�บิ้้ดูเบ้้อืนข้อเทจ็จรงิทีเ่ป็ี่นเหต่้ใหล้ักูคา้เขา้ใจผดิูเก่ียวกับ้้ค่ณ์ภาพื่
หรือเงื่อนไขใดูๆ ของสำินค้า

3. ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามข้อต้กลังแลัะเงื่อนไขต้�างๆ กับ้้ลัูกค้าอย�างเปี่็นธุรรม

4. กรณ์ีที่ไม�สำามารถึปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามเงื่อนไขไดู้ ต้้องรีบ้้แจ้งลั�วงหน้า เพื่่่อร�วมกันพื่่จารณ์าหาแนวทางแก้ไข

5. ติ้ดูต้�อกับ้้ลัูกค้าดู้วยความสำ่ภาพื่ มีปี่ระสำิทธุิภาพื่ แลัะจัดูให้มีระบ้้บ้้แลัะกระบ้้วนการให้ลัูกค้าสำามารถึร้องเรียนเก่ียวกับ้้ค่ณ์ภาพื่ 
ของสำินค้าแลัะบ้้ริการ รวมทั�งการต้อบ้้สำนองต้�อความต้้องการของลัูกค้าอย�างรวดูเร็วแลัะมีปี่ระสำิทธุิภาพื่

6. กรรมการ ผู้บ้้ริหาร แลัะพื่นักงาน จะไม�เปิี่ดูเผยข้อมูลัของลูักค้าโดูยไม�ไดู้รับ้้อน่ญาต้จากลูักค้าหรือจากผู้มีอำานาจของบ้้ริษััท 
ก�อนเว้นแต้�เปี่็นข้อมูลัที่ต้้องเปี่ิดูเผยต้�อบ้้่คคลัภายนอกที่เกี่ยวข้องต้ามบ้้ทบ้้ังคับ้้ของกฎหมาย

กิารดำาเน์ิน์งาน์
 บ้้รษัิัทฯ ม่�งมัน่ในการพื่ฒันาค่ณ์ภาพื่อย�างต้�อเนือ่ง ซ่ึึ่งปี่จัจบุ้้นับ้้ริษััทฯ เปี่น็บ้้ริษััทพัื่ฒนาโครงการบ้้า้นจัดูสำรรรายแรกของปี่ระเทศัไทย
ที่ไดู้รับ้้การรับ้้รองมาต้รฐาน ISO บ้้ริษััทฯ เชุื่อมั่นว�า มาต้รฐาน ISO ที่ไดู้รับ้้การรับ้้รองจะเปี่็นสิำ�งยืนยันถึึงเจต้นารมย์อันแน�วแน�ในการ 
ให้ความสำำาคัญต้�อการพัื่ฒนาระบ้้บ้้ค่ณ์ภาพื่ แลัะแสำดูงให้เห็นถึึงความตั้�งใจท่�มเทร�วมกันของพื่นักงานในบ้้ริษััทฯ ในอันที่จะม่�งต้อบ้้สำนอง 
ความพื่ึงพื่อใจของลัูกค้า แลัะสำร้างความมั่นใจในดู้านการบ้้ริหารงานขาย แลัะการบ้้ริหารงานก�อสำร้าง 

ความรับผิดชอบต่อผ้้บริโภค 
(G4-PR3, PR5, PR8)



รายงานความยั ่งย ืน 256260

 บ้้ริษััทฯ มีการต้รวจสำอบ้้ค่ณ์ภาพื่ท่กขั�นต้อนเพื่่่อให้ลัูกค้าท่กคนมั่นใจในความมั่นคงของบ้้้านท่กหลััง นอกจากนี�ยังไดู้ดูำาเนินการจัดู
กิจกรรมเพ่่ื่อเสำริมสำร้างความสัำมพัื่นธ์ุภายในหมู�บ้้้านอันจะนำาไปี่สำู�สำังคมที่ดีูมีค่ณ์ภาพื่ต้�อไปี่ ดู้วยความม่�งมั่นที่จะสำร้างชุ่มชุนที่มีมาต้รฐาน
ความเปี่็นอยู�ที่ดูีมีค่ณ์ภาพื่ โดูยมีบ้้ริษััท ควอลัิต้ี� ลัิฟื้วิ�ง เมนแนจเมนท์ จำากัดูหรือ “QLM” บ้้ริษััทในเครือเอ็น ซึ่ี กร่�ปี่ ซึ่ึ่งไดู้รับ้้การรับ้้รองระบ้้บ้้
 ISO 9001:2000 บ้้รหิารหมู�บ้้า้นจดัูสำรรรายแรกของไทย ทำาหนา้ทีดู่แูลัแลัะบ้้รหิารงานภายในชุม่ชุน เพื่่อ่ก�อใหเ้กดิูชุม่ชุนทีม่รีะเบ้้ยีบ้้ในการอยู�
อาศััยมีการดููแลัรักษัาสำภาพื่แวดูลั้อมให้มีความสำวยงาม ร�มรื่น มีการเกื�อกูลัชุ�วยเหลัือซึ่ึ่งกันแลัะกัน อันเปี่็นเอกลัักษัณ์์ที่ดูีของสำังคมไทย 
Quality :    บ้้้านค่ณ์ภาพื่มาต้รฐานระบ้้บ้้ ISO รายแรกของไทย ค่ณ์ภาพื่ คือสำิ�งที่บ้้ริษััทฯ ให้ความสำำาคัญพื่่ถีึพื่่ถัึนท่กขั�นต้อน 

การก�อสำร้าง มีกระบ้้วนการต้รวจสำอบ้้ แลัะควบ้้ค่มระบ้้บ้้การทำางานอย�างมีระบ้้บ้้ อีกทั�งยังมีแผนงานรองรับ้้ที่ชุัดูเจน 
สำามารถึปี่ระเมินผลัแลัะต้รวจสำอบ้้ไดู้ โดูยมีขั�นต้อนการควบ้้ค่มค่ณ์ภาพื่จาก 4 หน�วยงานมืออาชุีพื่ 1. ผู้ควบ้้ค่มงาน
ก�อสำร้าง 2. ทีมงานผู้ต้รวจสำอบ้้ค่ณ์ภาพื่ภายใน 3. วิศัวกรฝ่่ายก�อสำร้าง 4.องค์กรภายนอกที่กำากับ้้ดููแลัระบ้้บ้้ควบ้้ค่ม
ค่ณ์ภาพื่ SGS เพื่่่อทำาการต้รวจสำอบ้้ก�อนสำ�งมอบ้้บ้้้านให้กับ้้ลัูกค้า

Design :   โดูดูเดู�นดู้วยดูีไซึ่น์ทันสำมัย สำามารถึเลัือกวัสำดู่ แลัะสำไต้ลั์ ปี่รับ้้เปี่ลัี่ยนไดู้ต้ามความต้้องการของผู้อยู�อาศััย
Product Label :   การแสำดูงข้อมูลัที่ถึูกต้้องของสำินค้า จ้งกำาหนดูให้ต้ิดู/แขวนฉลัากหรือปี่้ายแสำดูงข้อมูลัการแนะนำาสำินค้า ซึ่ึ่งสำอดูคลั้อง 

ต้ามกฏิหมาย ระเบ้้ียบ้้ข้อบั้้งคับ้้ แลัะมาต้รฐานสำากลัต้�างๆ ในท่กผลิัต้ภัณ์ฑ์์ของบ้้ริษััท ทั�งนี� เพื่่่อให้ผู้บ้้ริโภค 
ไดู้รับ้้อรรถึปี่ระโยชุน์สำูงสำ่ดู

