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   ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
 บริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจสู่ความเป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพยร์ะดบัแนวหนา้ โดยมี
แนวคิดท่ีจะสร้างสรรคค์วามสมบูรณ์ และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของโครงการ ทั้งดา้นการวาง Concept 
ผงัโครงการและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ทั้ งบา้นและอาคารชุด ระบบคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง สร้าง
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้เพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในความเป็นชุมชนเดียวกนั และก่อให้เกิดความผาสุกแก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ อนัเป็นการวางรากฐานความ
มัน่ใจในคุณภาพและผลงานของทุกโครงการให้กบัผูบ้ริโภคในทุกโซนพ้ืนท่ี ตลอดจนมีนโยบายขยายการ
ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจรอีกดว้ย 
 

วสัิยทัศน์  
“เอ็นซี เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพยช์ั้นน า ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับ

สากล โดยใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีทนัสมยั มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” 
พนัธกจิ  
- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจท่ีดี 
- พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทุก
ฝ่าย 

- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยกุตแ์ละบริหารงานดว้ยระบบและการจดัการท่ีดีสร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 

 
ทั้งน้ีในกระบวนการท างาน และด าเนินตามกลยุทธ์ประจ าปีของบริษัทนั้ น ได้น ากลยุทธ์หลัก 

(Corporate Strategy) มาก าหนดเป็น แผนการด าเนินงาน (Action Plan Strategy) ในรูปแบบ KPIs โดยจะมีการ
ก าหนด KPIs ในทุกหน่วยงานใหม่ทุกปีให้สอดคลอ้งกบั KPIs ของบริษทั ทั้งน้ีทุกหน่วยงานจะตอ้งรายงาน
ผล KPIs ของตนเองให้ฝ่ายบริหารไดรั้บทราบและมีการปรับปรุง KPIs หน่วยงานทุกคร่ึงปี เพื่อให้สามารถ
วดัผลส าเร็จไดจ้ริงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีอาจมีการปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นๆ 
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 1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการที่ส าคญั 

 บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “NCH”) ก่อตั้งขึน้เม่ือวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2537 
โดยนายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัซ่ึงเป็นผูม้ีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ปี 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ภายใต้ช่ือ
โครงการ “บ้านฟ้า” และภายใตแ้นวความคิด “รู้จกับ้าน รู้ใจคุณ” โดยน าเสนอความเช่ียวชาญดา้นท่ีอยู่อาศยั 
และการออกแบบโครงการและบา้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยประสานแนวคิดปลูกเรือน
ตามใจผูอ้ยู่ (Adaptive Function Design) เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น และมุ่งเน้นการ
สร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลงัการขาย  

 ในปี 2537 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 100 ลา้นบาท เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษทั 
โดยในระยะแรกบริษทัเนน้การพฒันาโครงการในพ้ืนท่ีกรุงเทพโซนเหนือ ดว้ยสินคา้ทาวน์เฮา้ส์และบา้นเด่ียว 
โดยไดเ้ปิดโครงการ บา้นฟ้ารังสิต บ้านฟ้าคลองหลวง บ้านฟ้าทอฝัน บา้นฟ้าชมพฤกษ์ และบา้นฟ้าลากูน 
บริเวณรังสิต และด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขายและการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า จนเป็นผู ้น าตลาดในเขต
กรุงเทพโซนเหนือ และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในช่วงต้นปี 2539 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 
266 ลา้นบาท 

 ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2540-2543 บริษทัมีการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของสินคา้ เช่น 
Adaptive Function Design ในบา้นเด่ียว และ Flexible Home ในบา้นแฝด เป็นตน้ และไดจ้ดัตั้งบริษทั ควอลิต้ี 
ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (Quality Living Management Co., Ltd., “QLM”) เพื่อให้บริการและบริหารชุมชน
หลังการขายของโครงการ และจัดตั้ งบริษัท เอ็น .ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ  ากัด (N.C. Property 
Management Co., Ltd., “NCPM”) เพ่ือรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยาย
โซนและฐานลูกคา้ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการ “บา้นฟ้า” นอกจากนั้น ยงัเป็น
ช่วงเวลาท่ีบริษทัไดส้ร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยเป็นผูริ้เร่ิมใช ้“สญัญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ดว้ยการปรับ
สัญญาการจ่ายเงินค่างวดของลูกค้าตามความส าเร็จของงานก่อสร้าง อนัเป็นท่ีมาของสัญญามาตรฐานท่ี
ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) น ามาบงัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปในปัจจุบนั  

 ภายหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจ บริษทัไดด้  าเนินกลยทุธก์ารจดัซ้ือโครงการและท่ีดินซ่ึงเป็นหลกัประกนั
ของหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของสถาบนัการเงินต่างๆ และบรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน 
(บบส.) เพื่อมาพฒันาโครงการต่อ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหบ้ริษทัใชเ้ป็นโครงการน าร่องในการขยายเขา้
สู่พ้ืนท่ีในโซนอ่ืนด้วย บริษัทเป็นผูป้ระกอบการบ้านจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ทั้งดา้นบริหารการขาย การตลาด การก่อสร้าง และการพฒันาโครงการ และ QLM เป็น
บริษทัรับบริหารชุมชนบา้นจดัสรรรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 
โดยในปัจจุบนับริษทั และ QLM ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
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 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 800 ลา้นบาท และเขา้ถือหุ้นในบริษทั เอ็น.ซี. 
พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (“NCPM”) บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (“QLM”) และบริษทั 
เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากดั (“NCE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยการซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ในราคามูลค่า
ตามบญัชีรวม 9.57 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการถือ
หุน้  

 ในเดือนพฤศจกิายน 2546 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
และมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 800 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ  านวน 40 ลา้นหุ้น และให้เปล่ียนราคามูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท     เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน และน าหลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนจ านวน               
40 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บเงินจากการ
เพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวน 800 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2547 ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 
1,000 ลา้นบาท โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ลดลงจากร้อยละ 98.8 เหลือร้อยละ 79.0 และ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 กลุ่มตนัฑเทอดธรรมถือ
หุน้รวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 75.9  

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

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืนประเภทหุน้กูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ เสนอขายต่อผู ้
ลงทุนในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ  

 วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 3/2547 มีมติอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทจ านวน 100 ลา้นหน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ตามสัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วนใน
อตัราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และมีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
เดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 200 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 100 ลา้นหุ้น ในอตัราส่วนหุ้น
เดิม 10 หุ้น มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
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แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัอีก 100 ลา้นหุน้ โดยจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,200 
ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2547 

 ระหว่างวันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนและจากการใช้สิทธิเกินส่วน จ านวน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาพาร์ท่ีหุ้นละ1 บาท         
พร้อมดว้ยใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 100 ลา้นหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และไดท้ าการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 1,100 ลา้นบาท  เมื่อ
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 โดยหุ้นเพ่ิมทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2548 และ 19 กรกฎาคม 2548 ตามล าดบั 

  วันที่ 29 มิถุนายน 2549 (วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย) มีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ  านวน 85,985,052 หน่วย มาซ้ือหุ้นสามญั จ  านวน 85,985,052 หุน้ ในราคามูลค่าหุน้ละ 1 บาท และบริษทัได้
ด  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เป็น 1,185,985,052 บาท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั เอ็น.ซี.  เอสเตท จ ากดั  คร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 24 มนีาคม 
2552 มีมติให้ยกเลิกการด าเนินกิจการ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 2552 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก บริษัท 
เอน็.ซี. เอสเตท จ ากดั มีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีซ ้าซอ้นกบับริษทัแม่ และไม่ไดป้ระกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 
2548 รวมทั้งเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่ึงการยกเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัแม่แต่อย่างใด ดงัน้ี (ขอ้มูลบริษทั เอ็น.ซี. เอสเตท จ ากดั  : เป็น
บริษทัย่อยท่ีบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99% ด าเนินธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ประเภทโครงการบ้านขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ช าระแลว้ 100%) 

วนัที่ 21 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเพื่อการจ่ายปันผล โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน 59,299,253 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัราจดัสรร 
20 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล บริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเป็น 1,245,284,305 บาท เมื่อวนัท่ี 28 
เมษายน 2559 และไดด้  าเนินการจดทะเบียนทุนช าระแลว้เป็น 1,245,283,691 บาท กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

 วันที่  23 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เพ่ิมทุนในบริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จ  ากัด 
(NCPM) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นอยูจ่  านวน 99.99% จากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เดิม คือ 
10 ลา้นบาท เป็น 70 ลา้นบาท 
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วนัที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนในบริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (NCPM) 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นอยูจ่  านวน 99.99% จากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้เดิม คือ 70 ลา้น
บาท เป็น 85 ลา้นบาท 

 
สิงหาคม 2562 บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (NCPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทั

NCH ถือหุ้นอยูจ่  านวน 99.99% เขา้ร่วมทุนกบัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป เพ่ือจดัตั้งบริษทั
ยอ่ยร่วมทุน ช่ือ บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั เพื่อรองรับธุรกิจ Intermediate care และ Wellness และธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั  โดยรับดูแลผูสู้งอายแุละรองรับผูป่้วยในระยะพกัฟ้ืน ท่ีมารักษาตวัท่ี รพ.ใกลเ้คียง ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

โดย บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (NCPM) ถือหุ้นในบริษทัร่วมทุน เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 และ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เดอะแคร์แอนดเ์ฮลธ ์กรุ๊ป ถือหุน้ในบริษทัร่วมทุน เป็นสดัส่วนร้อยละ 40  

 

อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ มุ่งเนน้นโยบายการจดัการและด าเนินงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม 
และโปร่งใส อย่างต่อเน่ือง และมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
ตระหนักถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยนื  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคลอ้งกบั Brand Vision NC Group ท่ีว่า : A Happy Living 
Community หรือ สงัคม ชุมชน เป่ียมสุข 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ :  * กลุ่มตนัฑเทอดธรรม หมายถึง ผูถื้อหุน้นามสกุลตนัฑเทอดธรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

นโยบายการด าเนินธุรกจิของบริษัท และบริษัทย่อย 

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

 บริษัท เอ็น .ซี . พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (N.C. Property Management Co., Ltd. : 
NCPM) ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารและจดัการโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขาย
และการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของการเข้าไปฟ้ืนฟูกิจการ การเจรจากับลูกค้าเก่า 
ตลอดจนการเจรจากบัเจา้หน้ี โดยมีโครงการท่ีเขา้รับจา้งบริหารโครงการ อาทิ โครงการบา้นสวนลลนา พทัยา 
โครงการจนัทิมา ปาร์ค พุทธมณฑล สาย 5 โครงการบ้านสวนดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และโครงการธญัธานี     
โฮมออนกรีน เป็นตน้  

 บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Quality Living Management Co., Ltd. : QLM)               
ด  าเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัจากการเขา้อยูอ่าศยั อาทิ 

77.55 % 

กลุ่มตนัฑเทอดธรรม * 

บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ควอลติี ้ลฟิวิง่ 
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

99.99 % 99.99 % 

บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั 

60 % 
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ระบบการรักษาความปลอดภยั การรักษาความสะอาด และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ เป็นตน้ โดย
ในปี 2562 รับบริหารชุมชนรวมทั้งส้ิน 11 โครงการ  

 บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั (Siri Arun Wellness Co., Ltd. : Siri Arun) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 
บริษทั เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (NCPM) ด าเนินธุรกิจ Intermediate care และ Wellness และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  โดยรับดูแลผูสู้งอายแุละรองรับผูป่้วยในระยะพกัฟ้ืน ท่ีมารักษาตวัท่ี รพ.ใกลเ้คียง โดย 
NCPM ถือหุ้น ร้อยละ 60 และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะแคร์แอนด์เฮลธ์ กรุ๊ป  ถือหุ้น ร้อยละ 40 โดยมี
คณะกรรมการ 4 ท่านเป็นตวัแทนจาก NCPM 3 ท่านและจากบริษทัร่วมทุนอีก 1 ท่าน 

 
 

 1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  - ไม่มี – 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
 บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ประเภทบา้นจดัสรร
พร้อมท่ีดินเพื่อขายภายใตช่ื้อโครงการ  “บา้นฟ้า” โดยเนน้การออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
โครงการ ตลอดจนการบริหารชุมชนภายหลงัการขายเป็นหลกั เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนผูอ้ยู่อาศยัเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืน บริษทัจะให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีดี มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ และมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคต 

ในปัจจุบนับริษทัฯ มีโครงการในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ี 4 มุมเมือง และจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น 
ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยบริษทัจะตั้งช่ือโครงการตามท่ีตั้งและลกัษณะแนวคิดของโครงการนั้นๆ 
ดงัน้ี 

กรุงเทพฯ โซนเหนือ : บริเวณล าลูกกา ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้าปิยรมยเ์ทนโดร,บา้นฟ้าปิยรมย  ์   
เลคแกรนดเ์ด, บา้นฟ้าปิยรมย ์นีว่า ,  NC on Green Charm          
 

กรุงเทพฯ โซนตะวนัตก : บริเวณวงแหวนป่ินเกลา้ และ พุทธมณฑล ไดแ้ก่ โครงการ เอน็ซี รอยลั   
ป่ินเกลา้ สาย 5,    บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้-พุทธมณฑล สาย 5, โครงการ
บา้นฟ้าทาวน์น่ี ป่ินเกลา้ และบา้นฟ้ากรีนเนอร่ีปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์
 

โซนอ่ืนๆ  : จงัหวดัชลบุรี บริเวณพทัยาเหนือ ถนนชยัพรวิถี ไดแ้ก่ โครงการเนทูเรซ่า  
พทัยาเหนือ คอนโดมิเนียม (เฟส1 และเฟส2) โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ี 
พทัยาเหนือ  ชยัพรวิถี (ปิดโครงการ) จงัหวดัเชียงใหม่ อ  าเภอเมือง ไดแ้ก่  
โครงการดิอามองต ์คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ 
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NC Brand and Location 

As of December 2019 

 

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

 
 

สัดส่วนรายได้จากการขายตามลกัษณะการส่ังซ้ือของลูกค้า      

ประเภทบ้าน 
การผ่อนช าระเงิน

ดาวน์ 
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 

2562 2561 2560 
1.บา้นพร้อมอยู ่ (0-2 งวด) 81.87 99.09 95.31 
2.บา้นสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 16.97  0.91  1.93 
3.บา้นสัง่สร้าง (มากกว่า 7 งวด) 1.16 0.00 2.76 

รวม 100 100 100 
 

โครงสร้างรายได้       

บริษทัมีรายไดห้ลกัทั้งจ  านวนมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย 

1. รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้จากการ
ก่อสร้าง โดยรายได้จากการขายสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท คือ บ้านเด่ียว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮา้ส์  อาคารชุดและอ่ืนๆ 

2. รายได้จากธุรกิจบริหารและจดัการโครงการ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการก่อสร้าง และรายไดจ้ากการ
บริหารและจดัการโครงการ 

3. รายไดจ้ากธุรกิจบริหารชุมชนหลงัการขาย  

4. รายไดอ่ื้นๆ 
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หมายเหตุ *           บริษทัถือหุน้ใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 
             ** รายไดค่้าเช่าและบริการ ปี 2562 ส่วนหน่ึงมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

*** ประเภทรายไดอ่ื้นเป็นรายไดจ้ากการยดึคืนสญัญา รับค่าเช่า ค่าเปล่ียนสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ 

             NC หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
            NCPM หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
            QLM หมายถึง บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
  Siri Arun หมายถึง บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั  

 

 

 

 

ประเภทธุรกิจ/รายได้ ด าเนินการโดย 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย NC 1,212 96.8 1,735 97.3 1,425 97.8 

-รายไดจ้ากการขาย 
 

  
    

ประเภทบา้นเด่ียว 
 

472 37.7 735 41.2 817 56.1 
ประเภทบา้นแฝด 

 
162 12.9 208 11.6 153 10.5 

ประเภทบา้นทาวนเ์ฮา้ส์ 
 

317 25.3 246 13.8 216 14.8 
ประเภทอาคารชุด 

 
127 10.1 194 10.8 239 16.4 

                  ท่ีดินเปล่า  133 10.6 352 19.7 - - 

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการ NCPM*   
  

  
- รายไดจ้ากการก่อสร้าง 

 
- - - - - - 

ธุรกิจบริหารชุมชนหลังการขาย  / 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
QLM*,NC  20 1.6 22 1.2 21 1.4 

- รายไดค้่าเช่าและบริการ** 
 
รายได้อ่ืน *** 

 
 

NC,NCPM*,QLM* 

20 
 

21 

1.6 
 

1.7 

22 
 

25 

1.2 
 

1.4 

21 
 

11 

1.4 
 

0.8 

รายได้รวม 
 

1,253 100.0 1,782 100.0 1,457 100.0 
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2.1 การประกอบธุรกจิของแต่ละผลติภัณฑ์ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย 

 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้น
เด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย โดยมีจุดเด่นในการออกแบบท่ีสร้างสรรค์แนวคิด
โครงการท่ีมีจุดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในโครงการท่ีดี และตอบโจทย์
ตรงความตอ้งการของลูกคา้และมีการบริหารจดัการโครงการหลงัการขายใหก้บัชุมชนในโครงการต่างๆ ท าให้
เป็นท่ีไวว้างใจกบัลูกคา้จนท าใหส้ามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ไดห้ลากหลายทัว่ถึง รวมทั้งโซนในเมือง และจงัหวดั
ใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยโครงการของบริษทัสามารถแยกประเภทตามแนวคิดของแต่ละ
โครงการ ดงัน้ี 

 แนวคดิบ้านสวน (Green Park Concept) : เนน้บรรยากาศบา้นสวน และรีสอร์ทหลายรูปแบบ   
โดยออกแบบบา้นให้เปิดรับมุมมองของสวนธรรมชาติจากภายนอกไดม้ากข้ึน และเพ่ิมเติม
ส่วนอ่ืน เช่น Oriental Room และ Green Room มาประยุกต์ใช้ให้สอดคลอ้งกับแนวคิดบ้าน
สวน ไดแ้ก่ บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้ สาย5 และบา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ เป็น
ตน้ 

 แนวคิดบ้านติดสนามกอล์ฟ (NC on Green Concept) : เน้นบ้านติดสนามกอล์ฟ และการ
ออกแบบบา้นในบรรยากาศท่ีลอ้มรอบดว้ยสนามกอลฟ์ อาทิเช่น ธญัธานี โฮมออนกรีน และ   
โฮมออนกรีน วิลเลจ 2  NC on Green Charm เป็นตน้ 

  แนวคิดบ้านท าเลดี (Location Concept) : เป็นโครงการขนาดเล็กท่ีเน้นในท าเลท่ีตั้ งท่ีดีมี
ทางเขา้ออกสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน อาทิเช่น บา้นฟ้ารังสิต และ บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี พทัย
นาเหนือ เป็นตน้ 

 แนวคดิคอนโดโมเดร์ิน อาร์ทพาร์ค ( Nature is all around Concept) : เป็นคอนโดท่ีออกแบบ
บนพ้ืนท่ีสีเขียวรูปแบบใหม่  สไตล ์Modern art in the Park  พร้อมรูปแบบสวน 4 แบบ 4 สไตล ์
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และมีเพียงหน่ึงเดียวในพทัยา ท าเลใจกลางเมืองพทัยา  ติด ถ.สุขุมวิท 
เดินทางสะดวก พร้อมส่ิงอ  านวยความสะดวกครบครัน 

 แนวคอนโดมิเนียม ความสุขที่ธรรมชาติโอบล้อมเมือง (Absolute Balance)  เป็นคอนโดท่ี
ออกแบบการใช้ชีวิตสไตลโ์มเดิร์น แต่ใกลชิ้ดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย 
ศูนยก์ลางธุรกิจ บนท าเลแห่งอนาคตของเมืองเชียงใหม่ 
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ในปัจจุบนับริษทัมีโครงการหลกัท่ีอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานแบ่งกลุ่มตาม Strategic Business Unit ตาม
แนวคิด, ระดบัราคาของแต่ละโครงการ และตามโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 

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

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

     กลุ่มลูกคา้ AC กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง (ระดบัราคา 1.0 – 4.0 ลา้นบาท) 
 
ทั้งน้ี โครงการท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยพฒันาเพ่ือขาย สามารถแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. บา้นพร้อมอยู่ ใช้กับโครงการประเภทบ้านจดัสรร และอาคารชุดพกัอาศยั เป็นบ้านหรือ

อาคารชุดพกัอาศยั ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และพร้อมท่ีจะโอนใหลู้กคา้ทนัทีท่ีลูกคา้ช าระเงินเรียบร้อย โดย
มีระยะการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 0-2 งวด คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาบา้นโดยบริษทัด าเนินการขายบา้น
พร้อมอยูต่ ั้งแต่ปี 2545 และเร่ิมพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือขายในปี 2549  

 

 2. บ้านสั่งสร้าง ใช้กับโครงการประเภทบ้านจดัสรร เป็นลกัษณะบ้านท่ีลูกค้าสั่งสร้างตาม
รูปแบบท่ีบริษทัไดอ้อกแบบไว ้โดยลูกคา้สามารถเลือกทางเลือกในการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในซ่ึงได้
ออกแบบรองรับไวแ้ลว้ได ้บริษทัจะเร่ิมก่อสร้างเม่ือมีการท าสัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้และไดรั้บช าระเงินดาวน์

แนวราบ Project Brand Target 
Group 

Price (MB.) House Type Location Project Type 

1 บา้นฟ้าปิยรมยเ์ทนโดร PIYAROM AC 1.9-3.6  MB TH/DH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

2 บา้นฟ้าปิยรมยเ์ลค แกรนดเ์ด PIYAROM AB 4.2-9.5 MB SDH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

3 บา้นฟ้าปิยรมย ์นีว่า PIYAROM AB 1.7-6.7 MB SDH/DH/TH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

4 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้ สาย 5 BAANFAH AC 2.1-7.5 MB SDH/DH/TH ป่ินเกลา้ สาย 5 แนวราบ 

5 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ BAANFAH AC 4.0-12.6 MB SDH ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ แนวราบ 

6 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ทิวา ป่ินเกลา้ สาย 5 BAANFAH AC /  AB 3.9-14.0  MB SDH/DH ป่ินเกลา้ สาย 5 แนวราบ 