 บ้้ริษััทฯ ยังไดู้มีการนำาแนวความคิดูเรื่องการจัดูทำาสำิ�งอำานวยความสำะดูวกให้กับ้้ผู้สำูงอาย่ เพื่่่อให้ลัูกบ้้้านของบ้้ริษััทท่กวัยสำามารถึเข้า
ถึึงพื่่�นที่สำ�วนกลัางของโครงการไดู้สำะดูวกที่สำ่ดู โดูยในปี่่ที่ผ�านมาโครงการคอนโดูมิเนียมของบ้้ริษััท 2 โครงการ ไดู้แก� โครงการคอนโดูมิเนียม
 Diamant เชุียงใหม� แลัะคอนโดูมิเนียม Netureza พื่ัทยา ชุลับ้้่รี ไดู้คำานึงถึึง แลัะ Accessible แลัะ Ramp สำำาหรับ้้ผู้สำูงอาย่ให้สำามารถึเข้าใชุ้
พื่่�นที่สำวนสำ�วนกลัางแลัะพื่่�นที่รอบ้้สำระว�ายนำ�าไดู้ รวมถึึงห้องนำ�าในพื่่�นที่สำ�วนกลัางสำำาหรับ้้ผู้สำูงอาย่ที่ต้้องใชุ้รถึเข็ญให้โดูยเฉพื่าะ
 จากการดูำาเนินงานที่ผ�านมา บ้้ริษััทฯ ไดู้ดูำาเนินการสำ�งมอบ้้บ้้้านแลัะผลิัต้ภัณ์ฑ์์ที่อยู�อาศััยในลัักษัณ์ะต้�างๆ ให้กับ้้ลูักค้า โดูยยึดูมั่นใน
หลักัการทีว่�า “Your Home Our Heart” เพ่่ื่อให้ลักูคา้เกิดูความพึื่งพื่อใจสูำงสำดู่ ทั�งนี� บ้้รษิัทัฯ ยงัคงมีความม่�งมัน่ทีจ่ะทำาการพื่ฒันาผลิัต้ภัณ์ฑ์์
อย�างต้�อเนื่อง สำู�การพื่ัฒนาที่ยั่งยืนต้�อไปี่ 
	 กิารบริหุ้ารค่วิามพัึงพัอใจและข้อร้องเรียน์	(ตัวิชี้วิัดผลกิารดำาเน์ิน์งาน์ทัี� ไม่ใช่กิารเงิน์)
 บ้้ริษััทฯ มคีวามม่�งมัน่ในการสำรา้งความพื่งึพื่อใจแก�ลักูคา้แลัะผูอ้ยู�อาศััย ดูว้ยต้ระหนกัดูวี�าการบ้้รหิารความพึื่งพื่อใจในผลัติ้ภณั์ฑ์์แลัะ
บ้้ริการของลัูกค้าแลัะผู้อยู�อาศััยนั�น ถึือเปี่็นหนึ่งในกลัย่ทธุ์การดูำาเนินงานที่สำำาคัญของบ้้ริษััทฯ เพ่ื่่อให้ที่อยู�อาศััยที่จะสำ�งมอบ้้หรือสำ�งมอบ้้ไปี่
แลัว้นั�นสำอดูคลัอ้งกบั้้ความต้้องการของลักูคา้ ซึ่ึง่จากการดูำาเนนิงานในรอบ้้ 5 ปี่ ่ทีผ่�านมา บ้้รษิัทัฯไม�ไดูร้บั้้ขอ้รอ้งเรยีนจากลักูคา้ ผูอ้ยู�อาศััย
 แลัะผู้เกี่ยวข้องในปี่ระเดู็นที่ร่นแรง อย�างไรก็ต้าม บ้้ริษััทฯ ไดู้รวบ้้รวมสำถึิต้ิข้อร้องเรียนต้�างๆ เพื่่่อใชุ้ในการพื่ัฒนาแลัะปี่รับ้้ปี่ร่งการดูำาเนินงาน
ของบ้้ริษััทฯ นอกจากนี�ในเรื่องสำัดูสำ�วนทางการต้ลัาดู (โปี่รดูดููรายลัะเอียดูในรายงานปี่ระจำาปี่่ หัวข้อ ภาวะอุต้สำาหกรรม)

สถิติข้อร้องเรียน  
คำาร้องเรียนทั�งหมดู   ในปี่่ 2562 9 ราย
แจ้งกลัับ้้ภายใน     3  วัน  9 ราย คิดูเปี่็น        100 %
แก้ไขเสำร็จภายใน   30  วัน  7 ราย คิดูเปี่็น        78% 
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สัถืิติค่ำาร้องเรียน์แบ่งตามประเภทัของปัญหุ้า	ปี	2562

ประเภทปัญหา จำานวน (ร้อยละ)

ปัญห�คุณภ�พง�นก่อสร้�ง 33%

ง�นบริห�รชัุ้มชั้น 22%

ง�นบริก�ร 33%

อื�นๆ 11%

รวม 100%

120%
100%

Lake	
Grande	(1)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 78%

ติดต่อ	3	วิัน์

แกิ้ ไข	30	วิัน์

charm
(1)

TNDW
(2)

GPKJ
(1)

NTZ
(1)

DM
(1)

K6_p11
(1)

K6_p13
(1)

Total
(9)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

78%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

กิารดำาเน์ิน์กิารตาม	KPI	(กิารแกิ้ ไข	CFR	30	วิัน์	>	90%)

%
	ทั
ี�ทัำา
ได
้ตา
ม	
KP
I

ปัญหาที�ล้กค้า
ร้องเรียนปี 2562 

(2019)

33%

22%
22%

11%

คุณก�พง�นก่อสร้�ง

บริก�รชัุ้มชั้น

ก�รบริห�ร

คำ�ร้องเรียนไม่แท้จริง
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แนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
บ้้ริหารจัดูการต้ามความร่นแรงของปี่ัญหาแลัะผลักระทบ้้ต้�อผู้มีสำ�วนไดู้เสำีย ซึ่ึ่งแบ้้�งออกเปี่็น 4 ปี่ระเภท ดูังนี�

ประเภทข้อร้องเรียน

ประเภทที� 1 ประเภทที� 2 ประเภทที� 3 ประเภทที� 4

รุนแรงมากและมีความถี�ส้ง รุนแรงมาก ความถี�ส้ง ข้อร้องเรียนทั�วไป

แนวทางการบ้้ริหาร แก้ไขโดูยทันทีพื่ร้อม 
ทั�งต้ิดูต้ามอย�างใกลั้ชุิดู 
รายงานต้รงต้�อผู้บ้้ริหาร
ระดูับ้้สำูง เพื่่่อหาแนวทางแลัะ
กระบ้้วนการแก้ไข พื่ร้อม
ปี่้องกันเหต้่การณ์์ดูังกลั�าว
ลั่กลัาม

แก้ไขโดูยทนัทพีื่ร้อมทั�งติ้ดูต้าม
อย�างใกลั้ชุิดู รายงานต้รงต้�อ 
ผู้บ้้ริหารระดูับ้้สำูง แลัะฝ่่ายที่
เกี่ยวข้อง เพื่่่อหาแนวทางแก้ไข 
แลัะปี่้องกัน

รายงานผู้จัดูการชุ่มชุน 
เพื่่่อนำาข้อมูลัต้�างๆ  
มาหาแนวทางแก้ไข พื่ร้อมทั�ง
ปี่ระสำานงานขอโทษั แลัะชุี�แจง
เหต้่ผลั

รายงานผู้จัดูการชุ่มชุน 
เพื่่่อดูำาเนินการปี่รับ้้ปี่ร่งแก้ไข

ผลการประเมินความพึงพอใจล้กค้าโอนกรรมสิทธิ์

ผลกิารประเมิน์ค่วิามพัึงพัอใจล้กิค่้าโอน์ฯ	แน์วิราบ	2562

ผลกิารประเมิน์ค่วิามพัึงพัอใจล้กิค่้าโอน์ฯ	แน์วิสั้ง	2562

Sale

Sale

Cons.

Cons.

Lake	Grande	
(23/17)

96% 89% 96% 100% 97% 97% 94% 95%

89%

79% 84% 90% 100% 93% 100% 83% 90%

0%

Niva
(19/11)

Tendro
(107/83)

GRP5
(13/12)

GRRP
(17/13)

TNDW
(63/48)

NCPK
(3/3)

Charm
(19/17)

Total
(264/204)

96% 96% 96%

92% 93% 93%

DIAMANT 
(12/9)

NATUREZA 
(62/50)

TOTAL 
(74/59)
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การต่อต้านการทุจริต  
(G4-SO3, SO4, SO5, SO8, SO11, DMA(Anti-Corruption))

น์โยบายและแน์วิปฏิิบัติเกิี�ยวิกิับกิารต่อต้าน์กิารทั้จริตค่อร์รัปชั�น์
หุ้ลักิกิาร
 NC Group ให้ความสำำาคัญกับ้้การต้�อต้้านการท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น ต้ลัอดูจนสำนับ้้สำน่นแลัะสำ�งเสำริมให้บ้้่คลัากรท่กระดูับ้้มีจิต้สำำานึกใน 
การต้�อต้้านการท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่นในท่กรูปี่แบ้้บ้้ อีกทั�ง ปี่ลัูกฝ่ังการปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ต้ลัอดูจนการปี่ระกอบ้้ธุ่รกิจดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ มี
ค่ณ์ธุรรมแลัะจริยธุรรม เพ่่ื่อนำาไปี่สำู�การเจริญเต้ิบ้้โต้อย�างย่ังยืน คณ์ะกรรมการบ้้ริษััทฯ จ้งไดู้กำาหนดูนโยบ้้ายการปี่้องกันแลัะต้�อต้้านการ
ท่จริต้ การให้หรือรับ้้สำินบ้้น ไว้ในจรรยาบ้้รรณ์ในการดูำาเนินธุ่รกิจ ซึ่ึ่งบ้้่คลัากรท่กระดูับ้้ของบ้้ริษััทฯ จะต้้องปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามอย�างเคร�งครัดู
 บ้้ริษััทฯ ไดู้เข้าร�วม “โครงการแนวร�วมปี่ฏิิบ้้ัติ้ของภาคเอกชุนไทยในการต้�อต้้านการท่จริต้ (Private Sector Collective Action  
Coalition Against Corruption (CAC)) เพ่่ื่อแสำดูงเจต้นารมณ์์เข้าเปี่็นหนึ่งในการต้�อต้้านการท่จริต้ท่กรูปี่แบ้้บ้้ทั�งโดูยทางต้รงแลัะทางอ้อม 
โดูยบ้้ริษััทฯ ไดู้ร�วมให้สำัต้ยบ้้รรณ์เพ่ื่่อรับ้้ทราบ้้ข้อต้กลังต้ามคำาปี่ระกาศัเจต้นารมณ์์ของแนวร�วมในการต้�อต้้านการท่จริต้คอร์รัปี่ชุัน  
เพื่่่อยืนยันเจต้นารมณ์์ดูังกลั�าว 
น์ิยาม
 การท่จริต้ หมายถึึง ภัยร้ายแรงสำำาคัญที่ทำาลัายความยั่งยืนขององค์กร อาจกระทำาโดูยการใชุ้อำานาจในต้ำาแหน�งหน้าที่โดูยมิชุอบ้้ในท่ก
รูปี่แบ้้บ้้อาทิ การให้หรือรับ้้สำินบ้้น การนำาเสำนอ หรือการให้คำามั่นว�าจะให้การขอ หรือการเรียกร้อง ทั�งที่เปี่็น ทรัพื่ย์สำิน เงิน สำิ�งของ สำิทธุิหรือ
ผลัปี่ระโยชุนอ์ืน่ใดู ทีเ่ปี่น็การขดัูต้�อศัลีัธุรรม จรยิธุรรม กฎหมาย กฎระเบ้้ยีบ้้ แลัะขอ้บ้้งัคบั้้ ต้�อเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอืบ้้ค่คลัอืน่ใดูทีดู่ำาเนนิธุร่กจิ
กบั้้บ้้รษิัทัฯ ไม�ว�าโดูยทางต้รงหรอืทางออ้ม เพื่่อ่ให้ไดูม้าซึ่ึง่ปี่ระโยชุนอ์นัมคิวรไดู ้เวน้แต้� เปี่น็กรณ์ทีีก่ฏิหมาย ระเบ้้ยีบ้้ขอ้บ้้งัคบั้้ ขนบ้้ธุรรมเนยีม
ปี่ระเพื่ณ์ีท้องถึิ�นให้กระทำาไดู้



รายงานความยั ่งย ืน 256264

มาตรกิาร	/	แน์วิทัางกิารปฏิิบัติ
1. บ้้ริษััทต้ระหนักถึึงความสำำาคัญแลัะมีนโยบ้้ายการดูำาเนินงานบ้้นพื่่�นฐานของความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ แลัะไม�สำนับ้้สำน่นการกระทำาที่เกี่ยวกับ้้

การท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น

2. บ้้ริษััทไดู้กำาหนดูแนวทางในการสำ�งเสำริมให้พื่นักงานมีค�านิยมในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานดู้วยความซึ่ื่อสำัต้ย์ สำ่จริต้ อย�างต้�อเนื่อง

3. บ้้ริษััทไดู้จัดูตั้�งฝ่่ายต้รวจสำอบ้้แลัะพัื่ฒนาระบ้้บ้้เป็ี่นหน�วยงานในการต้รวจสำอบ้้การกระทำาที่ อาจจะก�อให้เกิดูการท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น  
พื่ร้อมทั�งแนวทางในการปี่้องกัน แลัะบ้้ทลังโทษัที่เหมาะสำม

4. บ้้ริษััทไดู้ปี่ระกาศัเจต้นารมณ์์แนวร�วมปี่ฏิิบั้้ต้ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชุนไทยในการต้�อต้้านการท่จริต้  
ต้ามมต้ิที่ปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการบ้้ริษััท ครั�งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 ธุันวาคม 2557

บทับาทัหุ้น์้าทัี�และค่วิามรับผิดชอบ
1. คณ์ะกรรมการบ้้ริษััท มีหน้าที่กำาหนดูนโยบ้้าย กำากับ้้ดููแลั แลัะต้ิดูต้ามการดูำาเนินงานเพ่ื่่อให้มั่นใจว�าบ้้ริษััท บ้้รรลั่วัต้ถ่ึปี่ระสำงค์ 

ต้ามนโยบ้้ายการต้�อต้้านการคอร์รัปี่ชุั่น อีกทั�ง มีหน้าที่ทบ้้ทวนนโยบ้้าย เพื่่่อให้สำอดูคลั้องกับ้้การเปี่ลัี่ยนแปี่ลังของธุ่รกิจ ระเบ้้ียบ้้  
ข้อบ้้ังคับ้้ แลัะกฏิหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. คณ์ะกรรมการต้รวจสำอบ้้มบี้้ทบ้้าทหนา้ทีแ่ลัะความรบั้้ผดิูชุอบ้้ในการสำอบ้้ทานแลัะกำากบั้้ดูแูลัระบ้้บ้้การควบ้้ค่มภายใน การจดัูทำารายงาน
ทางการเงิน แลัะกระบ้้วนการอื่นที่เก่ียวข้องกับ้้มาต้รการต้�อต้้านการคอร์รัปี่ชุั่น เพื่่่อให้มั่นใจว�าการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานของหน�วยงานต้�างๆ  
เป็ี่นไปี่อย�างมีปี่ระสำิทธิุภาพื่ ถึูกต้้องต้ามกฏิหมาย สำอดูคลั้องต้ามระเบ้้ียบ้้วิธุีปี่ฏิิบ้้ัต้ิ เปี่็นไปี่ต้ามหลัักการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูีแลัะ 
จรรยาบ้้รรณ์ในการดูำาเนินธุ่รกิจ

3. ฝ่่ายบ้้ริหารมีหน้าที่นำานโยบ้้ายนี�ไปี่ปี่ฏิิบ้้ัต้ิ สำื่อสำาร แลัะสำ�งเสำริมให้พื่นักงานท่กระดูับ้้ ต้ลัอดูจนผู้เกี่ยวข้องท่กฝ่่ายมีความรู้ ความเข้าใจ 
แลัะปี่ฏิิบ้้ัต้ิหน้าที่ไดู้โดูยปี่ราศัจากการท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น

ผลกิารดำาเน์ิน์งาน์และค่วิามค่ืบหุ้น์้าใน์กิารปฏิิบัติงาน์
 NC Group จัดูให้มีชุ�องทางรับ้้ข้อร้องเรียนแลัะมีกระบ้้วนการต้อบ้้สำนองที่รวดูเร็วเป็ี่นธุรรม โดูยม่�งหวังว�าพื่นักงานท่กคนจะร�วมกัน
สำอดูสำ�องดููแลัการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามหลัักการกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูีแลัะจรรยาบ้้รรณ์ ในการดูำาเนินธุ่รกิจดู้วยการสำอบ้้ถึามกรณ์ีมีข้อสำงสำัยหรือ 
ข้อข้องใจ

 ในปี่่ 2562  พื่บ้้ว�า ไม�มีข้อร้องเรียนแลัะการแจ้งเบ้้าะแสำเกี่ยวกับ้้การท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น การกำากับ้้ดููแลักิจการที่ดูี แลัะจรรยาบ้้รรณ์ในการ
ดูำาเนินธุ่รกิจ แลัะไม�พื่บ้้ปี่ระเดู็นปี่ัญหา หรือข้อบ้้กพื่ร�องที่เปี่็นสำาระสำำาคัญเก่ียวกับ้้การดูำาเนินคดูีที่เก่ียวข้องกับ้้การการท่จริต้คอร์รัปี่ชุั่น  
ในท่กรูปี่แบ้้บ้้ ไม�ว�าโดูยทางต้รงหรือทางอ้อม ต้ลัอดูจนไม�มีค�าปี่รับ้้หรือถึูกลังโทษั อันเนื่องจากการดูำาเนินงานไม�สำอดูคลั้องกับ้้กฏิหมาย 
หรือข้อกำาหนดูที่เกี่ยวข้อง รวมถึึงไม�มีการลัะเมิดูจรรยาบ้้รรณ์ในการดูำาเนินธุ่รกิจแต้�อย�างใดู
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
( DMA, G4-EN1, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN23, G4-EN27)