7 บา้นฟ้าปิยรมย ์นอร์เดิร์น PIYAROM AB 5.0-9.9  MB SDH ล าลูกกา คลอง 6 แนวราบ 

8 เอน็ ซี ออนกรีน ปาลม์ พาร์ค 
HOME ON 

GREEN 
AC 2.0-4.3  MB DH/TH ล าลูกกา คลอง 5 แนวราบ 

9 บา้นฟ้าทาวน์น่ี ป่ินเกลา้ สาย5 BAANFAH BC 2.4-3.8 MB TH ป่ินเกลา้ สาย 5 แนวราบ 

10 เอน็ ซี ออนกรีน ฌาร์ม 
HOME ON 

GREEN 
AB / AA 5.5-20.0 MB LSH ล าลูกกา คลอง 5 แนวราบ 

11 เอน็ ซี รอยลั ป่ินเกลา้ NC Royal AB / AA 7.5-25.0 MB LSH กาญจนาภิเษก แนวราบ 

12 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ คอนโดมิเนียม Natureza AC 0.89-3.9 MB Condo พทัยาเหนือ ชยัพรวิถี แนวสูง 

13 ดิอามองต ์คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ Diamant AC 2.2-3.5 MB Condo 
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

เชียงใหม่ 
แนวสูง 
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แลว้ โดยมีงวดการผ่อนช าระเงินดาวน์ประมาณ 7–8 งวด คิดเป็นร้อยละ 10 - 15 ของราคาบา้น บา้นสั่งสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทมีไวเ้พ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี
ตอ้งการทยอยผอ่นช าระเงินดาวน์ หรือปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้น  
 

 3. บา้นสร้างก่อนขาย ใชก้ับโครงการประเภทบ้านจัดสรร เป็นบ้านท่ีบริษัทไดเ้ร่ิมก่อสร้าง
บางส่วน ซ่ึงเม่ือลูกคา้เขา้แวะชมโครงการจะสามารถเลือกซ้ือไดท้นัที บริษทัมีนโยบายการสร้างบา้นก่อนขาย
เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ือง
การปรับรูปแบบการใชส้อย (Adaptive Function Design) รวมทั้งความพร้อมของลูกคา้ในการเข้าอยู่อาศยัท่ี
แตกต่างกนัไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การมีบา้นสร้างก่อนขายในโครงการถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีช่วยให้บริษทัมี
สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป ท่ีช่วยใหเ้กิดการโอนไดเ้ร็วข้ึน โดยมีงวดการผอ่นช าระเงินดาวน์ประมาณ 3 – 6 งวด บริษทั
ไดเ้พ่ิมสินคา้ประเภทบา้นสร้างก่อนขายตั้งแต่ปี 2545  

 ทั้งน้ี บา้นแต่ละประเภทท่ีมีแบบเดียวกนั จะมีราคาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงการมีบา้นประเภทต่างๆ เพื่อให้
เป็นทางเลือกกบัลูกคา้ ทั้งในดา้นความมัน่ใจในสินคา้ของบริษทั และในเร่ืองความพร้อมในการผ่อนช าระ 
บริษทัใชก้ลยทุธก์ารก าหนดลกัษณะของบา้นท่ีขายในแต่ละโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย และท าเลท่ีตั้งโครงการ อาทิ โซนทางเหนือซ่ึงมกัจะเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบักลาง บริษทัจะเน้น      
กลยุทธ์ขายบา้นสัง่สร้าง และบา้นสร้างก่อนขายเป็นหลกั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่พอใจท่ีจะทยอยผอ่นช าระ
เงินดาวน์มากกว่า ในขณะท่ีโซนทางใต ้บริษทัจะใชก้ลยทุธส์ร้างบา้นพร้อมอยู ่เน่ืองจากในโซนใต ้ขนาดของ
บา้นจะถูกก าหนดโดยผงัเมืองให้สร้างบา้นเด่ียว ซ่ึงเป็นการจ ากดักลุ่มลูกคา้ท่ีมีก  าลงัซ้ือสูง มีความตอ้งการ
บา้นในระยะเวลารวดเร็ว ตลอดจนลกัษณะการแข่งขนั และพฤติกรรมผูบ้ริโภคในบริเวณนั้น กลยทุธก์ารสร้าง
บา้นพร้อมอยู ่จะเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งดี   

โครงการอาคารชุดพกัอาศยัโครงการแรกของบริษทั คือ โครงการเดอะโฟกสั คอนโดมิเนียม โดยเป็น
การซ้ือโครงการ NPL ท่ีพฒันาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วมาเพ่ือพฒันาต่อ ดังนั้ น โครงการดังกล่าวจึงเป็น
โครงการบา้นพร้อมอยู ่อยา่งไรก็ดี นโยบายการพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัของบริษทัไดม้ีการวางแผน
พฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี  

 

4.  คอนโดมิเนียม พร้อมอยู่ บริษัทฯ มีโครงการประเภทคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม พทัยาเหนือ เฟส 1 และ 2 มูลค่าโครงการรวม 1,298 ลา้นบาท บนพ้ืนท่ีสี
เขียวรูปแบบใหม่สไตล ์Modernized Art Park โดดเด่นท่ีสุดในเมืองพทัยา โดยการเลือกยทุธศาสตร์ก  าหนด
ท าเลท่ีตั้งเป็นหวัใจหลกัของการด าเนินธุรกิจท่ีอยูอ่าศยั เพื่อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคให้ตรงจุด และเนน้รูปแบบการ
ดีไซดท่ี์ทนัสมยั ใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลลู์กคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ 

และโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ท่ี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์ฟ้าฮ่าม จงัหวดัเชียงใหม่ มูลค่า
โครงการ 186 ลา้นบาท จ านวน 77 ยนิูต ดว้ยคอนเซ็ปต์ “Absolute Balance” ธรรมชาติโอบลอ้มเมืองบนท าเล
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ศกัยภาพครบครันดา้นความสะดวกสบาย กบัท าเลแห่งปัจจุบนัและอนาคตท่ีดีท่ีสุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวยร์าย
ลอ้มดา้นศูนยก์ลางธุรกิจ สบามบิน มหาวิทยาลยั โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินคา้ ท่ามกลางมนตเ์สน่ห์
แห่งทศันียภาพเมืองเชียงใหม่และดอยสุเทพ 
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ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมโีครงการที่ด าเนินการอยู่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
 

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

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

โซนเหนือ
1 ธญัธานี โฮมออนกรีน วงแหวน บา้นเด่ียว 5.0-7.0 236     1,639.0     1,083.0     233         1,605.5    98.7     233         1,605.5    98.7      -       -         -       

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

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

3 บา้นฟ้าปิยรมย์ วงแหวน บา้นเด่ียว 4.2-9.5 144     780.4        474.0        144         780.4       100.0   144         780.4       100.0    -       -         -       
เลคแกรนดเ์ด (เฟส 13) ล าลูกกา

คลอง 6
4 บา้นฟ้าปิยรมย ์นีว่า วงแหวน บา้นเด่ียว 1.7-6.7 295     805.8        558.8        295         805.8       100.0   295         805.8       100.0    -       -         -       

(เฟส 14) ล าลูกกา บา้นแฝด
คลอง 6

5 บา้นฟ้าปิยรมย ์เทนโดร วงแหวน บา้นแฝด 1.9-3.6 422     1,078.0     668.0        226         615.6       53.5     201         549.9       47.6      25 65.7        6.0        
(เฟส 15) ล าลูกกา ทาวน์เฮา้ส์

คลอง 6

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต % %
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย  มลูค่า  มลุค่าเงิน  มลูค่า  มลูค่า  มลูค่า 

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

6 NC on Green Charm วงแหวน บา้นเด่ียว 5.5-20.0 109    929.0      605.0      60         569.7          56.9     53      495.4       48.6      9      74.3      8.2      
ล าลูกกา
คลอง 5

7 บา้นฟ้าปิยรมย ์นอร์เดิร์น วงแหวน บา้นเด่ียว 5.0-9.9 141     803.0        457.0        3             22.8               2.1         - - - 3 22.8        2.1        
(เฟส 16) ล าลูกกา

คลอง 6
8 Palm Park @ วงแหวน บา้นแฝด 2.0-4.3 114     325.0        224.0        2             7.7                 1.7         - - - 2 7.7          1.7        

NC on Green Charm ล าลูกกา ทาวน์เฮา้ส์
คลอง 5

โซนตะวนัตก
9 เอ็น.ซี. รอยลั ป่ินเกลา้ ถ.ทวีวฒันา บา้นเด่ียว 7.5-25.0 61      873.2      583.0      61         873.2          100.0   61      873.2       100.0    -   -        -      

กาญจนาภิเษก
26-2-33.9 ไร่

10 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ถ.บรมราชชนนี บา้นเด่ียว 2.1-7.5 466    1,757.6   1,138.2   466       1,757.6       100.0   466    1,757.6    100.0    -   -        -      
ป่ินเกลา้ - สาย 5 สามพราน บา้นแฝด

จ.นครปฐม ทาวเฮา้ส์
11 บา้นฟ้าทาวน์น่ี ป่ินเกลา้ ถ.พุทธมณฑล ทาวเฮา้ส์ 2.4-3.8 328    899.0      679.0      140       408.9          42.7     132    382.2       40.2      8 26.7      2.4      

ดอนหวาย สาย5
จ.นครปฐม

12 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด บา้นเด่ียว 4.0-12.6 129    677.0      471.0      69         369.1          53.5     68      361.3       52.7      1      7.8        0.8      
ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์

จ.นนทบุรี

% %

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต 
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ราคา
ช่ือโครงการ/ ท่ีตั้งโครงการ/ ลกัษณะ ต่อหน่วย  มลูค่า  มลุค่าเงิน  มลูค่า  มลูค่า  มลูค่า 

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

13 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ถ.บรมราชชนนี บา้นเด่ียว 3.9-14.0 130     656.0        472.0        20       132.3       15.3     - - - 20       132.3      14.3   
ทิวา - สาย 5 สามพราน บา้นแฝด

จ.นครปฐม
โซนใต้

14 นริศา  ธนบุรีรมย์ ถ.ประชาอุทิศ บา้นเด่ียว 5.0-12.0 60       403.0        285.0        59       395.0       98.3     59       395.0       98.3      -    -    -   
เขตราษฎร์บูรณะ

 51-2-69.6 ไร่
15 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค ถ.ประชาอุทิศ บา้นเด่ียว 4.6-11.0 258     1,206.9     866.0        257     1,192.8    99.6     257     1,192.8    99.6      -    -  -   

 รอยลั ธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ บา้นแฝด
 65-1-54.1 ไร่

โซนอ่ืนๆ
16 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมงุ คอนโด 0.89-3.6 407     622.0        427.0        400     603.6       98.0     400     603.6       98.0     -      -         -     

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

17 คอนโดเนทูเรซ่า อ.บางละมงุ คอนโด 1.1-3.9 406     657.0        409.0        376     598.8       92.6     375     595.5       92.3     1         3.2          0.3     
พทัยาเหนือ (เฟส2) ชลบุรี มิเนียม

4-0-66 ไร่
18 คอนโดดิอามองด์ อ.เมือง คอนโด 2.2-3.5 77       176.0        150.0        60       135.4       77.9     60       135.4       77.9     -      -         -     

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มิเนียม
4-0-28.4 ไร่

% %

ขายแลว้ โอนแลว้

%

คงเหลือโอน โครงการรวม 

 ยนิูต  ยนิูต 
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ธุรกิจบริหารและจดัการโครงการแบบครบวงจร 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั (NCPM) (บริษทัยอ่ย): ประกอบธุรกิจรับบริหาร

โครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหารการขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของ
การเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหารร่วมกบัเจา้ของท่ีดิน  

 
ธุรกิจบริหารชุมชน 
 บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั (QLM) (บริษทัย่อย) : ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มบริษทัยอ่ยประกอบ
ธุรกิจการใหบ้ริการบริหารชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน ในปี 2562 รับ
บริหารชุมชนทั้งส้ินกว่า 11 โครงการ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
        2.2.1 การตลาด 
 บริษทัไดมี้การปรับภาพลกัษณ์องค์กรให้ทนัสมยัข้ึน  โดยยึดหลกั “รู้จกับา้น รู้ใจคุณ หรือ 
“We built your Home with our Heart” โดยได้ท าการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมี ต่อลูกค้า
โครงการฯ และลูกคา้ในวงกวา้ง พบว่า NC GROUP มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาผูบ้ริโภค โดยในปีน้ีบริษทั
ไดว้างแนวทางเพ่ือตอกย  ้า Brand Awareness ของ NC GROUP ใหแ้ข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งรักษาจุด
แข็งของ NC GROUP โดยพยายาม Highlight จุดแข็งนั้น อาทิ ความเป็นสงัคมท่ีอบอุ่น, การบริการท่ีเป็น
กนัเองและอบอุ่น,  ส่ิงแวดลอ้มภายในและบรรยากาศท่ีร่มร่ืนน่าอยูข่องโครงการ และราคาท่ีคุม้ค่า  
   ทั้ งน้ี  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของแบรนด์ NC GROUP ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ง
ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ใชโ้ครงการ “NC ROYAL (PINKLAO)” 
เป็น Premium Brand ท่ีสะท้อนความหรูหรามีระดบัในสังคมระดบัพรีเมี่ยม, โครงการ “บา้นฟ้าปิยรมย ์
Lake Grande” เป็นอีก Brand ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีดว้ยการบริหารชุมชนท่ีน่าอยู ่(อบอุ่น และครบครัน) และ
โครงการ “บ้านฟ้า Greenery” ท่ีเป็นBrand ท่ีมีความเป็น value for money ในสายตาของกลุ่มลูกค้าท่ี
สมัผสัถึงชุมชน  ความร่มร่ืน อบอุ่น และโครงการ “Home on Green” เป็น Premium Brand อีกโครงการท่ี
มีความเป็นอยู่ท่ีแตกต่าง ท่ามกลางสนามกอล์ฟและความเขียวของพรรณไม ้และโครงการ Natureza 
Condo เป็นการสร้างแบรนด์ คอนโดมิ เนียมของบริษัท เป็นโครงการแรก และเป็นตัวสร้างความ
หลากหลาย และครอบคลุมในทุกผลิตภณัฑ์ ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล ์
และสร้างสงัคมเมืองสีเขียว ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ ใจกลางเมืองพทัยา 
     โดยยงัคงยึดหลักการบริหาร “We built your home with our heart” และมุ่งสร้างความ
แตกต่างของโครงการและผลิตภณัฑ์จากคู่แข่งโดยทัว่ไป ประสานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO ทั้ง
มาตรฐานการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างบา้นของโครงการ และการสร้างความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ใน
ดา้นการส่งมอบบา้น ตลอดจนการดูแลโครงการหลงัการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และเป็น
การสร้างแบรนด ์“NC GROUP” ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดวงกวา้งอีกดว้ย 
 

 กลยุทธ์การตลาด  

1) กลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ (Brand Image) ของผลติภัณฑ์ 

 การสร้างภาพลกัษณ์ปรับ Brand Image โดยเน้นความเป็น NC GROUP อีกทั้งมี
การปรับ Brand ของโครงการและมีการปรับรูปแบบการน าเสนอสินคา้ของพนกังานขายใหม้ีความเป็นมือ
อาชีพ ในรูปแบบใหม่ 5G และประยุกษ์ผสมผสานและเขา้ใจปรับรูปแบบการโฆษณาในรูปแบบ IMC 
(Integrated Marketing Communication) ของการส่ือสารการตลาดรวมทั้งส่ือประชาสัมพนัธ ์เพ่ือใหลู้กคา้



    บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                        ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ 

 

 
 

20 

ไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงระดบัของสินคา้แต่ละแบรนด์ไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน และสามารถตดัสินใจไดท้นัทีว่า
สินคา้ระดบัใด แบรนดใ์ดเหมาะกบัความตอ้งการของตนเอง โดยใชแ้บรนดเ์ป็นตวัแบ่งประเภทและระดบั
ของสินคา้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพรีเมี่ยม และ กลุ่มมาตรฐาน  

 สร้างจุด Touchpoint ท่ีลูกคา้สามารถเห็น รู้สึก และสัมผสัได ้ในรูปแบบ Five 
Sense  เมื่อเขา้เยีย่มชมโครงการทุกโครงการท่ีเปิดขายปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความรู้สึก ประทบัใจ น่าสนใจ 
ต่ืนเตน้ น่าติดตาม (Interest at first sight) ทั้งน้ี จะปรับปรุงทั้งหมด 4 ส่วนหลกั คือ บริเวณส านักงานขาย 
บริเวณทางเขา้โครงการบริเวณภายในโครงการและบา้นพร้อมขายท่ีเปิดใหลู้กคา้เขา้ชม 

 ประชาสัมพันธ์การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ NC GROUP และประชา 
สมัพนัธแ์บรนดแ์ต่ละแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 Event Marketing เน้นด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้าและสร้างยอดขาย 
โดยมีการจดัการส่งเสริมการขายพร้อมกบักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ตวัจริง ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัอย่างต่อเน่ืองช่วยสร้าง “บุคลิกภาพของตราสินคา้” 
(Brand Personality) ไดผ้ลทั้งในดา้นการสร้างการรับรู้ของตราสินคา้ และการสร้างยอดขายไปพร้อมกนั 

 Digital Marketing เน้นสร้างก ารเข้าถึงและรับ รู้ของ Brand NC ในระดับ 
Corporate Brand จนถึงระดบั Project Brand ท่ีมีภาพลกัษณ์ความทนัสมยัท่ีผสมผสานกบัการอยู่อาศยัได้
ลงตวั 

2) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัไดก้  าหนดแนวคิดเฉพาะส าหรับแต่ละโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่าง 
โดยมีการวางแผนออกแบบผงัโครงการ  รูปแบบสไตลบ์า้นไดม้ีการพฒันาโดยเฉพาะในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
โดยมีปรับรูปแบบ Design จากสไตล์ท่ีมีกล่ินอายความเป็นไทยเปล่ียนเป็นสไตล์ Modern Tropical, 
Modern Simply  เนน้ประโยชน์ใชส้อยของพ้ืนท่ีทั้งภายใน และภายนอกบา้น โดยภายในเน้นตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของผูอ้ยู่อาศยัคนรุ่นใหม่ อาทิ ห้อง Green Room, Walk in Closet, เรือนรับรอง, Royal suite 
และการบริหารโครงการหลงัการขายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนกบัลูกบา้น หรือการออกแบบประโยชน์ใช้
สอย (Function) ส าหรับโครงการแนวคิดบา้นสวน ทั้งภายในและภายนอกบา้นให้สัมผสัทศันียภาพของ
สวนไดอ้ย่างเต็มท่ี  และบริษทัฯ ไดม้ีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อรองรับการอยู่อาศยั 3 Generation โดยน า
หลกั Universal Design เขา้มาปรับใช ้และมุ่งเน้นพฒันา Aging care innovation design เพ่ือเพ่ิมความสุข
ของทุกคนในครอบครัวอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการออกแบบบา้นรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต ์
“We care” โดยค านึงถึงหอ้งนอนพิเศษดา้นล่างท่ีรองรับผูสู้งอาย ุซ่ึงสามารถพกัผอ่นไดโ้ดยไม่ตอ้งข้ึนชั้น
บน ซ่ึงแต่ละแบบบา้น เป็นแบบบา้นท่ีไม่ใหญ่มากแต่มีหอ้งนอนถึง 4 หอ้งนอน เป็นตน้ 
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 มีการจัดโครงสร้าง Brand สินค้าให้เกิดความสอดคล้อง Brand Portfolio กับ 
Brand Image ของ NC GROUP โดยการพัฒนาแบบบ้านแต่ละหลังจะมีการน า  Research ในส่วน 
Customer Insight เพื่อน ามาพฒันาแบบบา้นและโครงการฯให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูอ้ยู่อาศยัท่ีเป็น 
Target Group จริง และมีการแบ่งแต่ละ Segment ใหมี้ความแตกต่างกนัตามระดบัราคา อีกทั้ง ยงัใส่ใจใน
ส่ิงแวดลอ้มโดยใส่ใจในวสัดุท่ีเลือกใช ้โดยมีความใส่ใจเก่ียวกบั ECO Friendly เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ในส่ิงแวดลอ้ม  

  ลกัษณะเฉพาะของการออกแบบบ้านให้มีทางเลือกส าหรับลูกค้า (Adaptive 
Function Design) กล่าวคือ บริษทัไดส้ร้างทางเลือกใหก้บัลูกคา้ (Design Option) ในการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี
ใชส้อยภายในบา้นได ้เช่น เพ่ิมห้องนอนชั้นล่าง เพ่ิมโรงจอดรถ หรือเพ่ิมหอ้งนัง่เล่น เป็นตน้ ท าใหลู้กคา้
สามารถต่อเติมหรือปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีใชส้อยภายในบา้นไดต้ามความพึงพอใจ  

  โครงการของบริษทัจะมีพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นจุดเด่น เน่ืองจากในแต่ละโครงการ 
แมจ้ะมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้มีการจดัสรรพ้ืนท่ีส่วนกลางแตกต่างกนั แต่พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค 
และพ้ืนท่ีส่วนกลางของแต่ละโครงการ จะไดรั้บการจดัสรรใหมี้พ้ืนท่ีมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือเพ่ิม
ความร่มร่ืนและความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชนในหมู่บา้นอีกดว้ย 

3) กลยุทธ์การก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของบ้านและโครงการ 

 การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และกระบวนการตรวจเช็คงานในทุกขั้นตอนเพ่ือให้
ได้บ้านและโครงการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีก  าหนดข้ึนตามขั้นตอนของ ISO 9001:2008 ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการ (Site Plan) การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารการขาย ตลอดจน
การเสนอบริการหลงัการขาย โดยรับประกนัโครงสร้างบา้นภายหลงัการโอนนานถึง 5 ปี เป็นกลยทุธท่ี์ท า
ใหลู้กคา้มัน่ใจไดถึ้งคุณภาพของโครงการของบริษทั ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ตลอดจนการส่ือสาร
ตรงถึงผูบ้ริหารผ่านฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (CFR : Customer Feedback Records) จะเป็นช่องทางหน่ึงท่ีให้
ลูกค้าได้มีโอกาสตรวจสอบและร้องเรียนงานก่อสร้างท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการแก้ไขได้
ทนัเวลา อีกทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้อีกดว้ย ทั้งน้ี ในปี 2552 – 2555 
บริษทัยงัไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ซ่ึงเป็นคร่ืองการันตีได้ว่า บริษัทเป็นผูป้ระกอบการท่ีตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการโฆษณา การท าสัญญา  การผลิต และจ าหน่ายสินค้าและ
บริการท่ีค  านึงถึงผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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4) กลยุทธ์การสร้างความมัน่ใจในชุมชนอยู่อาศัยที่ดีภายหลงัปิดโครงการ 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของความพึงพอใจของลูกคา้ในระยะยาว จึงมุ่งเน้น
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกคา้และชุมชนในโครงการภายหลงัการปิดการขาย โดยการวางระบบการ
บริหารชุมชนท่ีดี สร้าง Customer Lifetime Value กล่าวคือ ได้จดัตั้งบริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์
จ  ากัด เพ่ือด าเนินกิจการบริหารโครงการของบริษัทอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดพ้ืนท่ีส่วนกลาง ซ่ึง
ประกอบด้วยสโมสร สวนหย่อม และสถานท่ีเล่นกีฬามากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด และการจดักิจกรรม
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกบา้นไดม้ีกิจกรรมร่วมกนั พัฒนาระบบการดูแลและให้บริการลูกคา้ ระบบ
การให้บริการรับขอ้ร้องเรียน (CRM: Customer Relations Management)     โดยฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์ของ
บริษทั เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหผู้อ้ยูอ่าศยั และเป็นการรักษาลกัษณะเฉพาะตลาดและแนวคิดของโครงการ
ไวต่้อไป 

        5)    กลยุทธ์ด้านการวจิยัการตลาดและการพฒันาตลาด 

  บริษทัเลง็เห็นความส าคญัของขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป็นอยา่งมาก 
โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยพฒันาธุรกิจ เพ่ือท าการวิจยัตลาดก่อนการจดัซ้ือท่ีดินและการเปิดโครงการใหม่ โดย
วิจยัความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์สภาพตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขนั และช่องว่างทางการตลาด 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ สภาวะการแข่งขนั 
ศกัยภาพของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมี
การวิจยัอยา่งเป็นระบบ  

 6)    กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกค้า 

   บริษทัมุ่งสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ 
ซ่ึงมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กบัลูกคา้ได้ โดยได้ด  าเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ อาทิเช่น บริษัทเป็นผูริ้เร่ิมการใช ้“สัญญาเป็นธรรม” ในปี 2542 ซ่ึงเป็นสัญญาท่ี
ก  าหนดใหลู้กคา้จ่ายเงินดาวน์ตามสัดส่วนความคืบหนา้ของงานท่ีท าเสร็จ โดยในภายหลงัไดก้ลายมาเป็น
สญัญาตน้แบบของสญัญามาตรฐานท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ. บงัคบัใชท้ัว่ไปในปัจจุบนั 
อนัเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนถึงการตระหนักถึงความเท่าเทียมกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า 
นอกจากน้ี ในระหว่างงานก่อสร้างตามขั้นตอนควบคุมมาตรฐานของ ISO 9001:2008 บริษัทจะมีการ
ติดต่อกบัลูกคา้เป็นระยะ โดยก าหนดให้ลูกคา้มาตรวจงานด้วยตนเอง หรือบริษัทจัดส่งภาพถ่ายความ
คืบหนา้การก่อสร้างบา้นใหก้บัลูกคา้ทางไปรษณียเ์พ่ือให้ลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพ และการส่งมอบท่ีตรงต่อ
เวลา  
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  7)    กลยุทธ์ทางด้านราคา 

 บริษทัมีนโยบายการก าหนดราคาขายในรูปแบบของราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นท าเลท่ีตั้ง
ของโครงการนั้นๆ และมุ่งใหมู้ลค่าเพ่ิมแก่ลูกคา้ของโครงการดว้ยความมัน่ใจในสภาพชุมชนท่ีดีภายหลงั
การปิดโครงการ ทั้งน้ี การก าหนดลูกคา้เป้าหมายอนัเป็นท่ีมาของการก าหนดราคาจะพิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของโครงการ และโอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของลูกค้า
เป้าหมาย และราคาตลาดของคู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียง เทียบเคียงกบัตน้ทุนในการด าเนินโครงการ แลว้
จึงก  าหนดกลยทุธร์าคาตามช่องว่างทางการตลาดท่ีเปิดอยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ให้เหมาะสมกบักลยทุธ์การแข่งขนั
ดว้ย 

 8)   กลยุทธ์การด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพ 4 มุมเมือง ปริมณฑล และ
ขยายสู่จงัหวดัใหญ่ในภูมภิาคที่มศัีกยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง 

 จากเดิมท่ีบริษทัเป็นผูน้  าตลาดบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ บริษทัไดใ้ช้
กลยุทธก์ารทดลองศึกษาตลาดในเขตอ่ืนในระยะท่ีผ่านมา ทั้งผ่านโครงการโดยตรงของบริษทั และการ
รับจา้งบริหารโครงการ ท าใหบ้ริษทัมีความเช่ียวชาญยิง่ข้ึนในพ้ืนท่ีอ่ืน และจากความส าเร็จของโครงการ
น าร่องในเขตอ่ืนดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทได้ด  าเนินโครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพหลกั 4 มุมเมือง 
ปริมณฑล และขยายสู่จงัหวดัใหญ่ในภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพสูงอย่างต่อเน่ือง เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และ
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง มีระบบการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพร้อม 
และเป็นท าเลท่ีเหมาะแก่การอยูอ่าศยั ซ่ึงการเปิดโครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรอบ และจงัหวดัใหญ่ๆ ได้
นั้น ส่งผลใหแ้บรนด ์“NC Group” เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน และท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ในการเติบโตของ
ธุรกิจ  

ปัจจุบันบริษัทยงัคงนโยบายในการขยายการลงทุนไปยงัพ้ืนท่ีท่ีเป็นท าเลท่ีดีมีศกัยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการขยายฐานและเขา้ถึงลูกคา้ท่ีหลากหลายข้ึน ตลอดจนเป็นการกระจายความเส่ียงจาก
การกระจุกตวัของโครงการของบริษทัอีกดว้ย  
 
 ลกัษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 ลกัษณะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้งของโครงการ 
ลกัษณะของโครงการ และสถานภาพการแข่งขนั อนัก่อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายนั้น ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนประเภทลูกคา้ต่างๆ คละกนัไป อนัเน่ืองจากนโยบายการกระจาย
ความเส่ียงในท าเลท่ีตั้งโครงการ และกลุ่มลูกคา้ใหค้รอบคลุมในทุกท าเล และกลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทยงัคงเน้นผูบ้ริโภคท่ีมีก  าลงัซ้ือในระดบักลางถึงสูงเป็นหลกั จากขอ้มูลในอดีตท่ีผ่านมา   พบว่า   
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ร้อยละ 25 - 30 ของการได้มาซ่ึงลูกค้า เป็นลูกค้าท่ีเกิดจากการแนะน า และบอกต่อของลูกค้าเก่า ใน
โครงการ (MGM : Member Gets Member) อนัสะทอ้นถึงความไวว้างใจของลูกคา้ท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 
 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ช่องทางการจ าหน่ายหลกัของบริษัทฯ เป็นการขายตรงผ่านส านักงานขายแต่ละโครงการของ
บริษัท โดยในปี 2560 เป็นต้นมา ทางบริษัทเน้นการส่ือสารผ่านทาง On-line marketing เน้น  Social 
Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google Ad., E-Newsletters, Web Banner และมีการเพ่ิมช่องทาง You 
Tube  เพื่อเจาะฐานตลาด Online Media ท่ีมีการเติบโตสูง แต่ยงัคงเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ
ต่างๆผ่านทาง Website เพื่อเป็นการตอกย  ้าใน Brand “NC GROUP” ให้ทันสมยัสไตล์ Modern Casual 
ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยงัมีการออกบูธขายบา้นตามงานนิทรรศการแสดงบา้นต่างๆท่ีจดั
โดยสมาคมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายบา้นเป็นช่องทางท่ีสามารถออกพบลูกคา้ท่ี
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัไดอี้กช่องทางหน่ึง  นอกจากน้ีบริษทัยงัน าสินคา้ของบริษทัออกบูธตามหา้งสรรพสินคา้
ชั้นน าต่างๆเพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงมากข้ึนอีกช่องทางหน่ึง  และการแนะน าจากลูกคา้เก่าในโครงการ 
ซ่ึงบริษทัสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ ดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์
ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา ป้ายบอกทางในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ใบปลิว หนังสือพิมพ ์นิตยสาร แผ่น
พบัโครงการ อินเตอร์เน็ต การส่งจดหมายตรงใหก้ลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ขายในโครงการ รวมถึงการร่วมจดัพิมพห์นงัสือ “คู่มือคู่บ้าน” ร่วมกบันิตยสารบา้นเพ่ือแจกลูกคา้ และผูท่ี้
ก  าลงัเลือกซ้ือบา้น เพ่ือให้ลูกคา้ไดคุ้น้เคยกบัแบรนด์ “NC GROUP” และไดท้ราบถึงโครงการต่างๆ ของ
บริษทั  
 

2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม  
 

จากข้อมูลภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และ 5 จงัหวดัปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ณ  ส้ินปี 2561 นับเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรและ
คอนโดมิเนียม ท่ีมีหน่วยเหลือขายไม่ต  ่ากว่า 6 หน่วยต่อโครงการ พบว่า มีท่ีอยู่อาศยัเหลือขายสะสม
จ านวน 153,895 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 651,293 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น โครงการบา้นจดัสรร 87,263 หน่วย 
มูลค่า 393,996 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม 66,632 หน่วย มูลค่า 257,297 ลา้นบาท โดยจ านวนหน่วย
เหลือขายคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร มากถึง 67.8% ส่วนจงัหวดัปริมณฑล 5 จงัหวดัมี
สดัส่วนรวมกนัเพียง  32.2% ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด 

เมื่อเขา้สู่ปี 2562 ผูป้ระกอบการจึงเร่ิมน าสินคา้ใหม่ออกมาขายใหม่ ในคร่ึงแรกปี 2562 (มกราคม – 
มิถุนายน) ทั้งประเภทบ้านและคอนโดมิเนียม มีจ  านวนรวมทั้งหมด 41,868 หน่วย มูลค่า 207,881 ลา้น
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บาท เพ่ิมข้ึนทั้งจ  านวนหน่วยและมูลค่า โดยเพ่ิมข้ึน 6.1% และ 20.8% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงคร่ึงแรก
ปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 39,447 หน่วย มูลค่า 172,029 ลา้นบาท จะเห็นว่าในจ านวน 41,868 หน่วย น้ีมีหน่วย
เปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 66.5% ส่วนจงัหวดัปริมณฑล 5 จงัหวดั มีสดัส่วนรวมกนัเพียง 
33.5% ของหน่วยท่ีเปิดขายใหม่ทั้งหมด 

 
แต่ท่ีน่าสนใจก็คือสินคา้ท่ีเหลือจากปีท่ีผา่นมาเม่ือรวมกบัสินคา้ขายใหม่ในปีน้ี กลบัมียอดท่ีขายได ้

แยกเป็นโครงการบา้นจดัสรร 17,377 หน่วย และคอนโดมิเนียม 64,969 หน่วย ซ่ึงจะเป็นสินคา้เหลือขาย
สะสมในช่วงปลายปี 2562 และอาจจะคงคา้งไปจนถึงในปี 2563 ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัของท่ีคงคา้งมา
ในปี 2561 หากยงัไม่สามารถระบาย Stock ในส่วนน้ีได ้ผูป้ระกอบการก็จะตอ้งแบกรับตน้ทุนในส่วนน้ีไว้
ไปดว้ย 

 

 

หากเปรียบเทียบขอ้มูลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา โดยพิจารณาเฉพาะโครงการประเภทบา้น
จดัสรรท่ีเปิดขายใหม่ จะพบว่าในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 จ านวน 17,294 หน่วย มูลค่า 93,065 ลา้นบาท นั้น
เพ่ิมข้ึนทั้งจ  านวนหน่วยและมูลค่า 21.5% และ 24.3% ตามล าดบั และเมื่อเทียบกบัช่วงคร่ึงแรกปี 2558 – 
2561 ถือว่าท าตวัเลขไดดี้พอสมควร  และหากพิจารณารายจงัหวดัจะเห็นว่าจงัหวดัสมุทรปราการมีหน่วย
เปิดขายใหม่สูงกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี เพียงจงัหวดัเดียว ส่วนจงัหวดัอื่นๆ เปิดขายใหม่ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี 
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หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ในคร่ึงแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคากรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล 

หากพิจารณาในดา้นประเภทและราคาท่ีเปิดขายใหม่ในคร่ึงแรกปี 2562 ส่วนใหญ่ 58.4% จะเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัประเภททาวน์เฮา้ส์ ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด ถือเป็นกลุ่มราคายอดนิยมใน
ตลาดท่ีหยิบจบัและเป็นเจา้ของไดง่้าย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะตอ้งมีแบรนดใ์นกลุ่มราคาน้ีออกมาให้ผู ้
ซ้ือเลือกอยู่เสมอ รองลงมาเป็นบ้านเด่ียว 27.1% ในระดับราคามากกว่า 10 ลา้นบาท ข้ึนไปมากท่ีสุด 
สะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มและการคาดการณ์ของผูป้ระกอบการท่ีมองไปยงักลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีฐานรายได้ท่ี
สูงข้ึน ส าหรับบา้นแฝดเปิดขายใหม่ 11.7% ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด 
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หน่วยบ้านจดัสรรขายได้ใหม่ ในคร่ึงแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

หากพิจารณาการตดัสินใจและเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูซ้ื้อ โดยแยกตามประเภทและราคาขาย
โครงการบา้นจดัสรรท่ีขายไดใ้หม่ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 ท่ีพบมากท่ีสุดยงัคงเป็นท่ีอยู่อาศยัในกลุ่มทาวน์
เฮา้ส์ท่ี 58.3% ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด รองลงมาเป็นบา้นเด่ียว 26.8% ในระดบัราคา 
5.01 – 7.50 ลา้นบาทมากท่ีสุด ซ่ึงตรงขา้มกบับา้นในกลุ่มราคามากกว่า 10 ลา้นบาท ท่ีผูป้ระกอบการน า
ออกมาขายในปีน้ี  ส่วนบา้นแฝดขายไดใ้หม่ 11.8% ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด ซ่ึงก็ตรง
กับสินค้าในตลาดท่ีผูป้ระกอบการเปิดขายใหม่มองได้ว่าแม้บ้านแฝดจะเปิดขายใหม่ไม่เท่ากับบ้าน
ประเภทอ่ืนๆ ถา้เทียบกนัแลว้ก็สามารถขายไดแ้ละเป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ื้ออยูเ่สมอ 
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ท าเลของโครงการบ้านจัดสรรที่ขายได้ใหม่ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 (มกราคม – มิถุนายน) มากที่สุด 5 
อนัดับแรก ไดแ้ก่ 

1. ท าเลบางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรน้อย ขายไดใ้หม่ 2,813 หน่วย เรียกว่าเป็นท าเลท่ีแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการใช้แล้ว แต่ก็ยงัคงมีโครงการใหม่ๆ  เกิดข้ึนเร่ือยๆ อยู่เสมอ 
รองรับการอยูอ่าศยัของคนฝ่ังนนทบุรีท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. ท าเลบางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ขายไดใ้หม่ 2,206 หน่วย เป็นท าเลท่ีเร่ิมมีการขยายตวัของท่ีอยู่
อาศยัมากข้ึน อีกทั้ งราคายงัถือว่าหยิบจับได้ง่าย จับกลุ่มคนท่ีต้องการขยายครอบครัวและ
คนท างานในท าเลน้ีโดยเฉพาะ 

3. ท าเลเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ขายไดใ้หม่ 1,532 หน่วย เป็นท าเลขายดี
ติดอนัดบัมาจากปีก่อน ส่วนหน่ึงมาจากการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งครบทุกสถานีท า
ใหก้ารเดินทางสะดวกมากข้ึนส่งผลใหมี้การขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน 

4. ท าเลคลองสามวา-มีนบุรี-หนองจอก-ลาดกระบัง ขายไดใ้หม่ 1,371 หน่วย เป็นท าเลท่ีมีรถไฟฟ้า
สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ท่ีก  าลงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงส่งผลให้โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขาย
ใหม่ในท าเลน้ีปรับราคาเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 

 

 



    บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                        ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ 

 

 
 

29 

5. ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด ขายไดใ้หม่ 1,357 หน่วย เป็นท าเลท่ีมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-
มีนบุรี) ผ่านเช่นกนั และถนนแจง้วฒันะเองก็เป็นท่ีตั้งของศูนยร์าชการและหน่วยงานใหญ่ๆ 
หลายแห่ง จึงท าใหมี้ปริมาณคนท างานและมีความตอ้งการอยูอ่าศยัในท าเลน้ีมากข้ึน 

โดยทั้ง 5 ท าเลน้ีส่วนใหญ่ขายไดใ้หม่ในประเภททาวน์เฮา้ส์มากท่ีสุด และเกือบทั้ง 5 ท าเล ขายไดใ้หม่ใน
ระดบัราคา 2.01 -3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด ยกเวน้ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด ท่ีขายไดใ้หม่ในระดบัราคา 
3.01 – 5.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด 

 

 

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 มีจ  านวน 24,574 หน่วย มูลค่า 
114,816 ลา้นบาท หน่วยเปิดขายใหม่ต  ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ซ่ึงจ  านวนหน่วยลดลง 2.5% แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
18.2% เมื่อเทียบกับช่วงคร่ึงแรกปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 25,210 หน่วย และมีมูลค่า 97,140 ลา้นบาท หาก
พิจารณารายจงัหวดัจะเห็นว่าทั้ง 6 จงัหวดัมีหน่วยเปิดขายใหม่ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี ทั้งหมด 
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หน่วยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ ในคร่ึงแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคากรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล 

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายใหม่มากท่ีสุดในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 (มกราคม – 
มิถุนายน) จะเป็นประเภท 1 ห้องนอนมากท่ีสุด 68% และขายไดใ้นระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมาก
ท่ีสุด โดยหอ้งแบบ 1 หอ้งนอน จดัเป็นประเภทหอ้งท่ีจะมีสดัส่วนในโครงการมากท่ีสุด จึงท าใหม้ีปริมาณ
ท่ีเปิดขายใหม่มากตามไปดว้ย รองลงมาเป็นสตูดิโอ 16.7% ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด 
ส่วนประเภท 2 หอ้งนอน ขายไดใ้หม่ 13.6% ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มากท่ีสุด และประเภท 3 
หอ้งนอนข้ึนไปขายได ้ใหม่เพียง 1.7% ในระดบัราคามากกว่า 10 ลา้นบาทข้ึนไป มากท่ีสุด โดยส่วนมาก
จะเป็นโครงการระดบัแพงท่ีมีห้องขนาดใหญ่ให้เลือก แต่ก็จะมีสัดส่วนไม่มากเท่ากบัห้องแบบสตูดิโอ
และ 1 หอ้งนอน 
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หน่วยคอนโดมิเนียมขายได้ใหม่ ในคร่ึงแรกปี 2562 แยกตามประเภท และระดับราคา กรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล 

หากพิจารณาจากกลุ่มผูซ้ื้อโครงการคอนโดมิเนียมท่ีขายไดใ้หม่มากท่ีสุดในช่วงคร่ึงแรกปี 2562 
(มกราคม – มิถุนายน) พบว่า เป็นประเภท 1 ห้องนอนมากท่ีสุด 69.5% และขายไดใ้นระดบัราคา 2.01 – 
3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสตูดิโอ 16.7% ในระดบัราคา 2.01 – 3.00 ลา้นบาทมากท่ีสุด ส่วน
ประเภท 2 ห้องนอน ขายไดใ้หม่ 12.8% ในระดบัราคา 3.01 – 5.00 ลา้นบาท มากท่ีสุด และประเภท 3 
ห้องนอนข้ึนไปขายได ้ใหม่เพียง 1% ในระดบัราคามากกว่า 10 ลา้นบาทข้ึนไป โดยภาพรวมจะเห็นว่า
สดัส่วนการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดตรงกบัสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการน าออกมาขายในตลาดเช่นเดียวกนั 
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ท าเลของโครงการคอนโดมเินียมที่ขายได้ใหม่มากที่สุด 5 อนัดับแรก ไดแ้ก่ 

1. ท าเลห้วยขวาง-จตุจักร- ดินแดง ขายไดใ้หม่ 4,179 หน่วย เป็นอีกท าเลท่ีมีความคึกคกัมาตั้งแต่ปี
ก่อนมีโครงการใหม่เปิดตวัให้เลือกค่อนขา้งหลากหลาย ส่วนใหญเปิดขายในระดบัราคา 3.01 – 
5.00 ลา้นบาท มากท่ีสุด 

2. ท าเลธนบุรี-คลองสาน-บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่-บางพลดั ขายไดใ้หม่ 2,635 หน่วย ส่วนใหญ่
เปิดขายหอ้งชุดประเภท 1 ห้องนอนในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ลา้น บาท และราคาปรับตวัเพ่ิมข้ึน
จากเดิมส่วนใหญ่เปิดขายอยูใ่นช่วง 2.01 – 3.00 ลา้นบาท 

3. ท าเลพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ ขายไดใ้หม่ 2,149 หน่วย ป็นท าเลสุขุมวิทตอนปลาย
ท่ีคนให้ความสนใจเพราะถา้จะให้เลือกเส้นสุขุมวิทในเมืองราคาก็สูงเกินไป เลยเขยิบออกมา
หน่อยแต่ก็ยงัสามาารถใชร้ถไฟฟ้าเดินทางเขา้เมืองไดส้ะดวก โดยท าเลน้ีเปิดขายระดบัราคา 2.01 
– 3.00 ลา้นบาท มากท่ีสุด 

4. ท าเลสุขุมวทิ ขายไดใ้หม่ 1,855 หน่วย ในระดบัราคา 5.01 – 7.50 ลา้นบาท มากท่ีสุดเป็นโซนท่ีมี
การขยายตัวของคอนโดมิเนียมอยู่ตลอด ด้วยความเป็นท าเลกลางเมืองระดับราคาส าหรับ 1 
หอ้งนอน จึงสูงกว่าท าเลโดยรอบและยงัเป็นโซนยอดนิยมอยูเ่สมอ 