นโยบายเกี�ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บ้้ริษััทฯ มีนโยบ้้ายในการปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามกฎหมายแลัะข้อบ้้ังคับ้้ต้�างๆ ในดู้านความปี่ลัอดูภัย อาชุีวอนามัย แลัะมาต้รฐานดู้านสำิ�งแวดูลั้อม  
แลัะดูำาเนินธุ่รกิจโดูยคำานึงถึึงผลักระทบ้้ที่จะเกิดูกับ้้สิำ�งแวดูลั้อม ม่�งเน้นการสำร้างบ้้รรยากาศั แลัะสำิ�งแวดูลั้อมที่ดูีให้กับ้้ผู้อยู�อาศััย เนื่องจาก 
บ้้ริษััทฯ เปี่็นธุ่รกิจที่มีความจำาเปี่็นต้้องใชุ้ทรัพื่ยากรค�อนข้างมาก ทั�งระหว�างการก�อสำร้างแลัะหลัังการก�อสำร้าง 
แน์วิทัางปฏิิบัติ
1. ปี่ฏิิบ้้ัต้ิต้ามกฎหมายแลัะข้อบ้้ังคับ้้ต้�าง ๆ ในดู้านความปี่ลัอดูภัย อาชุีวอนามัย แลัะมาต้รฐานดู้านสำิ�งแวดูลั้อม 
2. ดููแลัรักษัาสำภาพื่แวดูลั้อมให้มีความปี่ลัอดูภัยต้�อชุีวิต้แลัะทรัพื่ย์สำินของพื่นักงานอยู�เสำมอ
3. สำ�งเสำริม ให้ความรู้ แลัะฝ่ึกอบ้้รมพื่นักงานดู้านสำิ�งแวดูลั้อม แลัะสำ�งเสำริมให้เกิดูค�านิยมในการใชุ้ทรัพื่ยากรอย�างมีปี่ระสำิทธุิภาพื่
4. ใชุ้ทรัพื่ยากรอย�างมีปี่ระสำิทธุิภาพื่ แลัะพื่ัฒนาสำินค้าที่ชุ�วยฟื้้�นฟืู้สำิ�งแวดูลั้อมมากข้�น

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.	 ค่วิามปลอดภัยใน์ชีวิิตและทัรัพัย์สัิน์ของผ้้อย้่อาศัย
   บ้้ริษััทฯ มีระบ้้บ้้รักษัาความปี่ลัอดูภัยในโครงการต้�างๆ ซ่ึึ่งบ้้ริหารจัดูการโดูยบ้้ริษััท ควอลิัตี้�ลัิฟื้วิ�ง แมเนจเม้นท์ จำากัดู ซึ่ึ่งเป็ี่น 

บ้้ริษััทในเครือเพื่่่อสำร้างความปี่ลัอดูภัยให้สำมาชุิกในชุ่มชุน นำาไปี่สำู�ความสำงบ้้สำ่ข ความอบ้้อุ�น ความปี่ลัอดูภัยในชุีวติ้แลัะทรัพื่ย์สำิน สำร้าง
ความเปี่็นระเบ้้ียบ้้เรียบ้้ร้อยภายในชุ่มชุน รวมถึึงการเคารพื่กฎ กต้ิกา แลัะระเบ้้ียบ้้ปี่ฏิิบ้้ัต้ิของชุ่มชุนร�วมกัน โดูยมีรายลัะเอียดู ดูังนี�

	 กิารปฏิิบัติงาน์ด้าน์กิารรักิษัาค่วิามปลอดภัย
1. ปี่ระชุ่มชุี�แจงรายลัะเอียดู ผู้จัดูการชุ่มชุนชุี�แจงรายลัะเอียดูแนวทางการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานกับ้้ผู้รับ้้เหมาต้ามข้อต้กลังในขั�นต้อนการ 

ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน ครอบ้้คลั่มสำัญญาการว�าจ้างรักษัาความปี่ลัอดูภัย
2.   ต้รวจสำอบ้้ความพื่ร้อมก�อนปี่ฏิิบั้้ต้ิงาน  ผู้จัดูการชุ่มชุนหรือเจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนต้รวจสำอบ้้ความพื่ร้อมของผู้รับ้้เหมา  

ต้ามเอกสำารบ้้ันทึกความพื่ร้อม 
3.   ควบ้้ค่มการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน  ผู้จัดูการชุ่มชุนหรือเจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุน ควบ้้ค่มการปี่ฏิิบ้้ัต้ิงานของผู้รับ้้เหมา ให้เปี่็นไปี่ต้ามการ 

ปี่ฏิบิ้้ตั้งิานเรือ่ง ควบ้้คม่การปี่ฏิบัิ้้ต้งิานรกัษัาความปี่ลัอดูภัย โดูยบั้้นทกึในบ้้นัทกึปี่ระจำาวนั, สำรป่ี่ใบ้้เตื้อนแจง้โทษั รปี่ภ., ใบ้้อนญ่าต้
นำาของออกนอกโครงการ, บ้้ันทึกการเกิดูเหต้่โจรกรรม แลัะบ้้ันทึกการระงับ้้อัคคีภัย  

4.   ต้รวจสำอบ้้แลัะปี่ระเมินผลั  เจ้าหนา้ทีบ่้้ริหารชุ่มชุน แลัะ/หรือ ผูจั้ดูการชุ่มชุน ต้รวจสำอบ้้แลัะปี่ระเมินผลัการปี่ฏิบัิ้้ต้งิานของผูรั้บ้้เหมา
ในแบ้้บ้้ฟื้อรม์บ้้นัทกึปี่ระจำาวนั แลัะใบ้้ปี่ระเมนิผูร้บั้้เหมา หากผลัการปี่ฏิบิ้้ตั้งิานไม�เปี่น็ไปี่ต้ามการปี่ฏิบิ้้ตั้งิานเรือ่ง ควบ้้ค่มการปี่ฏิบิ้้ตั้ิ
งานรักษัาความปี่ลัอดูภัย ให้ผู้จัดูการชุ่มชุนหรือเจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ้้เพื่่่อแก้ไขปี่รับ้้ปี่ร่ง

5.  รายงานผลั  เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนทำารายงานผลัในระหว�างสำัญญา โดูยระบ้้่ในรายงานผลัระหว�างการดูำาเนินงานบ้้ริหารชุ่มชุน 
แลัะ/หรือ รายงานการปี่ระชุ่มคณ์ะกรรมการหมู�บ้้้าน แลัะจัดูเก็บ้้บ้้ันทึกค่ณ์ภาพื่เข้าแฟื้้ม

  กรณีการผ่านเข้า-ออก
 เพ่ื่่อความปี่ลัอดูภัยในชีุวิต้แลัะทรัพื่ย์สำิน แลัะความเป็ี่นระเบี้้ยบ้้ในการผ�านเข้า–ออก บ้้ริษััทฯ ดูำาเนินการโดูยอน่ญาต้ให้
รถึยนต์้ที่มีสำติ้�กเกอร์หมู�บ้้้านติ้ดูอยู�หน้ากระจก ผ�านเข้าออกไดู้โดูยไม�ต้้องแลักบั้้ต้ร สำำาหรับ้้ผู้ที่ไม�ไดู้เป็ี่นสำมาชิุกในนิต้ิบ้้่คคลัฯ 
พื่นักงานรักษัาความปี่ลัอดูภัย จะสำอบ้้ความปี่ระสำงค์แลัะขอต้รวจท้ายรถึยนต์้ท่กคันที่ผ�านเข้า-ออก แลัะขอแลักบั้้ต้รปี่ระชุาชุน 
หรอืใบ้้อนญ่าต้ขับ้้รถึยนต์้ กบั้้บั้้ต้รผ�านเข้า-ออก ของหมู�บ้้า้นฯ พื่รอ้มกับ้้บั้้นทึกรายลัะเอียดูไว้ในสำมดู่รายงานปี่ระจำาวัน แลัะกรณี์
ที่สำมาชุิกมีความปี่ระสำงค์จะทำาการขนย้ายทรัพื่ย์สำิน สำิ�งของต้�างๆ ออกนอกหมู�บ้้้านฯ จะต้้องแจ้งให้ผู้จัดูการฯ หรือผู้ดูำาเนิน 
การแทนทราบ้้

  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  1.	 กิารโจรกิรรม

- เมื่อมีผู้แจ้งเหต่้ เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนบ้้ันทึกข้อมูลัในบั้้นทึกการแจ้งเหต่้โจรกรรม แลัะแจ้งให้หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่
รักษัาความปี่ลัอดูภัยที่ปี่ฏิิบ้้ัต้ิงาน ณ์ เวลัานั�นทราบ้้

- เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนแลัะหัวหน้า หรือเจ้าหน้าที่รักษัาความปี่ลัอดูภัยเข้าต้รวจสำอบ้้ในที่เกิดูเหต่้ แลัะบ้้ันทึกผลั 
การเข้าต้รวจสำอบ้้ในบ้้ันทึกการเกิดูเหต้่โจรกรรม 
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-   เจา้หนา้ทีบ่้้รหิารชุม่ชุนแจง้ใหส้ำมาชุกิผูเ้สำยีหายทำารายลัะเอยีดูทรพัื่ยส์ำนิทีส่ำญูหายจากการโจรกรรม เพื่่อ่เปี่น็หลักัฐาน
ปี่ระกอบ้้การแจ้งความกับ้้สำถึานีต้ำารวจในท้องถิึ�นนั�นๆ ภายในระยะเวลัาที่กำาหนดู (ถึ้ามี) ทั�งนี� ผู้เสีำยหายอาจ 
มอบ้้อำานาจให้เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนเปี่็น ผู้แจ้งความแทน โดูยทำาหนังสำือมอบ้้อำานาจ