5. ท าเลเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด ขายไดใ้หม่ 1,687 หน่วย ในระดบัราคา 1.01 – 1.50 ลา้นบาทมาก
ท่ีสุด เป็นท าเลที่มีรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ท่ีก  าลงัอยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงส่งผลให้
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โครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ในท าเลน้ีปรับราคาเพ่ิมข้ึนในระดับราคาถือว่ายงัอยู่ในกลุ่มท่ี
หยบิจบัง่าย 

โดยทั้ง 5 ท าเลน้ีขายหอ้งชุดประเภท 1 หอ้งนอนมากท่ีสุด 

 
 
ประมาณการหน่วยเหลือขาย ณ ส้ินปี 2562 – 2563 (กรุงเทพฯ – ปริมณฑล) 

ทั้งน้ีศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยไ์ดป้ระมาณการจ านวนหน่วยเหลือขายท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ – 
ปริมณฑล ณ ส้ินปี 2562 มีจ  านวนประมาณ 149,000 หน่วย และคาดว่า ณ ส้ินปี 2563 จะมีจ  านวน
ประมาณ 139,000 หน่วย ลดลงจากปี 2562 อยู่ท่ี 6.7% เน่ืองจากรัฐบาลไดอ้อกมาตรการกระตุน้ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าจดจ านอง เหลือ 0.01% ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2562 จนถึง ส้ินปี 2563 เฉพาะการซ้ือท่ีอยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จาก
ผูป้ระกอบการ โดยไม่นบัรวมการซ้ือ บา้นมือสอง ซ่ึงคาดว่าจะท าใหมี้การเร่งโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัท่ี
สร้างใหม่โดยผูป้ระกอบการ และจะช่วยให ้อุปทานเหลือขายสะสมในตลาดถูกดูดซบัออกไป จนสามารถ
ปรับสมดุลของอุปทานเหลือขายใหใ้กลเ้คียงกบั ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 5 ปีท่ี 138,720 หน่วยได ้

จากขอ้มูลโดยศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์และธนาคารอาคารสงเคราะห์  คาดการณ์ว่าแนวโน้ม
ตลาดท่ีอยู่อาศยัในปี 2563 นั้น ตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงคือ การท่ีรัฐบาลออก
มาตรการสนับสนุนการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัใหค้รอบคลุมกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางมากข้ึน โดยไดอ้อกมาตรการ
ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดจ านองเหลือ 0.01% ครอบคลุมถึงบา้นในระดบัราคาไม่
เกิน 3 ลา้นบาท ท่ีออกมาวนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 ท่ีผา่นมา โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ซ่ึงให้การสนับสนุน
เงินดาวน์ 50,000 บาท แก่ผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงคาดว่าผลจากมาตรการจะท าให้จ  านวนหน่วยน่าจะติดลบ
ลดลงเหลือ -0.6% และมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยัทัว่ประเทศน่าจะ -2.2% ในปี 2562 เทียบกบัปี 
2561 หรืออาจจะไม่ติดลบเลย จากเดิมคาดว่าจะติดลบถึง -7.7% และ -2.7% ตามล าดบั 
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ปัจจยัเสริมท่ีมีผลคือเร่ืองของตน้ทุนของค่าท่ีดิน จะยงัไม่ปรับเพ่ิมข้ึนมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการ
เลือกตลาดบา้นท่ีราคาต ่าลงได ้ตอบโจทยศ์กัยภาพผูซ้ื้อมากข้ึน โดยเฉพาะบา้นราคา ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท ท่ี
มีก  าลงัซ้ือเยอะ สะทอ้นจากยอดการโอนเพ่ิมข้ึนจาก 3,000 ยนิูต เป็น 16,000 ยนิูต ในขณะท่ีโครงการบา้น
ดีมีดาวน์ จะเป็นการเพ่ิมก าลงัซ้ือใหป้ระชาชนท่ีมีความตอ้งการบา้นจริงๆ มาตรการท่ีมีผลจริงคือ การลด
ค่าธรรมเนียมโอน-จดจ านอง เหลือ 0.01% ถึงส้ินปี 2563 ซ่ึงปัจจุบันยงัครอบคลุมถึงบา้นราคาไม่เกิน 3 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 50% ของราคาบา้นในตลาด แต่ถา้ต่อไปภาครัฐขยายเป็น 3-5 ลา้นบาท ดว้ยไดก้็
จะช่วยบา้นในราคากลุ่มกลางๆท่ีพบไดเ้ยอะสุดในตลาดใหไ้ดป้ระโยชน์เพ่ิมอีกได ้

นอกจากน้ี มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยเ์หล่าน้ี ยงัได้ช่วยให้เกิดการดูดซับ
อุปทานไปไดอ้ย่างดี โดยประมาณการว่าในคร่ึงหลงัของปี 2562 จะมีขายบ้านใหม่ไดป้ระมาณ 71,000 
หน่วย และในปี 2563 จะมีการขายบา้นใหม่ไดถึ้งประมาณ 166,000 หน่วย หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียถึงประมาณ 
20% ในแต่ละคร่ึงปี และส่งผลให้อุปทานท่ีอยู่อาศยัในตลาดปีหน้าจะลดลงถึง 10% ในแต่ละคร่ึงปี เมื่อ
เทียบกบัการท่ีไม่มีมาตรการ 

ส าหรับทิศทางตลาด ปี 2563 คาดว่าความตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัจะมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีปัจจยัส าคญัคือ อตัราดอกเบีย้ขาลง และ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล จึงท าใหม้ีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปลายปี 2562 แต่อาจจะมีการขยายตวัไม่เกิน 5% และโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่จะ
มีการเปิดตวัต่อเน่ืองจากช่วงปลายปีรองรับมาตรการรัฐซ่ึงคาดว่าจะมีจ  านวนใกลเ้คียงกบัยอดการเปิดตวั
ในปี 2562 ดงันั้นผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหารสินคา้ท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยูร่ะหว่างการ
ก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จรอการขาย (Inventory) เพื่อให้อุปทานไม่คา้งอยู่ Stock มากเกินไป และ
ยงัตอ้งระวงัการเปิดตวัโครงการใหม่ๆท่ีมากจนตลาดไม่สามารถดูดซบัไม่ทนั เพราะว่าก  าลงัซ้ือในตลาด
ถึงแมย้งัมีอยูแ่ต่มีอยูไ่ม่มากเท่ากบั 2 ปีก่อน 

ส่วน มาตรการควบคุมสินเช่ือที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยงัไม่
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการลดราคาท่ีอยู่อาศยั ตามเป้าหมายมาตรการ ของ ธปท. แต่อาจจะมีในส่วนของการ
จัดโปรโมชัน การให้ส่วนลดอยู่บ้าง ช่วยให้ผูท่ี้เตรียมจะซ้ือท่ีอยู่อาศัยใหม่มีตัวเลือกเพ่ิมข้ึน แต่ใน
ภาพรวมราคาท่ีอยู่อาศยัใหม่จะยงัราคาไม่เพ่ิม ผูป้ระกอบการจะเร่ิมปรับตวั มาในตลาดบา้นราคาต ่ามาก
ข้ึน โดยคาดการณ์ว่า ธปท. จะยงัไม่ยกเลิกมาตรการแอลทีวี แต่อาจจะมีเง่ือนไขผ่อนปรน หรือ ยกเลิก
มาตรการในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของ ธปท. อีกคร้ัง 

จากปีก่อนๆท่ีผา่นมานอกจากโครงการท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นและคอนโดมิเนียมท่ีเห็นๆ กนัเป็น
ประจ าแลว้ ยงัมีโครงการประเภท มิกส์ยสู (Mixed-use) ท่ีเขา้มามีบทบาทในตลาดอสงัหาฯ อยูเ่หมือนกนั
เพราะผูป้ระกอบการหลายๆเจ้าเร่ิมเปิดโครงการและก็มีท่ีทยอยสร้างเสร็จ เป็นโครงการท่ีมีอาคาร
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ส านกังาน คา้ปลีก ท่ีอยูอ่าศยัและโรงแรมอยูภ่ายในโครงการเดียวกนั ส่วนหน่ึงก็เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์
จากท่ีดินไดอ้ยา่งคุม้ค่าโดยเฉพาะท่ีดินใจกลางเมือง ตอบโจทยท่ี์ใหโ้ครงการเป็นมากกว่าท่ีอยู่อาศยั และ
ก าลงัเป็นท่ีสนใจของกลุ่มผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัท่ีมองหาตวัเลือกใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

ที่มา : ศูนย์ข้อมลูอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
วิเคราะห์โดย : Chantawon. U / https://thinkofliving.com 

 

ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ตลอดระยะเวลา 25 ปีท่ีผ่านมา บริษัทถือไดว้่าเป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มัน่คง สามารถฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจไดด้ว้ยดีตลอดระยะในการด าเนินธุรกิจ และยงัคงมุ่งมัน่สร้างแบรนด์ NC GROUP เพื่อ
ขยายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัมีจุดแข็งหลายประการ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท า
ใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแข่งขนั ดงัน้ี 

1) บริษทัสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดใ้นเร่ืองตน้ทุน ปัจจุบนับริษทัมีท่ีดินเปล่ารอการ
พฒันาเป็นเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 795 ไร่ ถือว่าเพียงพอต่อการขยายการลงทุนและสร้างการเติบโตดา้น
รายไดใ้นอนาคต  

บริษัทได้มีการพฒันาการก่อสร้างดว้ยระบบการก่อสร้างส าเร็จรูป หรือ Precast อย่าง
ต่อเน่ือง สร้างความสามารถดา้นการแข่งขนัในตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นระยะยาว สามารถควบคุมคุณภาพ
การผลิต ลดความเส่ียงดา้นตน้ทุนการก่อสร้าง ลดปัญหาดา้นฝีมือแรงงาน การขาดแคลนผูรั้บเหมา ลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ท าใหส้ามารถขายและโอนกรรมสิทธ์ิใหลู้กคา้ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

หากพิจารณาดา้นสภาพคล่องทางการเงินพบว่า ปัจจุบนับริษัทมีอตัราหน้ีสินต่อทุนท่ี 
0.60 เท่า ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราหน้ีสินต่อทุนท่ี 0.64 เท่า อตัราหน้ีสินต่อทุนดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบั
การบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถใน
การขยายการลงทุนในอนาคต 
 2) บริษทัมีนโยบายในการสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้เป็น
ส าคญั โดยในปี 2542 บริษทัเป็นผูป้ระกอบการรายแรกท่ีริเร่ิมใชร้ะบบ “สญัญาเป็นธรรม” และเป็นบริษทั
บา้นจดัสรรในประเทศไทยรายแรกท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 นอกจากน้ีในปี 2552 – 2555 
บริษทัยงัไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ ผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยติ์ดดาว จากส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท าให้บริษทัไดรั้บการไวว้างใจและมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีดี
จากลูกคา้ตลอดมา ซ่ึงพบว่ากว่าร้อยละ 25 -30 ของลูกคา้เกิดจากการแนะน าและบอกต่อของลูกคา้เก่า  

  3)    จากสภาพการแข่งขนัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจึงให้ความส าคญัของการ
วิจยั พฒันา และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แบบบา้นใหม่ๆ อยูเ่สมอ อาทิ โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์NIVA 
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ท่ีปิดโครงการแลว้ ซ่ึงมีการปรับแบบบา้นใหม่ให้ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ เป็นสไตล์ Modern Tropical ซ่ึง
ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนผูซ้ื้อบา้นเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีการสร้างโครงการ NC ON GREEN 
CHARM เพื่อเน้นการสร้างแบรนด์ NC GROUP ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งว่า NC สามารถสร้างโครงการ 
Hi-end ไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ เพื่อเจาะตลาดลูกคา้กลุ่มพรีเมี่ยม อีกทั้งเตรียมเปิดโครงการใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีอยู่อาศยัระบบ Luxury โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการอยู่อาศยั และการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
อยา่งไม่หยุดย ั้ง ซ่ึงเป็นการบ่งช้ีถึงความสามารถในการสร้างสรรค์แบบบา้นใหม่ๆ ใหก้บัผูซ้ื้อบา้นไดเ้ป็น
อย่างดี นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการน าเสนอบา้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าภายใต้
แนวคิดปลูกเรือนตามใจผูอ้ยู่ทุกกลุ่มวยั (All Generation) ตั้งแต่กลุ่มหนุ่มสาวถึงครอบครัวใหญ่ และ
มุ่งเน้นการสร้างระบบและหน่วยงานบริหารชุมชนภายหลงัการขาย  ตามไลฟ์สไตล์ท่ีต้องการความ
สะดวกสบายมากข้ึน ดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยท่ีีตอบสนองการอยูอ่าศยัในปัจจุบนัถึงอนาคต 
  4)    บริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ และอยูใ่นธุรกิจมายาวนาน จึงท าใหม้ีความเขา้ใจ
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นอยา่งดี สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในทุกมิติ 
 

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

แผนงาน \ เดือนท่ี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ขั้นตอนการจดัซ้ือท่ี              
ขั้นตอนการเตรียมงาน 
การวิเคราะห์โครงการ และส ารวจตลาด 
ออกแบบผงัโครงการ และแบบบา้น 
ขออนุญาตก่อสร้าง 
ขออนุญาตจดัสรร และสาธารณูปโภค 

             

ขั้นตอนการก่อสร้าง 
ประมูลผู ้รับเหมา และงานก่อสร้างบ้าน
พร้อมอยู ่
ประมูลผูรั้บเหมา และงานก่อสร้างบา้นสั่ง
สร้าง 

         
 

    



    บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                        ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ 

 

 
 

37 

ขั้นตอนการท าการตลาด และการขาย 
เตรียมการตลาด และการขาย 
ช่วงเซ็นสัญญา ผ่อน ดาวน์ 
โอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ลูกคา้ 

             

การจดัซ้ือท่ีดิน 

 บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือท่ี ดิน  ผ่านขั้ นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจมอบอ านาจ
ใหผู้บ้ริหารหรือบุคคลใดเป็นตวัแทนในการจดัซ้ือท่ีดินเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 *ท่ีดินเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 25 – 30  ของต้นทุนทั้ งหมดในการด าเนินธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์และเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในการจดัซ้ือ
ท่ีดิน โดยในปัจจุบนั บริษทัมีนโยบายจดัหาท่ีดินจาก 2 แหล่ง คือ จากสถาบนัการเงิน อาทิเช่น บรรษัท
บริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน (บบส.) บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) และซ้ือผ่านนายหนา้ท่ีดิน 
โดยมีขั้นตอนหลกัดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมผูบ้ริหาร ฝ่ายกอ่สรา้ง ฝ่ายการตลาด ส ารวจท่ีดิน 

นายหนา้ / สถาบนัการเงินเสนอท่ีดิน 

ไมซ้ื่อ 

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

การเช่ือมทาง, ฯลฯ 

สรุปมติของทีมส ารวจ 

มติคณะกรรมการบริหารอนุมติัซ้ือ/ไมซ้ื่อ 

1 
วั

น 

2 
วั

น 

5 
วั

น 

2 
วั

น 

ทีมงานออกส ารวจท่ีดิน 
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โดยเม่ือมีช่องทางในการจดัซ้ือท่ีดิน คณะท างานของบริษทัจะใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ท า
การส ารวจเพ่ือขออนุมติัจดัซ้ือ โดยหลกัเกณฑ์การเลือกท่ีดิน จะพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานของ
ตลาด สภาพแวดลอ้ม การคมนาคม และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยบริษทัจะท าการพฒันาโครงการใน
ท่ีดินเปล่าไดภ้ายในระยะเวลา 6-8 เดือน  

 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา บริษทัไดพิ้จารณาหาแหล่งซ้ือท่ีดินเปล่าหรือโครงการบา้นจดัสรรท่ีอยู่
ระหว่างพฒันาซ่ึงเป็นหลกัประกนัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสถาบนัการเงิน บรรษทับริหารสินทรัพย์
สถาบนัการเงิน หรือบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย รวมทั้งจากท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูกิจการ
ลูกหน้ี เน่ืองจากเป็นช่องทางในการไดสิ้นทรัพยท่ี์มีคุณภาพ ในราคาท่ีต ่ากว่าราคาตลาด ส าหรับโครงการ
บ้านจัดสรรท่ีอยู่ระหว่างพัฒนานั้ น บริษัทจะพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางแผน
ด าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบบา้นและโครงการ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์การเขา้ด าเนินการ เช่น การ
บริหารโครงการเพื่อพฒันา หรือการรับจา้งบริหารโครงการแบบครบวงจรโดยบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เอน็ .
ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมนท์ จ  ากดั เช่น การเขา้ร่วมบริหารโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ร่วมกับ
ผูป้ระกอบการเดิม โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการรับจ้างบริหาร
โครงการ และผลตอบแทนในการขายบา้นใหก้บัลูกคา้ในโครงการ 
 

การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

 บริษัทท าการว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็กในการก่อสร้างโครงการของ
บริษทั ณ ปัจจุบนั บริษทัมีผูรั้บเหมางานอาคาร (Contractors) ท่ีรับงานอยูท่ั้งส้ิน 64 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บเหมาท่ีผ่านการท างานกับบริษทัมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงหากบริษัทมีการเพ่ิมโครงการใหม่ๆ ใน
อนาคต บริษทัสามารถด าเนินการจา้งผูรั้บเหมาเพ่ิมได ้โดยปัจจุบนับริษทัมีผูรั้บเหมาในบญัชีรายช่ือและ
ทะเบียนประวติัของผูรั้บเหมางานอาคารทั้งหมด 59 ราย ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบติัตามท่ี
ก  าหนดมาตรฐานไว ้โดยบริษทัมีขั้นตอนการปฏิบติังานในการจดัจา้งผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน ตามท่ีก  าหนด
ในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าผูรั้บเหมางานก่อสร้างต่างๆ จะสามารถท าการก่อสร้าง
งานไดคุ้ณภาพมาตรฐาน โดยบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดแบบบา้น และราคาให้ผูรั้บเหมาตามแบบบา้นของ
บริษทั และผูรั้บเหมาท่ีไดม้าตรฐานตามทะเบียนรายช่ือของบริษทัจะเป็นผูเ้สนองาน ให้บริษทัพิจารณา
จดัสรรงานให้แก่ผูรั้บเหมาตามความสามารถในการผลิต โดยผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้างต่างๆ 
เองตามแบบและมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 

 บริษทัควบคุมคุณภาพงานของผูรั้บเหมาโดยการตรวจสอบงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบติังานของบริษัท ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน  แรงงาน 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ การบริหารงาน และการใชเ้งินทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษทัจดัให้มีการตรวจเช็คงาน
โดยหัวหน้าคุมงาน (Foreman)/ วิศวกร (Engineer)  แต่ละส่วนงานซ่ึงโดยเฉล่ีย 10 หลงัต่อ 1 คน และ



    บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                        ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ 

 

 
 

39 

จดัท ารายงานการตรวจเช็คอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ในแต่ละช่วงงานจาก
วิศวกรส่วนกลาง  เพื่อควบคุมคุณภาพการก่อสร้างก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

 การจดัหาวสัดุก่อสร้าง 

 ผูรั้บเหมาจะเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และวสัดุก่อสร้างตามบญัชีรายการ
วสัดุท่ีบริษัทก าหนดระบุไวใ้นคู่มือปฏิบัติการของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001:2008โดยวัสดุท่ี
ผูรั้บเหมาน ามาใช้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานจากทางบริษทัก่อน ยกเวน้วสัดุ
ควบคุมหลกัซ่ึงบริษทัจะเป็นผูจ้ดัหาเองเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เสาเข็ม 
พ้ืนไมล้ามิเนต พรม งานปูหินอ่อน หินแกรนิต กรอบและบานประตูหนา้ต่าง งานก าจดัปลวก เป็นตน้ โดย
ฝ่ายจัดซ้ือจะจัดการประชุมเพ่ือส ารวจพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือจัดท า MRP (Material 
Requirement Planning) บริษทัมีนโยบายสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างตามจ านวนท่ีต้องการใช้จริงเพ่ือหลีกเล่ียง
ปัญหาการควบคุมสต็อกสินคา้ ส่วนในกรณีท่ีเป็นวสัดุหายากจะท าการตกลงราคาและปริมาณล่วงหนา้กบั
ผูผ้ลิตเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ  
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้  าหนดให้มี
นโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพ่ือให้พนกังานไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน บริษทั มีระบบการบริหารจดัการสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการบ าบดัน ้ าเสีย โดยได้
จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย เป็นระบบมาตรฐานส าหรับบ้านแต่ละหลงั และระบบการบ าบัดน ้ าเสีย
ส่วนกลางของแต่ละโครงการ และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
ก  าหนดใน  ISO 9001:2008 ซ่ึงครอบคลุมถึงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีกรณีพิพาทหรือ
ถูกฟ้องร้องเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และโครงการใดตอ้งศึกษาท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) บริษทัฯ ก็ด  าเนินการอยา่งครบถว้น 
 

 2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียอดบา้นท่ีไดรั้บจอง และรอส่งมอบใน 8 โครงการ จ  านวน 69
ยนิูต รวมมูลค่า 340.6  ลา้นบาท ของมูลค่าโครงการท่ีเปิดด าเนินการอยูท่ั้งหมด  
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3. ปัจจยัความเส่ียง   

ในปี 2562 คณะท างานบริหารความเส่ียงได้มีการก าหนดแผนงานบริหารความเส่ียง และ
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดยแยกความเส่ียงออกเป็น 4 ดา้น  เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขและป้องกนัความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงจุด  ชดัเจน และเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามและการรายงานผลการปฏิบติังาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
1.1  กลยทุธด์า้นการเติบโต 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้งจากผูป้ระกอบการรายเดิม และ
รายใหม่ รวมถึงผูป้ระกอบการท่ีมาร่วมทุนจากต่างประเทศ ท าให้การแข่งขนัมีความเขม้ขน้
ข้ึนเร่ือยๆ หากบริษทัฯ ไม่แสวงหากลยทุธ์ใหม่ๆ หรือแนวทางการปรับปรุงท่ีชดัเจนเขา้มา
พฒันาอาจท าให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ฝ่ายบริหารจึงได้มีการก าหนดแผนการ
ขับเคล่ือนทางธุรกิจ (Roadmap) ท่ีชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ มีการจัดท า
กระบวนการบริหารธุรกิจท่ีสามารถวดัความคืบหน้าได ้ตลอดจนมีการสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญเพื่อรับผดิชอบงานไดต้รงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ มีการบริหารสดัส่วน
ของประเภทสินคา้ (Portfolio) อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
โดยจดัสินคา้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1. กลุ่มสินคา้ท่ีผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass Production) 2. 
กลุ่มสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง (Premium) 3. กลุ่มคอนโดมีเนียม (Condominium) และ 4. กลุ่ม
สินคา้ราคาประหยดั (Economy) 