-   เจ้าหนา้ทีบ่้้รหิารชุม่ชุนทำาสำำาเนาใบ้้แจง้ความแลัะสำำาเนาทรพัื่ยส์ำนิทีส่ำญูหายทีล่ังบ้้นัทกึปี่ระจำาวนั 2 ชุดู่ โดูยบ้้นัทกึเวลัา
ในใบ้้บ้้ันทึกการเกิดูเหต้่โจรกรรม พื่ร้อมแนบ้้สำำาเนาชุ่ดูดูังกลั�าวอีก 1 ชุ่ดู สำำาเนาให้กับ้้ผู้รับ้้เหมา

-   เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนติ้ดูต้ามความคืบ้้หน้าของคดูีจากผู้รับ้้เหมา แลัะแจ้งให้สำมาชุิกผู้เสีำยหายทราบ้้ แลัะบั้้นทึก 
ผลัการต้ิดูต้ามความคืบ้้หน้าในบ้้ันทึกการเกิดูเหต้่โจรกรรม 

-   เมื่อสำร่ปี่การดูำาเนินคดูีเสำร็จสำิ�นเรียบ้้ร้อยแลั้ว เจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุนทำาการแจ้งมูลัค�าความเสำียหายให้กับ้้ผู้รับ้้เหมา
แลัะสำมาชิุกผู้เสีำยหายทราบ้้ พื่ร้อมปี่ระชุ่มสำร่ปี่คดูี แลัะบ้้ันทึกผลัใบ้้บั้้นทึกการเกิดูเหต่้โจรกรรม ซ่ึึ่งควรดูำาเนินการ 
ให้แลั้วเสำร็จภายใน 45 วัน  

   สถิติก�รเกิด้เหตุโจรกรรม / ก�รออกใบแจ้งโทษั ระหว่�งเด้ือน มกร�คม  ถึง เด้ือน ธันว�คม  2562

รายการ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

ใบเตือน 9 2 5 31 10 13 7 5 12 8 8 5

โจรกรรม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

   สถิติก�รเกิด้เหตุโจรกรรม / ก�รออกใบแจ้งโทษั ปี 2562

0
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	 	 2.		 กิารเกิิดเหุ้ต้เพัลิงไหุ้ม้
-   ผู้จัดูการชุ่มชุนหรือเจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุน สำังเกต้การณ์์บ้้ริเวณ์ที่เกิดูเหต้่เพื่ลัิงไหม้ หากสำามารถึแก้ไขไดู้ในเบ้้ื�องต้้น

ใหเ้จา้หนา้ทีร่กัษัาความปี่ลัอดูภยัเขา้ระงับ้้เพื่ลังิเบ้้ื�องต้้น พื่รอ้มแจง้สำถึานตี้ำารวจแลัะหน�วยงานดัูบ้้เพื่ลังิในทอ้งถิึ�นนั�นๆ
ทราบ้้ทันที

-  ผู้จัดูการชุ่มชุนหรือเจ้าหน้าที่บ้้ริหารชุ่มชุน สำร่ปี่เหต้่เพื่ลัิงไหม้ในบ้้ันทึกการระงับ้้อัคคีภัย 

2.				 QC	สัภาพัแวิดล้อม	
       QC สำภาพื่แวดูลัอ้ม คอื การควบ้้ค่มค่ณ์ภาพื่สำภาพื่แวดูลัอ้ม โดูยการจดัูทมีงานทีไ่ดูผ้�านการอบ้้รมแลัะมปีี่ระสำบ้้การณ์เ์ข้าต้รวจ

สำอบ้้การดููแลัสำภาพื่แวดูลั้อมให้เปี่็นไปี่ต้ามมาต้รฐาน ซึ่ึ่งมีแผนการต้รวจสำอบ้้ที่สำมำ่าเสำมอต้ามวัต้ถ่ึปี่ระสำงค์เพ่ื่่อให้สำภาพื่แวดูลั้อมที่ไดู้ 
มีค่ณ์ภาพื่ไดู้มาต้รฐานต้ามที่กำาหนดูไว้ ซึ่ึ่งจะต้รวจสำอบ้้แลัะทดูสำอบ้้สำภาพื่แวดูลั้อมโดูยการสำำารวจความพื่ึงพื่อใจ ทั�งนี� เพื่่่อการดูำารง
อยู�ที่ดูีภายในชุ่มชุน

3.			 GREEN	CONCEPT
GREEN Infrastructure  สำาธุารณู์ปี่โภคครบ้้ครัน ทั�งถึนนคอนกรีต้สำายหลักัพื่ร้อมเลั�นจักรยานเข้าสำู�โครงการ แลัะถึนนแยกสำ�วนใน

แต้�ลัะเฟื้สำ
GREEN Environment  คำานงึถึงึสำิ�งแวดูลัอ้มทก่ดู้านไม�ว�าจะเป็ี่นนำ�า ไฟื้ฟ้ื้า อากาศั เสีำยง ขยะ    เป็ี่นต้้น ควบ้้ค่มแลัะดูแูลัทก่ระบ้้บ้้เป็ี่น

อย�างดูีโดูยบ้้ริษััท ควอลัิต้ี� แมเนจเม้นท์ จำากัดู (QLM) ซึ่ึ่งเปี่็นบ้้ริษััทในเครือ
GREEN Location  ทำาเลัศัักยภาพื่ท�ามกลัางธุรรมชุาต้ิแลัะดูีที่สำ่ดู ใกลั้แหลั�งชุ้อปี่ปี่ิ�ง สำถึานศัึกษัา โรงพื่ยาบ้้าลั ศัูนย์ราชุการ 

แหลั�งท�องเที่ยว แลัะเชุื่อมต้�อสำู�เครือข�ายคมนาคม อย�างสำะดูวกแลัะรวดูเร็ว
GREEN Club House  สำโมสำรสำ�วนกลัางระดัูบ้้มาต้รฐาน ดูีไซึ่น์ทันสำมัยรายลั้อมดู้วยความสำดูชุื่นจากสำวนสำวยพื่ร้อมอุปี่กรณ์์ 

ออกกำาลัังกายครบ้้ครันแลัะสำระว�ายนำ�าขนาดูใหญ�
GREEN Lifestyle  ลังต้ัวกับ้้ท่กไลัฟื้์สำไต้ลั์ท�ามกลัางสำิ�งอำานวยความสำะดูวกรายรอบ้้ เต้ิมเต้็มการใชุ้ชุีวิต้ในท่กดู้านเดูินทาง

สำะดูวก รวดูเร็ว แลัะชุ�วยค่ณ์ปี่ระหยัดูไดู้มากกว�า ไม�ว�าจะเปี่็นห้างสำรรพื่สำินค้า คอมมูนิต้ี�มอลัลั์

เปรียบเทียบก�รเกิด้เหตุโจรกรรม - ใบเตือน
ปี 2558 - 2562
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4.	 กิารเพัิ�มพั่้น์ทัี�สัีเขียวิ	และพั่้น์ทัี�สัาธารณะประโยชน์์
   การพื่ัฒนาอสำังหาริมทรัพื่ย์โดูยบ้้ริษััทเอกชุน เปี่็นธุ่รกิจแสำวงหาผลักำาไรแขนงหนึ่ง ซึ่ึ่งโดูยทั่วไปี่จะม่�งเน้นการสำร้างผลัิต้ภัณ์ฑ์์ที่

ก�อให้ตั้วเงินเปี่็นหลััก อาทิ บ้้้าน อาคารชุ่ดู สำโมสำร แต้�สำำาหรับ้้บ้้ริษััทฯ นอกจากจะม่�งเน้นปี่ระเดู็นดูังกลั�าวแลั้ว ยังต้ระหนักถึึงความ 
เปี่็นอยู�ของผู้อยู�อาศััยเปี่็นสำำาคัญ ดูังนั�น บ้้ริษััทฯ จ้งดูำาเนินงานโดูยจัดูพื่่�นที่สำีเขียว แลัะพื่่�นที่สำาธุารณ์ะปี่ระโยชุน์ให้มากเปี่็นพื่่เศัษั เชุ�น  
สำวนหย�อม สำวนสำาธุารณ์ะ ถึนนภายในโครงการที่มีขนาดูกว้าง ซึ่ึ่งไดู้รับ้้การต้อบ้้รับ้้ที่ดูีจากผู้อยู�อาศััย แลัะผู้เข้าเยี่ยมชุมโครงการ

5.	 กิารจัดกิารขยะ	และกิารรักิษัาค่วิามสัะอาด
   สำำาหรบั้้การจดัูการขยะ ไดูร้บั้้การควบ้้ค่มดูแูลัเปี่น็อย�างดูจีากการดูำาเนนิงานของบ้้รษิัทั ควอลัตีิ้� ลัฟิื้วิ�ง แมเนจเมน้ท ์จำากดัู (QLM)  

ซึ่ึง่เปี่น็บ้้รษัิัทในเครอื โดูยเริ�มจากการรณ์รงค ์สำรา้งความรู ้ความเขา้ใจ แลัะปี่ลักูจติ้สำำานกึต้�อสำงัคมสำ�วนรวมในการจดัูเกบ็้้ขยะ หรอืสำิ�งของ
เหลัือใชุ้ ให้เรียบ้้ร้อยต้ามวิธุีการคัดูแยกปี่ระเภทขยะ อาทิ  ขยะทั่วไปี่ ขยะเปี่่ยก ขยะรีไซึ่เคิลั ขยะอันต้ราย ซึ่ึ่งลัูกบ้้้านจะต้้องดูำาเนินการ 
ให้แลั้วเสำร็จจากภายในบ้้้านก�อนนำาออกมาทิ�งภายนอก โดูยมีฝ่าปิี่ดูมิดูชิุดูป้ี่องกันสำ่นัขค้่ยเขี่ยแลัะแมลังวันรบ้้กวน ไม�ปัี่ดูกวาดูเศัษัผง 
หรือขยะในบ้้ริเวณ์ถึนน, ทางเท้า สำวนสำาธุารณ์ะ สำวนหย�อม แลัะบ้้ริเวณ์พ่ื่�นที่แปี่ลังสำาธุารณ์ูปี่โภคของหมู�บ้้้าน ไม�ทิ�งเศัษัอาหารหรือ
สำิ�งของต้�างๆ ลังท�อนำ�าทิ�ง เพื่ราะอาจจะทำาให้เกิดูการอุดูต้ัน ซึ่ึ่งเปี่็นเหต้่ให้เกิดูนำ�าท�วมไดู้ นอกจากนี� บ้้ริษััทฯไดู้จัดูทำาคู�มือการอยู�อาศััย  
ซึ่ึ่งเก่ียวข้องกับ้้การจัดูการขยะ แลัะการรักษัาความสำะอาดูไว้สำำาหรับ้้ลัูกบ้้้านอีกดู้วย ทั�งนี�เพ่ื่่อสำร้างบ้้รรยากาศัที่ดูีให้กับ้้ชุ่มชุน แลัะ 
บ้้้านข้างเคียง อีกทั�ง นิต้ิบ้้่คคลัฯ มีการรับ้้ซึ่ื�อขยะ สำิ�งของเหลัือใชุ้จากชุ่มชุน เพื่่่อนำามาซึ่�อมแซึ่ม หรือจำาหน�าย โดูยรายไดู้ดูังกลั�าว 
นำามาใชุ้ในการบ้้ำาร่งรักษัา แลัะบ้้ริหารชุ่มชุนต้�อไปี่ 

6.	 กิารจัดกิารทัรัพัยากิร
       อย�างท่ีทราบ้้กนัดูวี�า ทรัพื่ยากรมอียู�อย�างจำากดัู ซ่ึึ่งปัี่จจุบ้้นั Demand การใชุ้ทรัพื่ยากรสำงูข้�น เนือ่งจากจำานวนปี่ระชุากรทีเ่พ่ื่�มข้�น 

อย�างรวดูเร็ว หากบ้้ริษััทฯ ลัะเลัยให้เกิดูเหต่้การณ์์ดูังกลั�าวเปี่็นเวลัานาน อาจจะสำ�งผลัเสำียในอนาคต้ ดูังนั�น บ้้ริษััทฯ จ้งมีมาต้รการ 
ในการก�อสำร้างที่ใชุ้ระบ้้บ้้ก�อสำร้างสำำาเร็จรูปี่ในบ้้างโครงการ เพื่่่อชุ�วยลัดูใชุ้ทรัพื่ยากร อาทิ แรงงาน ท่น วัต้ถึ่ดูิบ้้ นำ�า แลัะอื่นๆ ซึ่ึ่งการใชุ้
ระบ้้บ้้ก�อสำร้างดูังกลั�าว นอกจากจะก�อให้เกิดูผลัดูีต้�อบ้้ริษััทฯ แลั้ว ยังสำ�งผลัดูีต้�อปี่ระเทศัชุาต้ิอีกดู้วย อย�างไรก็ต้าม บ้้ริษััทฯ ยังคง 
รปูี่แบ้้บ้้การก�อสำร้างดู้วยวิธุกีารก�ออฐิฉาบ้้ปี่นูอยู�สำำาหรบั้้บ้้างโครงการ เนือ่งจากยังมคีวามต้้องการของลูักค้าอย�างต้�อเนือ่ง นอกจากนี�  
บ้้ริษััทฯ ยังสำนับ้้สำน่นการใชุ้กระดูาษัสำองหน้า อีกดู้วย

7.	 กิารจัดกิารน์ำ้าและพัลังงาน์
   บ้้ริษััทฯ ดูำาเนินธุ่รกิจต้ามหลัักกฏิหมาย แลัะมาต้รฐานระดัูบ้้สำากลั อย�างเคร�งครัดู สำ�งผลัให้เกิดูผลักระทบ้้ดู้านนำ�าแลัะพื่ลัังงาน 

ค�อนข้างน้อย เมือ่เปี่รียบ้้เทยีบ้้กบั้้บ้้างธุร่กจิ แต้�ทั�งนี� บ้้ริษััทฯ ไม�เคยลัะเลัยกบั้้ทก่รายลัะเอยีดู โดูยเฉพื่าะเร่ืองนำ�า แลัะพื่ลังังาน บ้้ริษััทฯ  
มกีารรณ์รงค์ ให้ความรู้แก�พื่นกังาน แลัะลักูบ้้้าน ให้ชุ�วยกนัปี่ระหยดัู ซึ่ึง่ในสำ�วนของบ้้ริษัทัฯ เอง จะต้้องให้พื่นกังาน แลัะผูบ้้้ริหารทั�งหมดู 
ปิี่ดูแอร์ ปิี่ดูไฟื้สำ�องสำว�าง แลัะแสำงไฟื้หน้าจอคอมพ่ื่วเต้อร์ทก่ครั�ง หากไม�อยู�โต้�ะทำางานเป็ี่นเวลัานาน หรือชุ�วงพื่กักลัางวัน แลัะถึอดูปี่ลัั�กตู้้เย็น
ทก่วันหยดู่สำดู่สำปัี่ดูาห์ การเดูนิข้�นลังบ้้นัไดู การร�วมใชุ้รถึในเส้ำนทางเดูยีวกนั รวมถึงึการใชุ้หลัอดูไฟื้แบ้้บ้้ปี่ระหยดัูพื่ลังังาน นอกจากนี� 
ยงัปี่ลักูฝั่งไม�ให้ใชุ้นำ�าแลัะพื่ลังังานเกนิความจำาเป็ี่นอกีดู้วย ถึึงแม้โครงการดูงักลั�าวจะไม�สำ�งผลัทีชุ่ดัูเจนในเชุงิต้วัเลัขค�าพื่ลังังาน หรือต้วัเลัข 
ค�าใชุ้จ�ายทีล่ัดูลัง แต้�ชุ�วยในการปี่ลูักจิต้สำำานกึแก�พื่นกังานไดู้เป็ี่นอย�างมาก

8.	 กิารจัดกิารสััตวิ์เลี้ยง
   ปัี่ญหาสัำต้ว์เลัี�ยง เป็ี่นอีกหนึง่ปัี่ญหาทีไ่ม�สำามารถึมองข้ามไดู้ เพื่ราะเป็ี่นอกีปัี่จจัยในการเลืัอกซึ่ื�อบ้้้านของผูท้ีจ่ะเข้ามาอยู�ศััย โดูยบ้้ริษััทฯ