      
1.2  การด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ 

ในปัจจุบันรูปแบบการใชชี้วิตของคนเปล่ียนไป โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รุ่นใหม่ บริษทัฯ จึงท าการตลาดในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อ สร้าง Brand การรับรู้ให้กบัลูกคา้อย่างกวา้งขวางโดยจดัท า Website และ ส่ือทั้ง 
online และ ส่ือส่ิงพิมพ ์เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ไดทุ้กกลุ่ม  

อีกทั้งท าการวิเคราะห์ตลาดและขยายโครงการไปยงัท าเลใหม่ๆ จดัท าแบบสินคา้ให้
ตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิต (Life style) ของลูกค้ารุ่นใหม่  และ
ปรับเปล่ียนกลยทุธก์ารขายและการโอนให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตของคนรุ่นใหม่
ใหเ้ขา้ถึงการขายไดง่้ายข้ึน  

 
2. ความเส่ียงด้านการบริหารงาน 

2.1 การบริหารงานก่อสร้าง 
จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงประกอบกบัมาตรการและนโยบายของรัฐบาลท่ีออกมาอยา่ง

ต่อเน่ืองท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเฝ้าระวงัในเร่ืองของสินคา้คงเหลือ (Stock Ratio)  เพื่อใหม้ีสินคา้
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เพียงพอต่ออตัราการขายและโอน แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งไม่เป็นภาระในเร่ืองค่าใชจ่้ายของ
บริษทัฯ มากจนเกินไป 

 
2.2 การบริหารค่าใชจ่้าย 

ในภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว การควมคุมค่าใช้จ่ายเป็นส่ิงจ  าเป็น บริษัทฯ จึงได้วาง
แผนการปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นโดยการจดัท างบประมาณท่ีชดัเจนของแต่ละหน่วยงาน
และให้มีการทบทวนค่าใช้จ่ายทุก 6 เดือน เพื่อป้องกนัการใช้งบประมาณท่ีสูงเกินความ
จ าเป็น และแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนการ
ขาย ค่าตอบแทนการโอน ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 
 
2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้บริษทัฯ สามารถกา้วเป็นผูน้  าทางการคา้ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัฯ จึงตอ้งให้
ความส าคญักับการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  ตั้งแต่กระบวนการคดัสรรบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ และกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง มีการประเมินผลท่ีชดัเจนและ
เป็นธรรมสามารถบ่งช้ีถึงศกัยภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่ได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมีการ
ประเมินผลงานโดยใช้ KPI (Key Performance Indicator) และ Competency เป็นเคร่ืองมือ
ในการวดัผลตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารจนถึงระดบัปฏิบติัการ  

 
มีการจดัอบรมเพ่ิมทกัษะพนกังานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล วางแผนก าลงัคนและปรับ

ผงัโครงสร้างใหม่ อีกทั้งมีระบบการจดัเตรียมก าลงัคนเพ่ือสืบทอดต าแหน่ง และทดแทน
ก าลงัพลท่ีใกลจ้ะเกษียณอาย ุโดยการสรรหาจากทั้งภายในและภายนอก 

 
2.4 ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ในปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจ ทั้งเร่ืองของนวตักรรม เทคโนโลย ีเป็นส่ิงส าคญั และถือ
เป็นตัวเลือกหน่ึงของลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดหาเคร่ืองมือท่ีทันสมยั และพนัธมิตรในด้าน
นวตักรรมต่างๆ เพื่อเพ่ิมช่องทางในการแข่งขนัทางธุรกิจ มีการน าระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เขา้มาใชใ้นองค์กรเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการท างานและเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาประสิทธิภาพของการท างานให้ดียิ่งข้ึน มีระบบป้องกันความปลอดภยัของขอ้มูล 
ตั้งแต่การประมวลผล จดัเก็บ ติดตาม ส ารองขอ้มูลเพ่ือป้องกนัเหตุวิกฤตหรือการคุกคามจาก
การโจมตีภายนอก เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์, แฮกเกอร์ เป็นตน้ รวมถึงการจดัเตรียม Software 
และจ านวน License ให้ครบถว้นถูกต้องตามกฎการท าธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
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3. ความเส่ียงด้านการเงิน 
3.1  การบริหารการเงิน 

การบริหารงานธุรกิจอสังหาตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการด าเนินโครงการใหม่ รวมถึง
เงินทุนในการหาทรัพยากรหรือท่ีดินเพ่ือพฒันาโครงการใหม่ๆ ในอนาคต อีกทั้งเศรษฐกิจท่ี
ไม่เอ้ืออ  านวยท าให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ ได้อย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯ จึงต้อง
ระมดัระวงัในการลงทุนและการจดัการสภาพคล่อง โดยจดัหารายไดเ้พ่ิมจากธุรกิจใหม่ และ 
บริหารทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงหาแหล่งเงินทุนส ารอง และพนัธมิตร
ทางการเงิน อีกทั้งเสาะหาเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อเป็นแผนส ารองในการป้องกนัปัญหาขาด
สภาพคล่องของบริษทัฯ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีความสมัพนัธอ์นัดี และไดรั้บความไวว้างใจจากสถาบนัการเงิน

หลายแห่ง ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือเป็นอยา่งดีเสมอมา ทั้งสินเช่ือท่ีใหก้บับริษทัฯ โดยตรง
และสินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ในโครงการกบับริษทัฯ  

 
4. ความเส่ียงด้านการก ากบัดูแลและกฎหมาย 

4.1  ขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจ 
เน่ืองจากธุรกิอสงัหาริมทรัพยม์ีการปรับปรุงกฎเกณฑแ์ละแกไ้ขอยูเ่สมอ เพื่อให้บริษทั

สามารถด าเนินการโดยไม่ติดขัด เง่ือนไขทางกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งติดตามความเคล่ือนไหวขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล
กฎหมายของธุรกิจอสังหาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อรับทราบข่าวสารการปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

 อีกทั้ ง บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อจ ากัดทางกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี ก่อนการข้ึนโครงการใหม่ทุกคร้ังเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินหลกั  

  4.1.1 ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
หมายเหตุ *  ท่ีตั้งของท่ีดินและอาคารสโมสร ประกอบดว้ย 

    สโมสรบา้นฟ้ารังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 575.50 ตร.ว 
 สโมสรบา้นฟ้ากรีนพาร์ค ลาดพร้าว อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพฯ พ้ืนท่ี 321.50 ตร.ว 
 สโมสรฟ้าปิยรมย ์อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี พ้ืนท่ี 3,875 ตร.ว 
 อาคารส านกังานใหญ่ อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี 
ทั้งน้ี บริษทัมีการเก็บค่าเช่าเป็นรายไดค่้าบ ารุงรักษาอาคารสโมสรของบริษทั 

รายการ มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดิน *        ส านกังาน 
 สโมสร 

0.66 
45.81 

ไม่มี 
ไม่มี 

อาคาร *      ส านกังาน 
                    สโมสร 

0.00 
20.34 

รายละเอียดตามหมายเหตุ 
รายละเอียดตามหมายเหตุ 

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

0.00 ไม่มี 

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

กวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม.) 
 สโมสรลากูน อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี (1-0-36) 

9.43 ไม่มี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 0.83 ไม่มี 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 5.92 ไม่มี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 4.19 ไม่มี 

ยานพาหนะ 7.41 ไม่มี 
อุปกรณ์ทางการแพทย  ์ 1.11 ไม่มี 

อื่น ๆ 0.48 ไม่มี 

รวม 96.18  

ดอ้ยค่าสโมสร 1.75  

ดอ้นค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 0.28  

รวม 94.15  
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4.1.2 โครงการบา้นพร้อมท่ีดินเพื่อขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
 
ช่ือโครงการ / ท่ีตั้ง / ประเภท เน้ือท่ี

คงเหลือ 
(ไร่) 

มูลค่า (ลา้นบาท) กรรม
สิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 
ประเมิน ทาง

บญัชี 
1 บา้นนริศา ธนบุรีรมย ์/ ถ.ประชาอุทิศ 80 อ.

ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ /SH 
0-3-28.30 11.16 4.81 NC ไม่มี 

2 บา้นฟ้ากรีนพาร์ค รอยลั ธนบุรีรมย ์/ ถ.
ประชาอุทิศ อ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ / 
SH,DH 

0-1-34.90 9.90 6.13 NC ไม่มี 

3 บา้นธญัธานี วิลเลจ 2 / ถ.ล  าลูกกา (คลอง 5) 
อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี /SH 

1-3-90.00 25.69 11.54 NC ไม่มี 

4 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 1 ต.นาเกลือ อ.
บางละมุง จ.ชลบุรี / CONDO AB 

4-0-66.00  25.87 21.91 NC ไม่มี 

5 เนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 2 ต.นาเกลือ อ.
บางละมุง จ.ชลบุรี /CD 

4-2-68.00 82.58 45.96 NC ไม่มี 

6 
 

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

14-2-03.8 217.02 161.67 
 

NC ไม่มี 

7 
 

บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 16 / ถ.ล  าลูกกา (คลอง 
6 ออก) อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี / SH 

25-0-74.00 189.91 136.22 
 

NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 313.40 ลบ. 

8 บา้นฟ้าทาวน์น่ี ป่ินเกลา้-ดอนหวาย  ถ.พุทธ
มณฑลสาย 5  ต.บางระทึก อ.สามพราน 
นครปฐม / TH 

12-1-99.10 215.83 209.77 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 90.40 ลบ. 

9 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ทิวา ป่ินเกลา้-สาย 5  ถ.
พุทธมณฑลสาย 5  ต.บางระทึก อ.สาม
พราน นครปฐม / SH , DH 

31-1-74.20 333.86 320.58 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 272.00 ลบ. 

10 บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์/ ต. 
บางพลบั อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี / SH 

11-2-22.70 236.54 149.48 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 146.30 ลบ. 

11 ดิอามองค ์คอนโดมิเนียม อาคาร D / ต.ฟ้า
ฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ /D 

1-0-98.70 45.31 32.78 NC ไม่มี 

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

11-1-17.80 285.32 164.99 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 45.10 ลบ. 

13 เอน็.ซี.ออน กรีน ปาลม์ พาร์ค/ ถ.ล  าลูกกา 
(คลอง 5) อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี / DH , TH 

14-3-68.00 104.55 81.15 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 160.00 ลบ.      
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14 
 

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / DH 14-2-29.00 64.20 63.87 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 2.00 ลบ. 

15 
 
 

ที่ดินเปล่า / ดา้นหนา้โครงการบา้นฟ้ากรี
นเนอร่ี ป่ินเกลา้-สาย5 ต.บางเตย อ.สาม
พราน จ.นครปฐม /L 

6-2-11.90 48.47 45.74 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 50.00 ลบ. 

16 
 

ที่ดินเปล่า / ติดถนนทวีวฒันา-กาญจนา
ภิเษก แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพ 
/ L 

2-1-94.40 44.75 35.80 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 25.00 ลบ. 

17 
 

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

3-2-75.00 34.80 30.19 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 20.00 ลบ. 

18 
 
 

ที่ดินเปล่า / ถ.ชยัพร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี / 
L ติดกบัเนทูเรซ่า พทัยาเหนือ เฟส 1,2 

13-3-61.00 218.45 93.67 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน เดียวกบัขอ้ 
13. 

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

17-0-40.00 451.55 269.52 NC ไม่มี 

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

216-1-01.70 607.54 385.91 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 25.00 ลบ. 

21 
 

ที่ดินเปล่า /คลอง 7/ ถ.ล  า 
ลูกกา (คลอง 7) อ.ล  าลูกกา 
จ.ปทุมธานี / L 

40-1-96.00 81.88 44.13 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 353.00 ลบ. 

 22 ที่ดินเปล่า / คลอง 5 / ถ.ล  าลูกกา (คลอง 5) 
อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี /L 

361-3-63.10 943.55 698.45 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 95.00 ลบ. 

23 ที่ดินเปล่า / ต.บางละมุง จ.ชลบุรี / L 14-0-41.20 73.34 41.05 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 10.43 ลบ. 

24 ที่ดินเปล่า /ต. หนองขอนกวา้ง อ.เมือง จ.
อุดรธานี / L 

67-2-89.50 297.98 287.22 NC ไม่มี 

25 ที่ดินเปล่า / ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชนั 
กรุงเทพ / L 

36-0-91.00 436.53 253.80 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 145.00 ลบ. 

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

14-3-21.10 110.75 65.44 NC ค ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 75.82 ลบ. 

รวมที่ดินเปล่า 795-0-85.90 3,349.59 2,250.92  

รวมทั้งหมด 943-1-60.40 5,197.33 3,661.78  
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หมายเหตุ 1. SH = บา้นเด่ียว, DH = บา้นแฝด, TH = ทาวน์เฮา้ส์, CD = อาคารพาณิชย,์ L = ท่ีดินเปล่า 
 2. ประเมินราคาโดย บริษทั พรีเฟอ แอพไพรซลั จ  ากดั ในเดือนธนัวาคม 2562 
โดยใชว้ิธีประเมินราคาแบบเปรียบเทียราคาตลาด (Market Approach) และแบบตน้ทุนทดแทน ปรับปรุง
ดว้ยเงินลงทุนในโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาบา้นจดัสรรเพ่ือขายเป็นหลกั โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ 
ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน (ร้อยละ) 

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

รับ เหมาก่อส ร้างและ
บริหารโครงการ 

85.00 99.99 

    1.1 บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั (Siri Arun เป็น
บริษทัยอ่ยของ NCPM) 

Intermediate care และ 
Wellness และธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกนั   

25.00 60.00 

2. บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (QLM) บริหารงานหมู่บา้น 1.00 99.99 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ย  

บริษทัจะส่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมบริหารงานในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ยนั้น เพ่ือก  าหนดนโยบายท่ีส าคญั และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ยอ่ยในทิศทางท่ีเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่บริษทั 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีจ  านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6.   ข้อมูลทั่วไป 
6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

ข้อมูลบริษัท : บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 
1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
ต าบลคูคต อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107546000385 (เดิมเลขท่ี 40854600039) 
โฮมเพจ : www.ncgroup.co.th 
โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 

ทุนจดทะเบียน : 
1,245,284,305 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหา้ลา้นสองแสนแปดหม่ืนส่ี
พนัสามร้อยหา้บาท) 

ทุนช าระแลว้ : 
1,245,283,691 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหา้ลา้นสองแสนแปดหม่ืน 
สามพนัหกร้อยเกา้สิบเอด็บาท) 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย ์

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

  เขต ดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์66 (0) 2009-9000 โทรสาร  66 (0) 2009-9991 

ผูส้อบบญัชี 
 
 

: 
 
 

นายพีระเดช พงศเ์สถียรศกัด์ิ           ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4752                                         
หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง     ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 6838                                          
หรือนายพจน์ อศัวสนัติชยั               ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4891 
หรือนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล         ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8134 

  

บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ  
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 

บริษทัท่ีปรึกษาดา้น : บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั 
การตรวจสอบภายใน  100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารวงศว์านิช บี ถนนพระราม 9 
  แขวง / เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศพัท ์66 (0) 2645-0109  โทรสาร 66 (0) 2645-0101 

http://www.ncgroup.co.th/
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั (NCPM) 
ประกอบธุรกิจ : รับจา้งบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร  

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 
1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
ต าบลคูคต อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105541019582 (เดิมเลขท่ี (4) 337/2541) 
โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 85,000,000 บาท (แปดสิบหา้ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ : 85,000,000 บาท (แปดสิบหา้ลา้นบาท) 
ผูส้อบบญัชี : นายพีระเดช พงศเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 

  

บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย 
(ของ NCPM) 

: บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั (Siri Arun) 

ประกอบธุรกิจ : Intermediate care และ Wellness และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 
1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
ต าบลคูคต อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130 

เลขทะเบียนบริษทั : 0135562018607 
โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7 
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท (ยีสิ่บหา้ลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ : 25,000,000 บาท (ยีสิ่บหา้ลา้นบาท) 
ผูส้อบบญัชี : นางสาวนิธีนี  กิตติคุณาพงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8843 

  

บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 
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ข้อมูลบริษัทย่อย : บริษัท ควอลติี ้ลฟิวิง่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (QLM) 
ประกอบธุรกิจ : รับจา้งบริหารชุมชนในโครงการบา้นจดัสรร  และบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1/765 หมู่ 17 ซอยอมัพร ถนนพหลโยธิน กม. 26  
 
เลขทะเบียนบริษทั 

 
: 

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

โทรศพัท ์ : 66 (0) 2993-5080-7  
โทรสาร : 66 (0) 2993-5089 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) 
ทุนช าระแลว้ : 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาท) 
ผูส้อบบญัชี : นายพีระเดช พงศเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 

  

บริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ  จ  ากดั 
178 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท ์66 (0) 2555-0600   โทรสาร  66 (0) 2555-0664 



  บริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                      ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ 
 

51 

 

  

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,245,284,305 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ าน วน  1,245,284,305 หุ้น  เรียกช าระแล้ว  1,245,283,691 บาท  แบ่งเป็น หุ้นสามัญจ าน วน 
1,245,283,691 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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7.2 ผู้ถือหุ้น   

  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น  
ร้อยละของทุน 
ช าระแล้ว 

1 บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ากดั            635,094,995  51.00 

2 นางสุนี ตนัฑเทอดธรรม               44,024,190  3.54 

3 นางสาวหทยัชนก เจษฏาวรางกูล               41,318,675  3.32 

4 นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม               29,610,000  2.38 

5 นายสุจินต ์ ตนัฑเทอดธรรม               27,962,025  2.25 

6 นายประสิทธ์ิ ตนัฑเทอดธรรม               27,378,035  2.20 

7 นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม               23,412,690  1.88 

8 นางสาวรัตนา ตนัฑเทอดธรรม               17,130,960  1.38 

9 นางสาวอมัพร ตนัฑเทอดธรรม               17,130,960  1.38 

10 นางนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม               13,981,590  1.12 

11 นางสมพร เดชะรินทร์               13,980,960  1.12 

12 นางสมทรง ลาวณัยป์ระเสริฐ               13,980,960  1.12 

13 นางสถาพร พิทกัษธี์ระธรรม               13,980,960  1.12 

14 นายณัฐวิทย ์ ตนัฑเทอดธรรม                 9,057,825  0.73 

15 นายณัฐวุฒิ ตนัฑเทอดธรรม                 9,057,825  0.73 

16 นายภคัพล ธีรกุลวาณิช                 3,538,290  0.28 

17 นางสาวณัฐชยา ตนัฑเทอดธรรม                 2,708,490  0.22 

18 นายอธิป ลาวณัยป์ระเสริฐ                 1,963,290  0.16 

19 นายชวิน พิทกัษธี์ระธรรม                 1,963,290  0.16 

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

21 ด.ญ.นภสัสร ตนัฑเทอดธรรม                 1,963,290  0.16 

22 นายอเลก็ ลาวณัยป์ระเสริฐ                 1,963,290  0.16 

23 นางสาวชนากานต ์ พิทกัษธี์ระธรรม                 1,963,290  0.16 

24 นางสาวนุชนาถ ตนัฑเทอดธรรม                 1,963,290  0.16 

25 นางสาวสุพร เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 
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ท่ีมา :  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

หมายเหตุ :     1. กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ล  าดบัท่ี 1-34  รวมจ านวน 965,730,051 หุน้  
                               คิดเป็นสดัส่วน   ร้อยละ 77.55 ของทุนช าระแลว้ 
                           2. บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (นายวิโรจน์         

26 นายอุกฤษฎ ์ ตนัฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

27 นางสาวพาพิศ เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 

28 นางสาวชุติมา ตนัฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

29 นางสาวปัทมา ตนัฑเทอดธรรม                 1,438,290  0.12 

30 นางสาวพาพร เดชะรินทร์                 1,438,290  0.12 
31 นายสุวรรณ เดชะรินทร์ 6,732 0.00 

32 

นายสมเชาว ์และนายสุจินต ์และนาย
ประสิทธ์ิ และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
(ในฐานะผูจ้ดัการมรดก คุณน าชยั  
ตนัฑเทอดธรรม) 

864 0.00 

33 นายภาสกร                  เจษฎาวรางกูล 150 0.00 

34 นางสาวสรรธิดา เดชะรินทร์ 105 0.00 

รวมกลุ่มตนัฑเทอดธรรม 965,730,051 77.55 
35 บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)               52,500,000  4.22 
36 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 43,642,385 3.50 
37 นางสาวเบญจมาศ นนัทวีรวฒัน ์ 16,257,170  1.31 
38 นายกมัปนาท ปรีชาตั้งกิจ               13,045,800  1.05 
39 นางสาวอจัฉราพรรณ เตชะอร่ามวงศ ์ 7,147,800 0.57 
40 นายกิตติพล ทวนทอง 7,021,980  0.56 
41 นายภูศษิฐ ์ จิตติละอองวงศ ์ 4,323,000  0.35 
42 นางราตรี กิจสถาน 3,885,000 0.31 
43 นายอมร เสริฐสอน 3,150,000 0.25 
44 นายเก้ือกูล สิริเตียวรณ 3,102,000 0.25 
45 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน  125,478,505 10.08 
 รวม 

 
1,245,283,691 100.00 
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                               ถือหุน้ในบริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) คิดเป็น สดัส่วนร้อยละ 45.81 ของทุนช าระแลว้ 
                               ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562) 
                     3. ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ           
                              บริษทัไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ  www.ncgroup.co.th 
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รายละเอยีดการถือหลกัทรัพย์ของ NCH โดยกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ  การเปลีย่นแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2562 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

1* นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

2 ดร.พิบลูย ์ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ                        

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

    ประธานคณะกรรมการสรรหา                       

    พิจารณาค่าตอบแทน และก  ากบัดูแลกจิการ                       

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

    
และกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน 
และก  ากบัดูแลกจิการ 

4* ผศ.วิจิตร วิชยัสาร กรรมการ กรรมการอิสระ  
-  - -  -   - -  -  - -   - -  

    และกรรมการตรวจสอบ 

5* นายไตรรัตน์  จารุทศัน์ ประธานกรรมการ   -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

6* นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ            

  และะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  - -   -  -  - -  -   -  - -  -  

  และก  ากบัดูแลกจิการ            

7* นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ            

  และะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  - -   -  -  - -  -   -  - -  -  

  และก  ากบัดูแลกจิการ            

8 นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณา                       

    ค่าตอบแทน และก  ากบัดูแลกจิการ  23,412,690   - 23,412,690    - -  -  23,412,690   -  23,412,690    1.88 -  

  ประธานคณะกรรมการบริหาร            

    
และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ  การเปลีย่นแปลงจ านวนการถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี 2562 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

9 นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร  
29,610,000 3,926,580 33,536,580 -   - -  29,610,000 3,926,580 33,536,580 2.38  0.32 

    และกรรมการผูจ้ดัการ 

10 นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  
525,000 - 525,000 -   - -  525,000 - 525,000 0.04 - 

    และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

11 นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร  
-  - -  -   - -  -  - -   - -  

    และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

12 นายวราพงศ ์นิลศิริ รองกรรมการผูจ้ดัการ  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

13 นายบุญชยั โรจน์พานิช ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารงานขาย  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

14 นางน ้ าเพชร ตนัตะวิริยะ ผุอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

15 นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

16 นางอจัฉรา ก ิง่ไทร ผูอ้  านวยการ ฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ 2,677  - 2,677 -  -  -  2,677  -  2,677 0.0002 -  

17 นายสนิท ลีจนัทึก ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกอ่สร้าง  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

18 นางนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 13,981,590 3,538,290 17,519,880 -  -  -  13,981,590 3,538,290 17,519,880 1.12 0.28 

19 นายเจษฎา ลกัขีพินิศกุล ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาด  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

20 นางสาวกมลวรรณ สวสัด์ิชยั ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

21 นายวลชัณฏัฐ ์รุจิดาศิริสกุล ผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน 336,420  - 336,420 -  -  -  336,420  - 336,420 0.03 -  

22 นางสาวสุรียพ์ร แสงทองประดิษฐ ์ ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชี  -  - -  -  -  -   -  -  - -  -  

 

หมายเหตุ :  1. การถือหลกัทรัพยท์างออ้ม หมายถึง การถือหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรถและ/หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

  2. *ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ประชุม ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน ์  จารุทศัน,์ 2. นายวิชาญ   
อมรโรจนาวงศ ์และ 3. นายวรการ   เทพเฉลิม แทนกรรมการ 3 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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7.3    การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 -ไม่มี- 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

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

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย คณะกรรมการของบริษทัย่อยจะพิจารณาจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลงัการตั้งส ารองตามกฎหมายแลว้ 
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ  
8.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท เอน็.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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8.2 โครงสร้างการจดัการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2562 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ*์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการ   

3. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน*์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   

4. ผศ.วิจิตร วิชยัสาร* กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
5. นายไตรรัตน์  จารุทศัน*์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
6. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ*์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   
7. นายวรการ เทพเฉลิม* กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   
8. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล

กิจการ  และประธานกรรมการบริหาร  
9. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 
10. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

โดยมี นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการบริษทั  
 

 หมายเหตุ : 1.   นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้รวมกนั      
ร้อยละ 77.55  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

2. *ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุม ณ วันที่  26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเลือกตั้ ง
กรรมการใหม่ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน์   จารุทศัน์, 2. นายวิชาญ   อมร
โรจนาวงศ ์และ 3. นายวรการ   เทพเฉลิม แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
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  กรรมการผู้มอี านาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัท 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดล้งมติก  าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัเป็นดงัน้ี  
(1)  นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

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

ศิลาพชัรนนัท ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร  

  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

(1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และใหม้ีอ  านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 

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

(3) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัท่ีก  าหนดเอาไว้
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ  านาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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(6)   มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพ่ือการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใชจ่้ายเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ลา้นบาท โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ
ดว้ย หากเกินวงเงินท่ีก  าหนดใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(7)    มีอ  านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้ รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั      
                                                                                                                                                                                        

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดบับริหารของบริษทัมีอ  านาจ
อนุมติัทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

 
  อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทั และ
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ทั้งน้ี ส าหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้     
มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการบริหารท่ี
มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
 
  คณะผู้บริหาร                                 

  คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายสมนึก        ตนัฑเทอดธรรม กรรมการผูจ้ดัการ  

3. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ-สายงานบริหาร 

4. นายรังสรรค ์    นนัทกาวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  

5. นายวราพงศ ์ นิลศิริ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางน ้ าเพชร ตนัตะวริิยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

7. นางสาวสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
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8. นายบุญชยั  โรจน์พานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานขาย 

9. นางอจัฉรา ก่ิงไทร ผูอ้  านวยการฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ 

10.    นายสนิท ลีจนัทึก ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

11.    นางสาวนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

12. นายเจษฎา ลกัขีพินิศกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

13. นางสาวกมลวรรณ  สวสัด์ิชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

14. นายวลชัณัฏฐ ์ รุจิดาศิริสกุล ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

15. นางสาวสุรียพ์ร แสงทองประดิษฐ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
บริษทัฯ นิยามผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวค้รอบคลุมมากกวา่เกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยก าหนด 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
(1)   มีอ  านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

คณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 

(2)   พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

(3)  พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยั
ต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษทั 

(4)   มีอ  านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

(5)   มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือ และใชจ่้ายเงินในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษทั  ซ่ึงรวมถึงการอนุมติัการจดัซ้ือสินคา้วสัดุก่อสร้างและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ประโยชน์ และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน 
ให้เป็นตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร 
ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ลา้นบาท ทั้งน้ี อ  านาจอนุมติัดงักล่าวไม่รวมถึง
การจดัซ้ือท่ีดิน  
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(6)   พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัไปก่อภาระผูกพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน 
หรือสถาบนัการเงิน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

(7)  พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

(8)  ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั ตามการใหอ้  านาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการบริษทั 

 

ทั้งน้ี อ  านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ ัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ  านาจท่ีท าให้กรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมี
การก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต    
 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน์ ด  ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และเร่ิมปฏิบติัหน้าท่ี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นตน้มา เพื่อท าหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้
กรรมการและบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมใหบ้ริษทั
มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งดูแลการจดัท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั บริษทัฯ ไดม้ีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นคู่มือนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษทัต่อ
การพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษทัไดท่ี้ E-mail Address :  
porntippa.c@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 403 
 
             คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 
             1.  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎระเบียบของบริษทัฯและของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผา่นการอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 
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              2.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการ 
 
             บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
             1.  จดัท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี  
                          ของบริษทั 
                    - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
              3.  ด  าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง 

ช่วงระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง 

วาระท่ีด ารง
ต าแหน่ง 

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ 27/11/2546 – 26/04/2562 วาระท่ี 6 
2. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ 15/05/2550 – ปัจจุบนั วาระท่ี 5 

3. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์ กรรมการ 27/11/2546 – 26/04/2562 วาระท่ี 8 

4. ผศ.วิจิตร วิชยัสาร กรรมการ 11/10/2550 – 26/04/2562 วาระท่ี 7 

5. นายไตรรัตน์  จารุทศัน์ ประธานกรรมการ 27/04/2562 – ปัจจุบนั วาระท่ี 1 
6. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ 27/04/2562 – ปัจจุบนั วาระท่ี 1 
7.นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการ 27/04/2562 – ปัจจุบนั วาระท่ี 1 
8. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบนั วาระท่ี 6 

9. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบนั วาระท่ี 7 

10. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ 27/11/2546 – ปัจจุบนั วาระท่ี 7 
 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
 

ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบตอบแทน
และก ากบัดูแลกิจการ 

1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ*์ ประธานกรรมการ 1/1 - - 
2. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ 

6/6 4/4 2/2 
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3. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน์* กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา  พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 

1/1 1/1 1/1 

4. ผศ.วิจิตร วิชยัสาร* กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  1/1 1/1 - 
5. นายไตรรัตน์  จารุทศัน์* ประธานกรรมการ 5/5 - - 
6. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ*์ กรรมการ, กรรมการ

ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ 

5/5 3/3 1/1 

7. นายวรการ  เทพเฉลิม* กรรมการ, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ 

5/5 3/3 1/1 

8. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ, กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ 

6/6 - 2/2 

9. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 6/6 - - 
10. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ 6/6 - - 

 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ประชุม ณ วนัที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน 

ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน์  จารุทศัน,์ 2. นายวชิาญ   อมรโรจนาวงศ ์และ 3. นายวรการ   เทพ
เฉลิม   แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  

 
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
    ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

เบ้ียประชุม  
ค่า 

ตอบแทนราย
ปี 
 

รวม 
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและ

ก ากับดูแลกิจการ 
 

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

1. นายสุธรรม   
 

ชชัวาลวงศ*์ 
ประธาน
กรรมการ 

0.050 - - 0.144 0.194 

2. ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร กรรมการ 0.120 0.120 0.060 0.200 0.500 

3. นายกอบศกัดิ์    พงศพ์นรัตน์* กรรมการ 0.020 0.020 0.020 0.064 0.124 



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 66 
 

4. ผศ.วิจิตร  วิชยัสาร* กรรมการ 0.020 0.020 - 0.064 0.104 
5. รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน*์ ประธาน

กรรมการ 
0.220 - - 0.296 0.516 

6. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ*์ กรรมการ 0.100 0.060 0.020 0.136 0.316 
7. นายวรการ  เทพเฉลิม* กรรมการ 0.100 0.060 0.020 0.136 0.316 
8. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 0.120 - 0.040 - 0.160 

9. นายสมนึก   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 0.120 - - - 0.120 

10. นายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ 0.120 - - - 0.120 

รวม 0.990 0.280 0.160 1.040 2.470 

 
หมายเหตุ : * 1. ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ประชุม ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการใหม่     

3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน์  จารุทศัน์, 2. นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์และ 3. นาย
วรการ   เทพเฉลิม   แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระโดยใหก้รรมการล าดบัท่ี 2 และ 3 ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

                     2. มติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 มีมติเลือกตั้ง รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริษทัฯ แทนนายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์  โดยในปี 2562 รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์ ไดรั้บเบ้ียประชุมในฐานะ
กรรมการ จ านวน 1 คร้ัง และในฐานะประธานคณะกรรมการ จ านวน 4 คร้ัง 

                     3. มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 มีมติแต่งตั้ง นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์และ นายวรการ  เทพเฉลิม 
เป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 1. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
 - กรรมการ   20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 

 2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษทั 
 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 - กรรมการ    -ไม่มี- 

 3. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 

 4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
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 - กรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
  5. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  
 - ประธานกรรมการฯ  30,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 
 - กรรมการฯ                20,000 บาท ต่อคร้ังการประชุม 

   6. ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษทัยอ่ย ปี 2562  - ไม่มี - 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร* ปี 2562 
 

รายการ 
2562 

จ านวน จ านวนเงิน 
รายละเอียดค่าตอบแทน 

(ท่าน) (ลา้นบาท) 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 15 45.6  - เงินเดือน 
(ในฐานะผูบ้ริหาร)      - โบนสั 
    - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
หมายเหตุ :  *   ผูบ้ริหาร  หมายถึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
  
 
 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
    -ไม่มี – 
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8.4 บุคลากร 

 1.  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมพีนักงานรวมทั้งส้ิน 177 คน แบ่งตามสายงาน
หลกั ดงัน้ี (ทั้งน้ี ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2560 – 2562) ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมี
นยัส าคญั) 

 

สายงาน จ านวนพนกังาน (คน) 
ฝ่ายงานส่วนกลาง 88 
ฝ่ายโครงการ 73 
บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 0 
บริษทั ควอลิต้ี ลีฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 16 
รวมพนกังาน 177 
 

 
2. บริษัทและบ ริษัท ย่อยไม่มี ข้ อพิพาททางแรงงานที่ ส าคัญ ในระยะเวลา 3  ปีที่ ผ่ านมา                       

(ปี 2560 – 2562) 
 

3. ผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน  ส าหรับปี 2562 และปี 2561 สามารถแยกตามลกัษณะ
ผลตอบแทน ไดด้งัน้ี 

 

ลกัษณะผลตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 

เงินเดือน/โบนสั 98.52 114.12 
เงินสมทบกองทุนส ารองกองทุนประกนัสงัคม 4.91    5.00 
อ่ืน ๆ 12.63  23.51 

รวม 116.06 142.63 
 

หมายเหตุ  :  นโยบายเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและพนกังานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 
การก ากบัดูแลกิจการ หวัขอ้ยอ่ย 3 บทบาทผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
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4. นโยบายในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ด  าเนินธุรกิจตามแบบอย่างบรรษทัภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคมวฒันธรรม และ ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการเสริมสร้างพฒนัาศกัยภาพให้แก่บคุลากรสู่ความเป็นเลิศ
ในทกุดา้น โดยม่งุเน้นพฒันาบคุลากรให้เป็นผูท่ีู้มีคณุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีความรับผดิชอบต่อองคก์รและสงัคม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือว่าการพฒันาพนักงานให้เป็นคนดี มี
ความสามารถ จะช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รเติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดพ้ฒันางานทรัพยากรมนุษยใ์น
ดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล  

 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีนโยบายด าเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของพนกังานในทุก

ระดบัให้เหมาะสมกบัต าแหน่งอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บริษทัฯ จึงมุ่งมนัพฒันาบุคลากรทุกสาย
วิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทั้งการพฒันาดา้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง
วฒันธรรมและจริยธรรมขององคกร์ควบคู่กนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแนวทาง ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงัน้ี 

 
1.) นโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพ   
บริษทฯ ก าหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนกังานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั 

โดยพนกังานจะไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง โดยการน าแนวทาง Competency 
มาประยกุต์ใชใ้นองคก์รทั้ง ในส่วนของความสามารถหลกั (Core Competency) ส าหรับพนักงานทุกคนใน
องคกร์ท่ีตอ้งมี,  ความสามารถดา้นการบริหารส าหรับผูบ้ริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความ
ช านาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (Functional Competency) ส าหรับ Core Function ได้แก่ ก่อสร้าง ขาย-โอน 
การตลาด พฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพฒันาขีดความสามารถของ
พนกังานรายบุคคลดว้ย  การพฒันาท่ีหลากหลายรูปแบบส าหรับพนักงานทุกระดบั เพื่อสร้างศกัยภาพตนเอง
ใหร้องรับการเติบโตของธุรกิจ ของบริษทัในอนาคต 

 
2.) นโยบายการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
บริษทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าในการขบัเคล่ือนองคกร์ใหป้ระสบ

ความส าเร็จและเติบโตได ้อย่างย ัง่ยืน บริษทฯ จึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัการน าระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นต่างๆ มาประยกุต์
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ใช ้เช่น ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management Systems : PMS) เพื่อให้ทุกส่วนงานมีผลการ
ปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร โดยพิจารณาถึง 

1. การก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting) 
2. การเตรียมการ การวางแผนงาน (Plan) 
3. การด าเนินการปฏิบติั ตามบทบาทหนา้ท่ีและแผนงาน 
4. การติดตามผล และการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) 
5. การปรับปรุงแกไ้ขการท างานและการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
 
การจดัฝึกอบรมภายในบริษัทฯ  
เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานใหส้ามารถท างานตอบสนองต่อกลยทุธ์

และเป้าหมายของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงออกแบบและพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองคก์รโดย แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี 

 
ส าหรับระดับบริหาร :   บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาผูบ้ริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหาร

ระดบัสูง เพ่ือพฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าควบคู่ไปกบั การเพ่ิมองคคว์ามรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างความเช่ียวชาญใน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้ ง เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ/เล่ือน
ต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของ
บริษทั ให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผูน้  าในอุตสาหกรรมธุรกิจท่ีด  าเนินการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
โดยจดัฝึกอบรมและพฒันาภายใน ตามแผนงานฝึกอบรมและพฒันาประจ าปี เช่น หลกัสูตรการประเมิน
สมรรถนะ(Competency) เพื่อการพฒันาบุคลากร, หลกัสูตร Digital Communication เป็นตน้ 

 
ส าหรับระดับปฏิบัตกิาร : บริษทัฯ ด าเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยจดั 
หลกัสูตรฝึกอบรมตามหน้าท่ีสายวิชาชีพและกลุ่มงานท่ีมีความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เสริมจุดแข็ง ใหส้ามารถท างานบรรลุ
เป้าหมายองคก์ร และปิดจุดอ่อนให้สามารถบริหารผลงานรายบุคลไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยจดัฝึกอบรม
และพฒันาภายใน ตามแผนพฒันาประจ าปี เช่น หลกัสูตรการสร้างกรอบความคิดการท างานเชิงรุก , 
หลกัสูตร Leadership for QMS , หลกัสูตรจิตวิทยาการขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินคา้, หลกัสูตรเทคนิคการ
แกปั้ญหางานก่อสร้างและการตอบค าถามลูกคา้, หลกัสูตร Content Marketing, หลกัสูตรกลยุทธ์การเขา้ใจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือเพ่ิมยอดขาย  เป็นตน้ 
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ส าหรับพนักงานทุกคน :  บริษทัฯ  วางแผนพฒันาพนกังานทุกคนตั้งแต่รับเขา้มา 
ท างานโดยการอบรมให้ความรู้ข้ึนพ้ืนฐานเก่ียวกับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เขา้ใจ

ระบบการท างาน ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ความรู้เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณ เพื่อปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นบรรษทัภิบาล และความรับผดิชอบต่อ
สงัคมโดยปีน้ีไดจ้ดักิจกรรมพาพนกังานไปปลูกป่าชายเลน เป็นตน้  นอกจากการพฒันาขั้นพ้ืนฐานแลว้ ยงัมี
รูปแบบการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้แก่ การจัดตั้ งคณะท างาน  คณะกรรมการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการระบบคุณภาพ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน 
คณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อเป็นเวทีใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้งาน Cross Function   

 
การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ  
นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในแลว้ บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้ผูบ้ริหารและพนักงานเขา้

รับการฝึกอบรมสัมมนาในสถาบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียง และส่งไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ อีกทั้งเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนแนวความคิดและมุมมอง ใหม่ๆ กบัองคก์
รอ่ืน เช่น หลกัสูตร The Digital Age Of Marketing, หลกัสูตร CFO in Practice, หลกัสูตร RE-CU SENIOR 
รุ่นท่ี 62, หลกัสูตรผูน้  าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์(REIT),  สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลกัสูตร Business 
Model Canvas by Alex Osterwalder’s , หลักสูตร Effective Minutees Taking (EMT), หลักสูตร Transfer 
Pricing TFRS 15 และรายไดส้ัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ สัญญาเช่า, หลกัสูตร การบริหารและการปฏิบติังานใน
ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุ,  หลักสูตร Real Marketing, หลักสูตร Growth Mindset ,หลักสูตร Business Process 
Improvement เป็นตน้ 

 
3.) การพฒันาและจดัการความรู้ในองคก์ร 
 เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั

องคก์ร บริษทัฯ จึงใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และริเร่ิมโครงการ “Knowledge Sharing” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใน
องคก์ร (Knowledge Management) จดัเวทีในการถ่ายโอนความรู้สู่ทีมงาน กรณีท่ีพนกังานกลบัจากฝึกอบรม
ภายนอก เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปประยกุต์ใช ้ให้เกิดประโยชน์ในงานท่ีรับผดิชอบ อีกทั้งยงัช่วยพฒันา
ศกัยภาพพนกังานดา้นการเป็นวิทยากร และทกัษะการน าเสนอ 
 

อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องพนักงาน  
จึงจดัให้มีการดูแลดา้นสวสัดิการและความปลอดภยั  อาทิเช่น ค่าอาหาร ตรวจสุขภาพประจ าปี   ประกัน
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ชีวิตและประกนัสุขภาพ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่วนลดในการซ้ือบา้นในโครงการของบริษทั เงินกูแ้ละเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ การอบรมและฝึกซอ้มหนีไฟ    

 
นอกจากการพฒันาพนักงานภายในองค์กรแลว้ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญการพฒันากลุ่ม

เยาวชน ท่ีมีความประสงค์จะฝึกงานโดยมีพ่ีเล้ียงในการสอนงานและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่อ
กลุ่มนิสิต/นกัศึกษาใหอ้ยา่งใกลชิ้ด อนัเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต 

 
ในปี  2562 บริษทัฯ จดัอบรมภายในและภายนอก ดงัน้ี 

การจดัฝึกอบรม จ านวนหลกัสูตร จ านวน (คน) 

การอบรมภายในองคก์ร 10 273 

การอบรมภายนอกองคก์ร 40  48 

รวม 50 321 
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9.  การก ากับดูแลกิจการ  

 วนับรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)  
บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ

จรรยาบรรณบริษทัมาอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดให้วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัก่อตั้ง
บริษทัเป็นวนับรรษทัภิบาล (CG & CSR Day)  

โดยปี 2562 น้ีเป็นปีแห่งการครบรอบการก่อตั้งบริษทัปีท่ี 25  บริษัทฯ น าโดยคณะผูบ้ริหารและ
พนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกนัจดังานในโอกาสเฉลิมฉลองดงักล่าว ในวนัท่ี 1-2 กุมภาพนัธ์ โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงกลางวนัเป็นงาน  “CG & CSR Day 2019 NC รักบ้าน รักษ์ส่ิงแวดล้อม”โดยคณะ
ผูบ้ริหารและพนักงานเอ็น.ซี. กรุ๊ป ไดร่้วมกันปลูกป่าโกงกาง ท่ีบ้านไมช้ายเลน จ.สมุทรสมคราม เพื่อ
ปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรให้ความส าคญัในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
รับผดิชอบต่อสงัคมในทุกกระบวนการท างาน  