 ไดู้จัดูทำาคู�มือ การอยู�อาศััย ซึ่ึง่มเีนื�อหาในเร่ือง “ระเบ้้ยีบ้้ปี่ฏิบิ้้ตั้ ิการเลัี�ยงสำน่ขั” เพ่่ื่อให้ผูอ้ยู�อาศััยสำามารถึอยู�ร�วมกนัไดู้อย�างมคีวามส่ำข  
ไม�ก�อให้เกิดูความขัดูแย้งระหว�างเพ่่ื่อนบ้้้าน แลัะสำ�วนรวม
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นวัตกรรมบ้านที�เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 บ้้รษัิัทฯ มคีวามเขา้ใจแลัะรู้ใจว�าลักูบ้้า้นหรอืลักูคา้ต้้องการอะไร จ้งใสำ�ใจทก่รายลัะเอยีดูของผลัติ้ภณั์ฑ์์แลัะการบ้้รกิาร เพ่ื่อ่ใหล้ักูคา้ไดูร้บั้้
สำิ�งที่ดูีที่สำ่ดู ดู้วยปี่ระสำบ้้การณ์์ที่สำั่งสำมในธุ่รกิจ กว�า 20 ปี่่ รวมถึึงปี่ัญหาต้�างๆที่ก�อให้เกิดูการเรียนรู้ แก้ไข แลัะสำรรสำร้างสำิ�งใหม�ให้กับ้้ลัูกค้า  
เพื่ราะเราคือผู้เชุี่ยวชุาญเรื่องบ้้้านแลัะผู้สำร้างสำรรค์การอยู�อาศััยที่เปี่่�ยมสำ่ข จนไดู้รับ้้ความเชุื่อใจแลัะวางใจไดู้ในความเชุี่ยวชุาญของเรา
 แนวคิดูการพื่ัฒนาสำินค้าของบ้้ริษััท ปี่ระกอบ้้ไปี่ดู้วย 3 มิต้ิหลััก คือ ในเรื่องค่ณ์ภาพื่การนำาเอาระบ้้บ้้ ISO มาใชุ้เปี่็นรายแรก แลัะอีก  
2 มิต้ิสำำาคัญ คือ System and Design ที่นำาการออกแบ้้บ้้ แลัะระบ้้บ้้พื่ร้อมเทคโนโลัยีมาใชุ้เพื่่่อเพื่่�มความสำะดูวกสำบ้้าย แลัะยกระดูับ้้ค่ณ์ภาพื่
การอยู�อาศััยอย�างยัง่ยนื ต้ลัอดูระยะเวลัากว�า   25 ปี่ ่เอน็.ซึ่.ี ไดูม้กีารพื่ฒันา ศักึษัาแลัะนำานวตั้กรรมใหม�เพื่่อ่การอยู�อาศัยัมาใชุก้บั้้สำนิค้าแลัะ
บ้้ริการอย�างต้�อเนื่อง เพื่่่อให้ผู้บ้้ริโภคไดู้สำินค้าที่ดูี แลัะมีค่ณ์ภาพื่ 

Eco การสร้างบ้านที�เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- นวัต้กรรมต้ิดูแผงโซึ่ลั�าบ้้นหลัังคาบ้้้าน ซ่ึึ่งจะชุ�วยลัดูการใชุ้

พื่ลัังงานภายในบ้้้าน แลัะปี่ระหยัดูพื่ลัังงานแอร์ อีกทั�งยังสำามารถึ
ดูกัจับ้้ความร้อนหรือสำามารถึเปี่ลัีย่นพื่ลัังงานแสำงของดูวงอาทิต้ย์
ให้เปี่็นพื่ลัังงานไฟื้ฟ้ื้า โดูยกระแสำไฟื้ฟ้ื้าที่ผลัิต้ไดู้จากโซึ่ลัาร์เซึ่ลัลั์ 
จะเปี่็น ไฟื้ฟ้ื้ากระแสำต้รง (Direct Current) ซึ่ึ่งสำามารถึนำามาใชุ้
ปี่ระโยชุน์ ไดู้ทันที 

- ออกแบ้้บ้้การวางผังบ้้้านในทิศัทางที่เหมาะสำม อาทิ ต้ำาแหน�งของ
ต้้นไม้ ใหญ�เพ่ื่่อบ้้ังแดูดู ทิศัทางลัมที่ดูี แลัะต้ำาแหน�งหน้าต้�าง 
ที่ถึูกต้้องซึ่ึ่งจะชุ�วยให้ ไดู้รับ้้แสำงสำว�างโดูยไม�ต้้องเปี่ิดูไฟื้ ในขณ์ะ
เดูียวกันก็ไม�ไดู้รับ้้ผลักระทบ้้จากไอแดูดู หรือความร้อน

แลัะบ้้ริษััทฯ ไดู้มีการก�อสำร้างดู้วยระบ้้บ้้ก�อสำร้างสำำาเร็จรูปี่ หรือ 
Precast ที่ชุ�วยลัดูปี่ัญหาขยะที่สำ�งผลักระทบ้้ต้�อสำภาพื่แวดูลั้อม  
ลัดูมลัภาวะทางเสำียง ฝ่่่น แลัะปี่ัญหาการจราจรในสำถึานที่ก�อสำร้าง 
ลัดูค�าใชุ้จ�ายลัดูต้้นท่นในการก�อสำร้าง เพ่ื่�มความรวดูเร็วในการ
ก�อสำร้าง ค่ณ์ภาพื่ของงานที่ออกมามีมาต้รฐาน แลัะทดูแทน 
ความต้้องการที่อยู�อาศััยอย�างเร�งรีบ้้ อีกทั�งชุ�วยลัดูปัี่ญหาแรงงาน
ขาดูแคลันในอนาคต้ แลัะทีส่ำำาคญัคอืค่ณ์ภาพื่ของแรงงานทีข่าดูแคลัน
ซึ่ึง่ในแง�ของแรงงานเป็ี่นเร่ืองลัะเอียดูอ�อน แลัะเป็ี่นปี่ระเด็ูนหลักัสำำาหรบั้้
งานก�อสำร้าง หากยังใชุ้กระบ้้วนการเดูิม 
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 บ้้ริษััทฯ คำานึงถึึงผลักระทบ้้ต้�อสำิ�งแวดูลั้อมจากการก�อสำร้าง
โครงการทีอ่ยู�อาศัยัของบ้้รษิัทัฯ จ้งมกีารจดัูทำารายงานดูงักลั�าวต้าม
ข้อบ้้ังคับ้้ของกฏิหมายอย�างเคร�งครัดู เพื่่่อวิเคราะห์ ปี่ระเมิน 
ผลักระทบ้้ แลัะกำาหนดูมาต้รการปี่้องกัน แลัะลัดูผลักระทบ้้ต้�อ 
สำิ�งแวดูลั้อมรอบ้้โครงการ โดูยกำาหนดูขอบ้้เขต้ดู้านเนื�อหาให้
ครอบ้้คลัม่ทรัพื่ยากรสำิ�งแวดูลัอ้มทั�ง 4 ดูา้น ไดู้แก� ทรัพื่ยากรธุรรมชุาติ้
แลัะสำิ�งแวดูล้ัอมดู้านกายภาพื่ ทรัพื่ยากรธุรรมชุาติ้แลัะสำิ�งแวดูล้ัอม
ดู้านชุีวภาพื่ ค่ณ์ค�าการใชุ้ปี่ระโยชุน์ของมน่ษัย์  แลัะค่ณ์ค�า 
ต้�อค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้ โดูยมีรายลัะเอียดูที่ศัึกษัาดูังนี�
- รายลัะเอียดูของโครงการ ปี่ระกอบ้้ดู้วย ปี่ระเภทแลัะขนาดูของ

โครงการ กิจกรรมปี่ระกอบ้้ รูปี่แบ้้บ้้สำถึาปี่ัต้ยกรรม ที่ตั้�งแลัะ
อาณ์าเขต้ต้ิดูต้�อกับ้้โครงการ ขั�นต้อนการก�อสำร้าง รายลัะเอียดู
ภายในโครงการ อาทิ นำ�าใชุ้ การบ้้ำาบ้้ัดูนำ�าเสำีย การระบ้้ายนำ�าแลัะ
การปี่อ้งกนันำ�าท�วม การจดัูการ   มลูัฝ่อย ไฟื้ฟื้า้แลัะพื่ลังังาน การ
ปี่อ้งกนัอคัคภียัแลัะความปี่ลัอดูภยั การระบ้้ายอากาศั การจราจร
สำิ�งอำานวยความสำะดูวกแลัะพื่นักงานภายในโครงการ

- ทรัพื่ยากรธุรรมชุาต้ิแลัะสำิ�งแวดูลั้อมดู้านกายภาพื่ ปี่ระกอบ้้ดู้วย
ภูมิปี่ระเทศั ทรัพื่ยากรดูิน ธุรณี์วิทยาแลัะการเกิดูแผ�นดูินไหว 
อากาศัแลัะทรัพื่ยากรนำ�า

- ทรัพื่ยากรธุรรมชุาติ้แลัะสำิ�งแวดูลั้อมทางชีุวภาพื่ ปี่ระกอบ้้ดู้วย 
ทรัพื่ยากรธุรรมชุาต้ิบ้้นบ้้กแลัะทรัพื่ยากรธุรรมชุาต้ิในนำ�า

- ค่ณ์ค�าการใชุ้ปี่ระโยชุน์ของมน่ษัย์ ปี่ระกอบ้้ดู้วย การใชุ้ปี่ระโยชุน์
ทีดู่นิ การใชุน้ำ�า การจดัูการนำ�าเสำยีแลัะสำิ�งปี่ฏิกิลูั การระบ้้ายนำ�าแลัะ
การปี่้องกันนำ�าท�วม การจัดูการมูลัฝ่อย การจราจร ไฟื้ฟื้้าแลัะ 
การบ้้ดูบ้้ังคลัื่นวิทย่แลัะโทรทัศัน์