และช่วงเยน็เป็นงานเล้ียงสงัสรรค ์โอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีเอน็ซี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดังานท่ี เดอะ
เกรซรีสอร์ท อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานร าลึกถึงผูก่้อตั้ง และขอบคุณ
พนักงานท่ีร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าอุปสรรคและขับเคล่ือนธุรกิจร่วมกันมาตลอด 25 ปี อีกทั้ง สร้างความ
ภาคภูมิใจและขวญัก าลงัใจใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานไดม้ีความประทบัใจและความหมาย (Meaning Full) 
แห่งการครบรอบ 25 ปีร่วมกนั 

 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการประกอบธุรกิจอยา่งเป็น
ธรรมเสมอมา โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่ม รวมถึงผลกระทบต่อสงัคม  ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
โดยจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ พิจารณานโยบายก ากบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard แต่ยงัคงยึดหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 

3. บทบาทผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของผูถื้อหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิของตนอย่าง
เต็มท่ี โดยไดม้ีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเขา้ร่วม

ประชุม 7 ท่าน (กรรมการทั้งหมดมี 7 ท่าน) มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ 35 
ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 891,019,203 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั (หุ้นสามญัท่ีเรียกช าระแลว้ของบริษทั ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 มีจ  านวนทั้งส้ิน 1,245,283,691 
หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั พึง
เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะสิทธิตามกฎหมาย
เท่านั้น บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ       
ผูถื้อหุ้น ตลอดจนมีการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น ทุกคน เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของ    
บริษทัฯ โดยมีการก ากบัดูแลปฏิบติัตามนโยบายเพื่อด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้นท่ีจะ
เข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชย ์และจะ
ก าหนดช่วงเวลาจดัประชุมท่ีเหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.00 นาฬิกา รวมทั้งจะจดัประชุมท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ โดยจะอ านวยความ
สะดวกในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ จดัเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จดัเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสาร จดัใหมี้การเล้ียงรับรองส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุม  

ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจ พร้อมทั้ง
หนังสือมอบฉนัทะ  และรายงานประจ าปี ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลา
ในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ประชุม รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวนั
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั นอกจากน้ี บริษทัไดท้ าการเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา และหนงัสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th ก่อนวนัประชุม 30 วนั   

http://www.ncgroup.co.th/
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บริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได ้

บริษทัฯไดแ้จง้ในเอกสารประกอบการประชุมท่ีจดัส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ทราบถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนในการเขา้ร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดง
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม กฎและขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม รวมถึงแผนท่ีสถานท่ีใน
การจดัประชุม และในวนัประชุมบริษทัไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีลงทะเบียน เพื่ออ  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 
และผูม้อบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 
ชัว่โมงก่อนการประชุม และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง  วิธีการนับ
คะแนนและวิธีใชบ้ตัรลงคะแนน ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในท่ีประชุมไดน้ าเสนอเร่ืองท่ีส าคญัให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระการประชุม
นอกเหนือไปจากท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัในท่ีประชุมอย่าง
กะทนัหนั ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการซกัถาม โดยให้เวลาอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม บริษทัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาร่วมประชุมในภายหลงัท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดม้ีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้ งแต่วาระท่ีได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี
ความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

บริษทัฯ จดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุม และบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
ประเด็นขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น และจดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th 
ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บคะแนนจากการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัท าโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย รวมคะแนนเท่ากบัร้อยละ 100  ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑดี์เลิศ 

การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริษทั ผู ้สอบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษทัฯ และในปีน้ีบริษัทฯ ไดจ้ดัให้มีนัก
กฎหมายและไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีอิสระจากบริษทั สอบบญัชี ธรรมนิติ จ  ากดั เขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง  
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ทั้งน้ี บริษทัไดด้  าเนินการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อวนัท่ี 19 กันยายน 
2562 บริษัทไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอ
วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไวบ้นเว็บไซต์ของ
บริษทั รวมทั้งไดแ้จง้ผลการด าเนินการดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอแต่อยา่งใด 

 
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 บริษทัมีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม เป็น
ธรรม และเป็นไปตามขอ้ก  าหนด กฎหมาย บริษทัมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ และ
มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 1 
สิทธิผูถื้อหุน้   

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การน าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการและ
ผูบ้ริหารซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเร่ือง
การใช้ขอ้มูลภายใน บริษัทก าหนดให้กรรมการ เปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนก์บัธุรกรรมของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและวิธีการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของ
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์
ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และจะตอ้งมีการเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกนั และตอ้งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม 
สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั  
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โดยท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัไดท้ าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ
แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) อยา่งครบถว้น  

นอกจากน้ี บริษทัหา้มมิให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีเป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยได้ระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนด
โครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีไม่เอ้ือต่อการท ารายการระหว่างกันในลกัษณะท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์  

 
3. บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ 
พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หรือผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูถื้อหุ้นลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อส าหรับใชเ้ป็น
แนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้ช่องทางเพ่ือใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งไดม้ีโอกาสแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และร้องเรียนใน
กรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการกระท าของบริษทั หรือพบเห็นการท าผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ncgroup.co.th  และสามารถส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทได้
โดยตรงผา่นทาง email address: bod@ncgroup.co.th  และเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทาง email address: 
ir@ncgroup.co.th ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 

 ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในระยะยาว 
โดยค านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
และขอ้ 2 ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

 พนักงาน / ผู้บริหาร : บริษทัตระหนักว่าพนักงานและผูบ้ริหารเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยั
ส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน  

  บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรักษาสุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมี
นโยบายในการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและอนามยัท่ีดีและ

http://www.ncgroup.co.th/
mailto:bod@ncgroup.co.th
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จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือดูแลเร่ืองสวสัดิการให้แก่พนักงาน รวมทั้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเป็นประจ าทุกปี จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักาย การประกนัชีวิตของพนักงาน และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆท่ี
ช่วยเหลือและยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1) บริษทัฯไดก้  าหนดใหม้ีการจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ 
รับผดิชอบสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั 

2) บริษทัฯ ไดก้  าหนดใหม้ีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของ 
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม” 

ในส่วนของการบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาสความกา้วหน้าในวิชาชีพนั้น บริษทัฯ ใช ้
KPIs และ Competency เป็นตัวช้ีวดัการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล (Individual KPIs) เพื่อใช้ใน
การประเมินผลงาน และก าหนดผลตอบแทนให้กับผูบ้ริหารและพนักงานตามผลงาน โดยจะมีการ
ประเมินผลทั้ง รายบุคคลและระดบัฝ่าย ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการปรับข้ึนเงินเดือน
และต าแหน่ง  

 ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการรักษาความสมัพนัธอ์นัดีในระยะ
ยาว โดยบริษทัมีระบบการควบคุมคุณภาพบา้นดว้ยระบบสากล  ISO บริษทัมุ่งเน้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ย
ความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ในการรักษาและปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าไวก้ับลูกคา้อย่างเคร่งครัด 
บริษทัจดัใหม้ีระบบและกระบวนการใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ (CFR 
: Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลบัของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัมีการจดัท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการและการก่อสร้างทุกคร้ังท่ีมีการส่งมอบบา้นให้แก่
ลูกค้า และจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าผลท่ีไดม้าใช้ในการพฒันา
ปรับปรุงสินคา้และบริการของบริษทั เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการของบริษทั  

 คู่ค้า : บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนักบั
คู่คา้ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ี
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการรักษาและปฏิบติัตามสญัญาท่ีท าไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด  

 เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน : บริษทัยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อ
เจา้หน้ีและสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  
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 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ
ก าหนดให้คู่คา้ตอ้งขายสินคา้ให้บริษทัเท่านั้น บริษทัไม่มีนโยบายในการใชว้ิธีการใดๆ ให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ของคู่แข่งอยา่งผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม สนับสนุนให้ด  าเนินธุรกิจภายใตก้รอบการแข่งขนัท่ีดี ไม่
ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิการคา้ และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทาง
ร้าย ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของผูส้อบบัญชีอิสระท่ีผูถื้อหุ้นใช้เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถ้วน จึงมีนโยบาย
ให้ความร่วมมือกบัผูส้อบบัญชีอย่างเต็มท่ีโดยการเสนอขอ้มูลท่ีถูกต้องและครบถว้น ตลอดจนให้ความ
สะดวกแก่ผูส้อบบญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

 สังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคญั
กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การช่วยเหลือสงัคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
การสนบัสนุนกิจกรรมทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ ทั้งท่ีด  าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน ดงั
รายละเอียดซ่ึงเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้กิจกรรมเพื่อสงัคม การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ครบถว้น รวมถึงรณรงค์สร้างจิตส านึกในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อย่ างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติเห็นชอบมอบหมายใหฝ่้ายจดัการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้
และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

  นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้ก  าหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบัติต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน นโยบาย และการปฏิบติัต่อบริษทั ในอนัท่ีจะไม่มีส่วนร่วมในการกระท าหรือ
ปกปิดการกระท าใดท่ีขดัแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษัท การทุจริต หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เน่ืองจากบริษทัไดเ้ลง็เห็นว่า พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององค์กร จึงจ  าเป็นจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้ใฝ่รู้และพฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบติัตน อยูใ่นระเบียบวินยั และ
ศีลธรรมอนัดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองค์กร ควบคู่กบัพฒันาให้บริษทัสามารถ
เจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   

คณะกรรมการบริษทัไดก้  ากบัดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถว้น และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรั พยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดูแลให้บริษทั
เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการท าหน้าท่ี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
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รายงานการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจดัท ารายงานนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งครบถว้น 

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

คุณภาพของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทัไดก้  ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัท่ีจดัท าข้ึน มีขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระท่ีส าคญั โปร่งใส รวมทั้งไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการ
บริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ท าหน้าท่ี ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการรายงานการตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีแลว้ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ 
ส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั นักลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละประชาชนทัว่ไป โดยการเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) การเผยแพร่ขอ้มูล
ผา่นทางส่ือมวลชน อีเมล ์โทรศพัท ์โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลบนเว็บไซต์
บริษัทท่ี www.ncgroup.co.th ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล
บริษทัโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ncgroup.co.th หรือท่ี E-MAIL Address : ir@ncgroup.co.th 
หรือท่ีโทร. 02-993-5080-7 ต่อ 403 และ 401 

 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ย บริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงออกถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหาร
จดัการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 
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  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ และความหลากหลายในคุณสมบติัของกรรมการ  อาทิ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและทกัษะวิชาชีพ 
เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย  ภารกิจ แผน
ธุรกิจ และนโยบายบริหารความเส่ียง ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายจดัการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษทั และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีจ  านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 คณะกรรมการบริษทัมีจ  านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ  านวน 3 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จึงสามารถมัน่ใจไดว้่ากรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการ
ถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการและเป็นกรรมการอิสระ โดย
บริษทัก าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทั และฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัรายละเอียดซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

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

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูมี้ความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองต่างๆ จ  านวน 3 คณะ ไดแ้ก่  
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 

 
ทั้งน้ี องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อ

โครงสร้างกรรมการบริษทั บริษทัฯ ไดก้  าหนดให้คณะอนุกรรมการบริษทัมีหน้าท่ี รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎบตัรในปีท่ีผ่านมาต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี และ
ถึงแมว้่าบริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 
แต่ไดมี้การจดัตั้งคณะท างานท่ีดูแลรับผดิชอบเร่ืองดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม 6 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
6/2562 เมื่ อว ัน ท่ี  20 ธันวาคม 2562 มีวาระในการทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจของบริษัท  เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบ ริหารเชิงนโยบาย รวมทั้ งวาระแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้ีการก าหนดให้
กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ  าเป็น โดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ัดการจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้
กรรมการสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการได ้โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบ
วาระชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอและจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 7 วนั เพื่อให้กรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม โดยกรรมการ
สามารถขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทั 

  ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบและจัดสรรเวลาไวอ้ย่าง
เพียงพอในการประชุม เพื่อท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งรอบคอบ
โดยทัว่กนั ทั้งน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีเลขานุการท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดบนัทึกและจัดท ารายงานการประชุม และ
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 คร้ัง และการประชุมพิเศษ
จ านวน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้
โครงสร้างการจดัการ  



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 83 
 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจในธุรกิจ

ของบริษทั จึงจดัให้มีการแนะน าแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทั โครงสร้างการบริหารงาน
ของบริษัทและบริษทัย่อย เพื่อให้มีความเขา้ใจในระบบการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัใน
ภาพรวม นอกจากน้ียงัให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ เช่น 
โครงสร้างการท างานภายในบริษทั ขอ้บงัคบับริษทั วตัถุประสงค์บริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และกฎบัติของ
คณะกรรมการทุกชุด รวมถึง การจดัให้มีการพบปะกบัผูบ้ริหารในทุกหน่วยงาน มีการจัดสัญจรเยี่ยมชม
โครงการของบริษทัฯ พร้อมทั้งรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและแนวทางบริหารท่ีจะ
ด าเนินไปในอนาคตอีกดว้ย 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนิเทศน์คณะกรรมการใหม่ เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และ
จดัใหม้ีการเดินทางไปเยีย่มชมโครงการของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 

 
 การตดิตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
 คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลใหม้ีการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั โดยมีการประชุม 2 คร้ังต่อปี ก  าหนดไว้
เป็นวาระ เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับคร่ึงปีแรกและคร่ึงปีหลงั และอนุมติั
แผนการปฏิบติังานส าหรับปีถดัไป ซ่ึงฝ่ายงานต่างๆ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานและขออนุมติัแผนการ
ปฏิบติังานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร และน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาต่อไป 

 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
 เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยมีระเบียบ
วิธีปฏิบติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ และมีการ
ทบทวนปรับปรุงอยูเ่สมอ 

การประเมนิผลงานกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้ งคณะ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี รวมถึงไดจ้ดัให้มี
การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคลอีกดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑ์แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด อีกทั้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  
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ทั้งน้ี เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผา่นมา พร้อม
ทั้งมีการจดัท าสรุปผลการประเมินเพ่ือคณะกรรมการจะไดน้ าผลการประเมิน และขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ
ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานต่อไป  

 
โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทุกคณะ ปี 2562 ในการประชุมคร้ัง 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ ์2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน
ต่อไป โดยมีหวัขอ้แบบประเมิน ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 
ขั้นตอน เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษทัทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ิน

ปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจ าทุกปี 

ปี 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วน
ใหญ่ จดัท าไดดี้เยีย่ม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมคีะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบัร้อยละ 91.75% 

 
การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการรายบุคคล ซ่ึงบริษัทฯ ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดียวกันกับแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยน าแนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคัญในการ
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พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน
ต่อไป โดยมีหวัขอ้แบบประเมิน ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
ขั้นตอน เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการบริษทัทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ิน

ปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณารับทราบและหารือ
เป็นประจ าทุกปี 

ปี 2562 สรุปผลการประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 3 หวัขอ้ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยีย่ม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม โดยมคีะแนน
มากกว่าร้อยละ 97% 

 
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการทั้ งคณะ โดยมีวตัถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงัน้ี 

1. เพื่อช่วยใหไ้ดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผา่นมา 
2. เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากข้ึน เพราะทราบถึงความ

รับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัฝ่ายจดัการ 

 
โดยมีการประเมิน 6 หวัขอ้ สรุปดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การฝึกอบรมและทรัพยากร 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. ความสมัพนัธก์บัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหาร 
6. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต  

   
ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่าน

ประเมินตนเองในทุกส้ินปี และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
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พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

ปี 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่าการ
ด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยีย่ม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากบัร้อยละ 
98% 
 

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

หลกัเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการ เป็นแบบประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวตัถุประสงคข์องการประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1. เพื่อช่วยใหไ้ดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผา่นมา 
2. เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ มี

ประสิทธิผลมากข้ึน เพราะทราบถึงความรับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ

ดูแลกิจการกบัฝ่ายจดัการ 
 

โดยมีการประเมิน 3 หวัขอ้ สรุปดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ  

 
ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการจะจดัส่งแบบ

ประเมินใหก้รรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการทุกท่านประเมินตนเองในทุกส้ินปี 
และเป็นผูร้วบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ
ดูแลกิจการ เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ าทุกปี  และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

 
ปี 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ทั้ง

คณะ ในภาพรวม 3 หัวขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่ จดัท าไดดี้เยี่ยม / เหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบัร้อยละ 98.01% 
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นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ 
เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทสามารถบริหารงานและจดัสรรเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ
ไวไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

 
แผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  

ดงันั้น จึงก  าหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่งเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ไวด้งัน้ี   

1. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ จะท าหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือก
จากรองกรรมการผูจ้ ัดการของบริษัทฯ  หรือในกรณี ท่ีไม่มีผู ้ท่ี เหมาะสมอาจพิจารณาคัดสรรจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงท่ีผ่านมาไดว้างแผนและด าเนินการพฒันาและเตรียมความพร้อมให้กับรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยปัจจุบนัไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการแลว้ 

2. กรณีท่ีต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการว่างลง ซ่ึงปัจจุบนัมีจ  านวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะ
ท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกจากผูบ้ริหารระดบัสูงรองลงมา หรือในกรณีท่ีไม่มีผู ้ท่ีเหมาะสมอาจพิจารณาคดั
สรรจากบุคคลภายนอก 

 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษัท ให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและ
โปร่งใส โดยก าหนดค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและ
รักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีความรับผดิชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ทั้งน้ีค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปี 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 
การประเมนิผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจาก
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คณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 
นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (CEO&MD) ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
นโยบายค่าตอบแทนของ CEO และ MD ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงผลการปฏิบติังานของ 

CEO และ MD  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน โดยจะจดัท าการประเมินผล
การปฏิบติังานทุกส้ินปี ทั้งน้ี ผลการประเมินของ CEO และ MD ถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบัเฉพาะบุคคล
ไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยมีเกณฑ์สรุปการประเมินเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สรุปได้
ดงัน้ี 

ระยะส้ัน 
จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ละปี  ส าหรับค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ สวสัดิการประจ าต าแหน่ง  
ระยะยาว 
บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทุกเดือน 
 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก  าหนดภาระ หน้าท่ี อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อยา่งเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อท าการ
พฒันาปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท าคู่มือ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรม
ทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั การปฏิบติัการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติัตามกฎหมาย
และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษได้ด  าเนินการตามแนวทางท่ีก  าหนดและมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ไดรั้บการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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 นอกจากน้ีในปี 2562 บริษทัไดว้่าจา้ง บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีการบริหารจดัการระบบงานด้านต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติัสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
งานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานต่อไป 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก  บริษทัไดม้ีการ
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง คณะท างานดา้นการบริหารความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียงของกิจการ 
ก  าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัท
ตามท่ีระบุในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 
จริยธรรมธุรกจิ 

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

บริษทัไดก้  าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีด  าเนินการการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษทั
เป็นประจ าทุก 2 ปี เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งข้ึน โดยเม่ือว ันท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 9 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ของบริษทัยิง่ข้ึน น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ี คู่มือจรรยาบรรณบริษทั
ดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัท าเป็นคู่มือแจกให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงช่ือรับทราบ 
และมีแผนงานท่ีจะจดัใหม้ีกิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนั
บริษทัไดก้  าหนดใหจ้รรยาบรรณของบริษทัเป็นหลกัสูตรหน่ึงในการอบรมพนกังานใหม่ของบริษทัดว้ย  

นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ก  าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการท างานเพ่ือให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมี
การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัดว้ย โดยในปีท่ีผ่านมาไม่มีการกระท าท่ีแสดงถึงความขดัแยง้ต่อนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัแต่อยา่งใด 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้
ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าท่ี ทั้ งหลกัสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการ
ฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลกัสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสถาบันอ่ืนๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาพฒันาการท างานต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมอบรม พฒันาความรู้อยา่ง
สม ่าเสมอ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการ จึงไดม้อบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละเลขานุการบริษทัจดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการและ
น าเสนอหลกัสูตรอบรมท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการมี
โอกาสเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง  ดังรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหัวข้อประวติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และนโยบายการพัฒนา
พนกังาน  

 
ทั้งน้ี ในปี 2562 มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ใน

หนา้ท่ี ดงัน้ี  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล 
หลักสูตรอบรมปี 2562 

ภายใน ภายนอก 

 กรรมการ 

1 นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

- 

2 นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

1. หลกัสูตรวิทยาการผูน้  าไทย-จีน ยคุ
ใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 3 
2. หลกัสูตรผูน้  าการลงทุนดา้น
อสังหาริมทรัพย ์(REIT) 
3. เป็นวิทยากรภายนอก : หลกัสูตร 
RE-CU Junior Startup in Real Estate 
รุ่นที่ 19,20 

3 นายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท ์ การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

- 
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 ผู้บริหารระดับสูง 

1 นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

1. อบรมหลกัสูตรส่ือสุขภาพ รุ่นที่ 2 
(Health Ambassador) , ราชวิทยาลยั
จุฬาภรณ์ 

2 นายวราพงศ ์ นิลศิริ การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

- 

3 นายบุญชยั โรจน์พานิช 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 
2. Digital Communication 

1. หลกัสูตร The Digital  Age Of  
Marketing 

4 นายเจษฎา ลกัขีพินิศกุล - 1. สัมมนาวิเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยั
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล อยธุยา สระบุรี    
2. สัมมนาวิเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยั 
เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก      
3. สัมมนาวิเคราะห์ท่ีอยูอ่าศยั ชลบุรี-
ระยอง-ฉะเชิงเทรา 

5 นางน ้าเพชร ตนัตะวิริยะ 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 
2. Digital Communication 

1. สัมมนาเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร 
Business model canvas by Alex  
Osterwalder’s 

6 นางสาวสุมณี บุญสรณะ 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 
2. Digital Communication 

1. หลกัสูตร TFRS 15 และรายได้
สัญญาที่ท  ากบัลูกคา้ สัญญาเช่า 
2. หลกัสูตร Transfer Pricing 

7 นางอฉัรา กิ่งไทร 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 
2. Digital Communication 

- 

8 นายสนิท ลจีนัทึก 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 

- 
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2. Digital Communication 

9 นางนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม 1. การประเมินสมรรถนะ 
Competency เพื่อการพฒันา
บุคลากร 
2. Digital Communication 