- ค่ณ์ค�าต้�อค่ณ์ภาพื่ชีุวิต้ ปี่ระกอบ้้ดู้วย สำังคมแลัะเศัรษัฐกิจ 
ทัศันียภาพื่แลัะสำ่นทรียภาพื่ สำาธุารณ์สำ่ข อาชีุวอนามัยแลัะ 
ความปี่ลัอยภัย การศัึกษัา ศัาสำนา ปี่ระเพื่ณ์ีแลัะวัฒนธุรรม แลัะ
การปี่้องกันอัคคีภัยแลัะภัยธุรรมชุาต้ิ
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ความปลอดภัยและความเป็นอย้่ภายในโครงการ  
 อย�างที่ทราบ้้กันดูีว�า ที่อยู�อาศััย คือ หนึ่งในปี่ัจจัยสำี่ที่สำำาคัญในการดูำาเนินชุีวิต้ ดู้วยบ้้ริษััทฯ เลั็งเห็นความสำำาคัญข้อนี� จ้งใสำ�ใจในท่ก
กระบ้้วนการผลัิต้แลัะการดูำาเนินงาน อาทิ อาคารที่แข็งแรงย�อมต้้องมีเสำาเข็ม   ที่ดูี แต้�การต้อกเสำาเข็มโดูยทั่วไปี่ย�อมสำ�งเสำียงดูังรบ้้กวนผู้อื่น 
หรอืชุม่ชุนขา้งเคยีง ดูงันั�น บ้้รษิัทัฯ จง้หลักีเลัีย่งวิธุกี�อสำรา้งดูงักลั�าว โดูยการใชุ้เขม็เจาะแทนเขม็ต้อก ดูว้ยต้ระหนกัดูวี�า การทีบ่้้ริษัทัฯ จะยัง่ยืน
ไดู้ คือการแสำวงหาวิธีุการสำมัยใหม�อยู�เสำมอ แลัะคำานึงถึึงผลักระทบ้้ต้�อผู้มีสำ�วนไดู้เสำียไม�ให้ ไดู้รับ้้ผลักระทบ้้ในทางลับ้้ หรือไดู้รับ้้ผลักระทบ้้ 
ดู้านลับ้้น้อยที่ส่ำดู  อีกทั�งบ้้ริษััทฯ ไดู้คำานึงถึึงสำภาพื่ความเปี่็นอยู�ของผู้บ้้ริโภคอย�างไม�หย่ดูยั�ง ทั�งวัสำดู่อุปี่กรณ์์ที่นำามาก�อสำร้าง ต้กแต้�ง  
รวมไปี่ถึึงการออกแบ้้บ้้ที่สำามารถึทำาให้อยู�อาศััยไดู้รับ้้ความสำ่ข ความสำดูชุื่น ความอบ้้อุ�น แลัะปี่ลัอดูภัย  โดูยเฉพื่าะผู้สำูงอาย่แลัะผู้พื่่การ  
ให้ไดู้รับ้้โอกาสำใชุ้ชุีวิต้อย�างสำ่ขสำบ้้ายแลัะปี่ลัอดูภัย นอกเหนือจากการอาศััยในบ้้้านที่สำวยหรูที่บ้้ริษััทฯ จัดูหาให้ 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์อย่างต่อเนื�อง 
 จะเห็นไดู้ว�าโลักแลัะสำังคมปี่ัจจุบ้้ันเปี่ลัี่ยนแปี่ลังไปี่อย�างรวดูเร็ว ความคาดูหวังของลัูกค้าหรือผู้อยู�อาศััยก็มากข้�นดู้วย บ้้ริษััทฯ เลั็งเห็น 
ความสำำาคัญในปี่ระเดู็นดูังกลั�าว จ้งม่�งมั่นพื่ัฒนาผลัิต้ภัณ์ฑ์์แลัะบ้้ริการให้เปี่็นที่ยอมรับ้้แลัะต้อบ้้สำนองความต้้องการของลัูกค้าให้ดูีที่สำ่ดู อาทิ
การสำรา้งบ้้า้นแบ้้บ้้ปี่ระหยดัูพื่ลังังาน การสำรา้งบ้้า้นใหม้คีวามสำมารท์ ซึ่ึง่เปี่น็การปี่ระยก่ต้ร์ะหว�าง Care&Eco เพ่ื่อ่การอยู�อาศััยทีส่ำะดูวกสำบ้้าย
มากข้�นในท่กวัย โดูยใชุ้เทคโนโลัยีสำมัยใหม�

 บ้้ริษััทฯ ไดู้ดูำาเนินงานพื่ัฒนาสำินค้าอย�างต้�อเนื่องภายใต้้ 
แนวความคิดู Smart Home, Eco Home แลัะ Care Home แลัะ 
ยังมีความม่�งมั่นที่จะนำาวัสำดู่ที่เปี่็นมิต้รกับ้้สำิ�งแวลัดูลั้อมมาใชุ้ในการ
ก�อสำร้างให้ มากข้�น รวมถึึงการนำาเทคโนโลัยีที่จะสำร้างความสำะดูวก
สำบ้้ายแลัะสำภาพื่แวดูลัอ้มภายในบ้้้านทีดีู่ ต้ามแนวคดิูขา้งต้น้ บ้้รษัิัทฯ
 ไดูร้�วมมอืกบั้้ทมีงานวจิยัแลัะพื่ฒันาของ SCG แลัะ Panasonic โดูยที่
ความร�วมมอืดูงักลั�าวทีจ่ะแสำดูงเจต้จำานงแลัะความม่�งมัน่ทีจ่ะร�วมกนั
พื่ฒันาสำนิค้าร�วมกนัจ้งไดู้มกีารจดัูงานแถึลังความร�วมมือระหว�างกนั 

 จากความ ร�วมมือดูังกลั�าว บ้้ริษััทไดู้ดูำาเนินการพื่ัฒนาสิำนค้า
ออกสำู�ต้ลัาดูแล้ัวในป่ี่ที่ผ�านมา ไดู้แก� โครงการ Charm on Green  
ที่ธัุญธุานีลัำาลัูกกา ซึ่ึ่งโครงการดูังกลั�าวถึือว�าเปี่็นโครงการที่ไดู้มี
การนำาแนวความคิดู Eco Home แลัะ Smart Home มาพื่ัฒนาใชุ้
อย�างเปี่็นรูปี่แบ้้บ้้ รวมถึึงการนำาแบ้้บ้้บ้้้านที่ไดู้รับ้้การออกแบ้้บ้้ใหม�ให้
สำามารถึที่จะรองรับ้้การอยู�อาศััยของผู้สำูงอาย่ต้ามแนวความคิดู 
Wellness Living แลัะ Elder Care ซึ่ึ่งเกิดูข้�นจากการที่บ้้ริษััทไดู้ใสำ�ใจ
ที่จะพื่ัฒนาบ้้้านเดูี่ยว 2 ชุั�น ที่สำามารถึรองรับ้้การอยู�อาศััยร�วมกัน
แบ้้บ้้ 3 Generation ที่ต้้องคำานึงถึึงการใชุ้งานของสำมาชุิกใน
ครอบ้้ครวัทีเ่ป็ี่นผูสู้ำงอาย่แลัะเดูก็ซึ่ึง่ต้้องไดูร้บั้้การใสำ�ใจในการออกแบ้้บ้้
เพื่่่อความสำะดูวกแลัะความปี่ลัอดูภัย โดูยจากแนวความคิดูดูังกลั�าว
ทำาให้บ้้ริษััทไดู้รับ้้การต้อบ้้รับ้้เปี่็นอย�างดูีจากลูักค้า จนบ้้ริษััทไดู้มี
การนำาแบ้้บ้้บ้้้านจากโครงการ NC on Green Charm ไปี่พัื่ฒนา 
ต้�อยอดูความสำำาเร็จในโครงการ NC Royal ปี่ิ�นเกลั้า เฟื้สำ 2 
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ทั�งนี� สำิ�งต้�างๆ ที่เราไดู้สำรรค์สำร้าง แลัะพัื่ฒนามาอย�างต้�อเนื่อง  ภายใต้้นโยบ้้ายการดูำาเนินงานต้าม สำโลัแกนของ เอ็น.ซีึ่ กร่�ปี่ ที่ว�า  
“ร้้จักบ้าน ร้้ใจคุณ” แลัะสำะท้อนให้เห็นถึึงความเปี่็นผู้เชุี่ยวชุาญในการสำร้างบ้้้าน ซึ่ึ่งมีความหมายมากกว�าคำาว�า “บ้้้าน” นั่นคือ  
การเพื่่�มค่ณ์ค�าในการใชุ้ชุีวิต้ ให้ ไดู้มาซึ่ึ่งชุ่มชุนที่น�าอยู�อาศััยมีค่ณ์ภาพื่ชุีวิต้ที่ดูี  ของสำมาชุิกลัูกบ้้้านท่กครอบ้้ครัว เพ่ื่่อเปี่็นสำังคมแห�ง 
มิต้รภาพื่ที่ดูี แลัะเปี่็นมิต้รกับ้้สำิ�งแวดูลั้อม
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