1. หลกัสูตรการบริหารและการ
ปฏิบติังานในศูนยดู์แลผูสู้งอาย ุ

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน์ ด  ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 โดยใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2560 เป็นตน้มา เพื่อท าหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและ
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษทัมีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้ งดูแลการจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั บริษทัฯ ไดม้ีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นคู่มือนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการดว้ย เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษทัต่อ
การพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษทัไดท่ี้ E-mail Address :  
porntippa.c@ncgroup.co.th, ir@ncgroup.co.th หรือท่ีโทรศพัท ์02-993-5080-7 ต่อ 403 

 
             คุณสมบติัของเลขานุการบริษทั 
             1.  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นกฎระเบียบของบริษทัฯและของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผา่นการอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 
             2.  มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแล
กิจการ 
             บทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
             1.  จดัท า และเก็บรักษา  
                    - ทะเบียนกรรมการ 
                    - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ 

บริษทั 
                    - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

mailto:porntippa.c@ncgroup.co.th
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              2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
              3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
              

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุก

ระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยมีแนวทาง
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีนโยบายการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัย ์
สุจริต และไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2 บริษทัฯ ได้ก  าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสตัย ์สุจริต อยา่งต่อเน่ือง 

3 บริษัทฯ ได้จดัตั้ งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการ
กระท าท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้ งแนวทางในการป้องกัน และ
บทลงโทษท่ีเหมาะสม 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

1 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีก  าหนดนโยบาย ก  ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานเพื่อให้
มัน่ใจว่าบริษทั บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ อีกทั้ง มีหน้าท่ี
ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบในการสอบทานและก ากบั
ดูแลระบบการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบวิธีปฏิบติั เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

3 ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีน านโยบายน้ีไปปฏิบัติ ส่ือสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ 
ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัหน้าท่ีไดโ้ดยปราศจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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การแจ้งข้อร้องเรียน 

1 หากพนกังานพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถ
สอบถามขอ้สงสยั หรือรายงานต่อผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี 

- ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
- คณะกรรมการบริษทั หรือ เลขานุการบริษทั 

2 บริษทัฯ ก  าหนดใหฝ่้ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก       
ในกรณีท่ีพบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจเป็นการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ         
โดยสามารถแจง้เร่ืองโดยตรงท่ี 

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  1/765 หมู่  17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ต าบลคูคต            
อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12130  
โทรศพัท ์02 993 5080 – 7 ต่อ 230 
อีเมลล ์: hrnc@ncgroup.co.th   
 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯไดก้  าหนดให้จดั
อบรมหลกัสูตรการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัทในการอบรมพนักงานใหม่  มีการ
ก าหนดให้พนกังานใหม่ลงนามใหค้  ารับรองรับทราบการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้งเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

 
9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ได้แก่  1. คณะกรรมการบริษัท           

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ                
4.คณะกรรมการบริหาร และ 5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 
คณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2562 บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
คณะกรรมการบริษทั มีจ  านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

mailto:hrnc@ncgroup.co.th
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1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ*์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ  

และประธานกรรมการบริหาร  
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร 
4. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   
6. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน*์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   
7. ผศ.วิจิตร วิชยัสาร* กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   
8. นายไตรรัตน์  จารุทศัน*์ ประธานกรรมการ  
9. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ*์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   
10. นายวรการ  เทพเฉลิม* กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ   

โดยมี นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน์  เป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 หมายเหตุ :  1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม อยูใ่นกลุ่มตนัฑเทอดธรรม ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตนัฑเทอดธรรม ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 
77.55 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 2. *ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุม ณ วันที่  26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเลือกตั้ ง
กรรมการใหม่ 3 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี  1. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์   จารุทัศน์ ,   2. นายวิชาญ        
อมรโรจนาวงศ ์ และ 3. นายวรการ   เทพเฉลิม แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

(1)  บริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั 

(2)  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมก ากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และตามขอ้บงัคับของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น การเพ่ิมทุน การลด
ทุน การออกหุ้นกู ้การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก  าหนด 

(3)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจดัใหม้ีการบริหารจดัการความเส่ียง และการติดตาม
ผล 

(4) ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั 

(5) ก ากบัดูแลกิจการใหม้ีการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

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

(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็น
คณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ  านาจหน้าท่ีบริหารจัดการบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงมอบหมายและกระจายอ านาจด าเนินการให้ตามความเหมาะสมเพื่อ
การบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้  าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีการประชุมกนัเองตาม
ความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมในการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการไดอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัฯ รวมถึงเร่ือง
อ่ืนๆ ท่ีส าคญั โดยการประชุมโดยไม่มีผูบ้ริหาร ไดจ้ดัข้ึนเมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ* 

 ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี  2562 เมื่ อว ัน ท่ี  26 เมษายน  2562 ได้มีมติ เลือกตั้ ง
คณะกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2562 และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ประกอบดว้ย 

 



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 97 
 

 

1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  ผศ.วิจิตร วิชยัสาร กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ*์* กรรมการตรวจสอบ 
5. นายวรการ  เทพเฉลิม** กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวสัด์ิชยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ : *ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุม ณ วนัที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน์   จารุทศัน์,   2. นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์
และ 3. นายวรการ   เทพเฉลิม  แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  **ทั้งน้ี ไดเ้ลือกตั้งให ้ นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์และ นายวรการ   เทพเฉลิม เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบแทนท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระดว้ย 

 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
สามารถดูรายละเอียดประวติัของกรรมการไดจ้ากหวัขอ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบัญชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็น
ว่าจ  าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทัได  ้

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

(3)  สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
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บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี ให้มีสิทธิในการเลิกจา้ง
ผูส้อบบญัชีภายนอก หากตรวจพบว่าท าหน้าท่ีบกพร่อง โดยพิสูจน์ไดว้่าอาจจะน ามาซ่ึงความ
เสียหายต่อบริษทัได ้         

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั   ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

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

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

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

      (9)    ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบคณะกรรมการ  

  ตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  

 
คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมติัแต่งตั้ง
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 ท่าน เป็นกรรมการสรรหา  พิจารณา
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ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  13 
พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป  กรรมการทั้ง 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

 
1. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 

3. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายวรการ  เทพเฉลิม กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 

 

โดยมี นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการ 

 

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมติัขอบเขต
และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ฉบบัใหม่ โดยให้มี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

(1)   พิจารณาหลกัเกณฑ ์กระบวนการ โครงสร้าง องคป์ระกอบ รวมทั้งคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการ 

(2)   สรรหาและคัด เลือกบุคคลท่ีมี คุณสมบัติ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ   เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  และเลขา
อนุกรรมการ เมื่อต าแหน่งว่างลงหรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

(3)   ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

(4)   สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาและ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

(5)   พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร  ซ่ึงรวมถึง
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
มิใช่ตวัเงิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทั และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  
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(6)   พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทน
รายเดือน โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  

(7)   พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้ ง ท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(8)   จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกับ
บริษทั ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและขอ้บังคบัของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ก  ากบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมติั  

(9)   พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทั 

(10) ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน ในการปฏิบติัหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบ ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหม้ีผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

(11) เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

(12) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

(13) วางกรอบแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชัน่
ของบริษทั 

(14) รายงานผลการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และกรณีมีปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

(15) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกับการสรรหา  พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 

 
 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการมีการประชุม 2 คร้ัง 

ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั และต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริหาร  
  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

1. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหาร 
3. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหาร 
4. นายรังสรรค ์ นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

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

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

(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทท่ีก  าหนด
เอาไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) มีอ  านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(6)   มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการ
ช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน 
เพ่ือการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
วงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ลา้นบาท โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ
ดว้ย หากเกินวงเงินท่ีก  าหนดใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(7)    มีอ  านาจพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั           
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดบับริหารของบริษทัมีอ  านาจ

อนุมติัทางการเงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 
 

  อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ านาจช่วง จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ
อนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วงสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทั และ
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด) ท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจนซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายการ
ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต ทั้งน้ี ส าหรับรายการท่ีกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการบริหารท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น  
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม 4 คร้ัง ซ่ึงมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ  านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. คุณสมเชาว ์           ตนัฑเทอดธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. คุณสมนึก              ตนัฑเทอดธรรม กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. คุณวิเชียร              ศิลาพชัรนนัท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. คุณรังสรรค ์          นนัทกาวงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายวราพงศ ์ นิลศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(1) รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงทิศทางการบริหารความเส่ียงของ

บริษทั 
(2) สอบทาน เสนอแนะ แผนจดัการความเส่ียงของฝ่ายจดัการ รวมทั้งกระบวนการการบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมของบริษทั 
(3)  รับทราบถึงความเส่ียงท่ีส าคญัๆ และพิจารณาว่าฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอย่าง

เหมาะสมหรือไม ่
(4) ติดตามผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 
(5)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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รายช่ือคณะท างานบริหารความเส่ียง 
1. คุณวราพงศ ์  นิลศิริ   รองกรรมการผูจ้ดัการ  เลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงองค์กรและ
ท่ีปรึกษาหวัหนา้คณะท างาน 

2. คุณน ้ าเพชร ตนัตะวิริยะ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรอมุษย ์ หวัหนา้คณะท างาน 
3. คุณวลชัณัฏฐ ์ รุจิดาศิริกุล  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  เลขานุการคณะท างาน 
4. คุณบุญชยั  โรจน์พานิช  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานขาย  คณะท างาน 
5. คุณสุมณี บุญสรณะ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี   คณะท างาน 
6. คุณนงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ   คณะท างาน 
7. คุณกมลวรรณ สวสัด์ิชยั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ   คณะท างาน 
8. คุณลดาวลัย ์ วงศป์ระเสริฐ ผูจ้ดัการฝ่ายสการตรลาด   คณะท างาน 
9. คุณจามร เหมือนพนัธุ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง – ส่วนกลาง  คณะท างาน 

 
ทั้งน้ี ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
เพื่อท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทั 
คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร  กรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขาการ
อนุกรรมการของบริษทั เมื่อต าแหน่งว่างลงหรือเม่ือมีการแต่งตั้งใหม่ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้มีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาสรร
หาจากบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ และมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสัยทัศน์ เป็นผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีเวลาเพียงพอท่ีจะ
อุทิศในการท างานใหแ้ก่บริษทั  และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

บริษัทฯ จะก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ (ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในหัวข้อ การ
ประชุมคณะกรรมการ) เพ่ือให้กรรมการบริษทัใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อีกทั้งมีการให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
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ของกรรมการ อาทิ ขอ้บังคบับริษทั วตัถุประสงค์บริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โครงสร้างการท างานภายในบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารอ่ืน มาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษทัมี
นโยบายท่ีจะสรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ โดยได้ก  าหนด
หลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและ ถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

  
หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการจะ
เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

(2) คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ย  กรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวน 
กรรมการทั้งคณะ 

(3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึง
ในสามถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่
ได ้

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ  
ดงัต่อไปน้ี 
(4.1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(4.2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว 

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

(5) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน โดย
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

(6) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

(2) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

(4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั หรือเป็นคู่แข่งขนัของบริษทั เวน้
แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

(5) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติั
ของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
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ผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงั
ตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได  ้
 

นิยามกรรมการอสิระ  
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจโดยอิสระของตน 
 

กรรมการอสิระต้องมคุีณสมบัต ิดงัต่อไปน้ี 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล าดับ
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 
เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ  

โดยความสัมพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้ าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 107 
 

จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูม้ี
อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ  

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ  
หรือบริษทัยอ่ย  

(9)      ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการอนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการบริษทัจ านวนหน่ึงและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงอีกจ านวนหน่ึง เพื่อให้สามารถก ากบัดูแล และลงในรายละเอียดของการด าเนินงานของบริษทั 
ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้ง สอดคลอ้งกบัแนวทางและนโยบายการบริหารท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดไว ้
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  อยา่งน้อย   
3 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล

กิจการ โดยแต่งตั้งกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

 
 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผดิชอบการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั บริษทัฯมีการส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั ทั้งน้ี ตวัแทนของบริษทัท่ีไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษัท
ร่วมดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
 
 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษทัและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั  จ านวนเงนิ (บาท) 
บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  1,230,000 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  30,000 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 66,000 
บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั 50,000 

รวม 1,376,000 
 

 ค่าบริการอ่ืนๆ (Non – Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง 
ใหแ้ก่ ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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ช่ือบริษทั  จ านวนเงนิ (บาท) 
บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  49,497 
บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 970 
บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 1,195 

รวม 51,662 
 
              9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทให้ความส าคัญในการบริหารจัดการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้านการใช้ข้อมูล
ภายใน จึงได้ก  าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนักงาน ในการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คู่มือผู้ บริหาร คู่มือพนักงาน 
จรรยาบรรณบริษัท” สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 

 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้รับทราบเก่ียวกบั
หน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ก าหนดให้ผูบ้ ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด โดยให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัเพื่อเก็บเป็น
หลกัฐาน  

 จดัท า “คู่มือผู้บริหาร”  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูบ้ริหารไดใ้ชเ้ป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ในการ
ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบต่างๆ ท่ีก  ากบัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) ไดแ้ก่  คุณสมบติัของ
ผูบ้ริหาร บทบาท หน้าท่ี  ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน การ
รายงานการถือหลกัทรัพย ์การรายงานขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง และเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษทัฯ จะมีการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรายโดย
เท่าเทียมกนั 
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 ระเบียบและวิธีการปฏิบติังานในคู่มือพนกังานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัมีการก าหนด
หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลงัจากท่ีไดมี้การเปิดเผยสารสนเทศ
ให้ประชาชนทราบแลว้ 48 ชัว่โมง และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคล
อ่ืน โดยบริษัทมีการด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบ รวมทั้งก  าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเปิดเผย
ความลบัของบริษทัแก่บุคคลภายนอก หรือใชต้  าแหน่งหน้าท่ีในบริษทั แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

 การแจง้ขอ้ร้องเรียนและบทลงโทษ 

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

2.ก  าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตกัเตือน การภาคทณัฑ์ หรือไล่
ออกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2562 ไม่พบขอ้มูลการปฏิบติัผดิกฎระเบียบดา้นการใชข้อ้มูลภายในของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัแต่อยา่งใด 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม  การใหค้วามช่วยเหลือแก่สงัคม สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทั้งท่ีด  าเนินการ
เองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรมทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมี
ความมุ่งมัน่ในการก่อสร้างบ้านท่ีมีคุณภาพ และมุ่งมัน่พฒันาในทุกกระบวนการท างาน เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบในสินค้าและบริการ(CSR in Process) โดยบริษัทได้มีการก่อสร้างด้วยระบบการก่อสร้าง
ส าเร็จรูป หรือ Precast ท่ีช่วยลดปัญหาขยะท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่ น และ
ปัญหาการจราจรในสถานท่ีก่อสร้าง อีกทั้งบริษทัมีการจดัท านิตยสารส าหรับสมาชิกในโครงการ ภายใตช่ื้อ 
“NC Happy Home” เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัและสารประโยชน์อ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทัยงัยดึมัน่ในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถว้น และประกอบ
ธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน เพ่ิมมูลค่า 
และผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย   

หลกัการในการท าธุรกจิ 

วสัิยทัศน์  

เอน็ซี  เป็นบริษทัอสงัหาริมทรัพยช์ั้นน า ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานในระดบัสากล โดย
ใชเ้ทคโนโลยแีละการจดัการท่ีทนัสมยั มุ่งขยายกิจการ และร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พนัธกจิ  

- แผนการลงทุนและขยายธุรกิจท่ีดี 
- พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และใหผ้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
- สร้างบุคลากรและทีม 
- ประยกุตแ์ละบริหารงานดว้ยระบบและการจดัการท่ีดีสร้างเครือข่ายการท างานและธุรกิจ 
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แนวปฏบิัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดก้  าหนดแนวปฏิบติั 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทมีนโยบายในการดูแล กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อป้องกนัการใช้

โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั แสวงหาประโยชน์ส่วนตน   
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

 บริษทัมีนโยบายมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและ
โปร่งใส เพ่ือให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัในระยะยาวโดยค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้  

 การปฏิบัติต่อตนเอง 
พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จขององคก์ร จึงจ าเป็นจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ และ

พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ ประพฤติ ปฏิบติัตน อยูใ่นระเบียบวินยั และศีลธรรมอนัดี 
 การปฏิบัติต่อบริษัท 

บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันาใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตได้
อยา่งย ัง่ยนื ควบคู่กบัการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร 

 การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกนักบัคู่คา้ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
  บริษทัยดึมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีต่อเจา้หน้ี ในการช าระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีตามท่ีตกลงไว ้

  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษทัมีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรือก าหนดใหคู่้คา้

ตอ้งขายสินคา้ใหบ้ริษทัเท่านั้น บริษทัไม่มีนโยบายในการใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของคู่แข่งขนัอยา่ง
ผดิกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม  

 การปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ 
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของผูส้อบบญัชีอิสระท่ีผูถื้อหุ้นใชเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ

การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น  จึงมีนโยบายให้ความ
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ร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอย่างเต็มท่ีโดยเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น ตลอดจนใหค้วามสะดวกแก่ผูส้อบ
บญัชีอิสระในการตรวจสอบ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 บริษัทได้ตระหนักและค านึงถึงความส าคัญของการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ การใช้ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยยดึหลกักฏหมาย คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลกั 

2. การปฏิบัตเิกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติ
หนา้ท่ีตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัและมีนโยบายการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

- บริษทัไดก้  าหนดแนวทางในการส่งเสริมใหพ้นกังานมีค่านิยมในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์
สุจริต อยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระท าท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกนั และบทลงโทษท่ีเหมาะสม 
 

3. การปฏิบัตเิกีย่วกบัการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน จึงมีการด าเนินงานเก่ียวกบัการสรรหา ว่าจา้ง โดยยดึ

หลักจริยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้ งในเร่ือง เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ แต่จะพิจาณาถึงความ
เหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นส าคญั รวมทั้งไม่มีการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานเกณฑห์รือแรงงาน
บงัคบั และมีการใหสิ้ทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการกระท าท่ี
เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

- บริษัทจะส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
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4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของ

บริษทั บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง 
การโยกยา้ยตลอดจนสนับสนุนการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
และส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในสายงาน โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี   

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อการเป็นปัจเจกชน 
- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 
- การว่าจา้ง แต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน จะพิจารณาบน 
   พ้ืนฐานของคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
- ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

-  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
- เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี 
- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังานอยา่งมีเหตุมีผล 
- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ว่าดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด 
- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน  
  หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
 
การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวสัดิการต่างๆท่ี

ช่วยเหลือและยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

- บริษทัฯไดก้  าหนดใหม้ีการจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั 

- บริษทัฯ ไดก้  าหนดใหม้ีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน 
              อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม 
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5. การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจสูงสุดให้กับลูกค้าท่ีจะได้รับ
ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีมีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว 
โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 - ส่งมอบสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ี
เป็นธรรม 

- ใหข้อ้มูลข่าวสารของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น โดยไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงท่ีเป็น
เหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ 

- ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม 
- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข 
- ติดต่อกบัลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และจดัให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้า

สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ รวมทั้งการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกค้า
หรือจากผูม้ีอ  านาจของบริษทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย 
 

6. การปฏิบัตเิกีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีว 

อนามยั และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย
มีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
- ส่งเสริม ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และพฒันาสินคา้ท่ีค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและพฒันาอย่างย ัง่ยนื ตามกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทั 
ควบคู่กบัการใหค้วามช่วยเหลือแก่สังคม ชุมชน และดูแลส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดย
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญกับสังคมและชุมชน บริษัทเช่ือว่า สังคมท่ีดีย่อมมีพ้ืนฐานมาจาก
ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างคนท่ีอยูใ่นชุมชน  

- บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน  
ตลอดจนมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั บริษัทไดใ้ห้การ
สนับสนุนการจดักิจกรรมในชุมชนของโครงการ และบริเวณใกลเ้คียงเน่ืองในวนัส าคญั  และวนัประเพณี
ต่างๆ  ตลอดจนสนบัสนุนการท ากิจกรรมเพื่อการกุศลและช่วยเหลือผูป้ระสบภยั                  

- กิจกรรมส่งเสริมทกัษะของเด็กและเยาวชน บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการเห็นเยาวชนไทยเติบโต
ควบคู่ไปกบัสงัคมท่ีดี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไทย กลา้คิด กลา้แสดงออก และได้รับ
โอกาสในการแสดงพลงัทางความคิด  และไอเดียใหม่ๆ สู่สาธารณชนภายนอก  บริษทัไดใ้ห้การสนับสนุน
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน  
            - การศึกษา บริษทัถือเป็นนโยบายปฏิบติั ท่ียึดถือมาอยา่งต่อเน่ืองในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วน
ช่วยในการให้การสนับสนุนดา้นความรู้ หรือดา้นอุปกรณ์ส่ิงของ ส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา
ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม  
  

8.  นวตักรรมและการเผยแพร่                                                                                                                                                                         
นวตักรรมและเทคโนโลยี มีบทบาทความส าคญัอย่างมากในสงัคมปัจจุบนั เน่ืองจากความตอ้งการ 

ความสะดวกสบาย และการยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน บริษทัฯ มีความเขา้ใจและรู้ใจว่าลูกบา้นหรือ
ลูกคา้ตอ้งการอะไร จึงใส่ใจทุกรายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ โดยมุ่งมัน่ในการก่อสร้างบา้นท่ีมี
คุณภาพ และพัฒนาในทุกกระบวนการท างาน เพื่อสร้างการพฒันาในสินค้าและบริการ  โดยยึดความ
ตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั  มีการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และยกระดบัคุณภาพการ
อยูอ่าศยัและการบริการ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บส่ิงท่ีดีท่ีสุด   

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆ  อยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไป
กบัการพฒันาระบบคุณภาพโดยการน าระบบ ISO มาใชเ้ป็นรายแรก และ ปัจจุบนัไดพ้ฒันาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อพฒันาสินคา้ และบริการ ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน โดยบริษทัฯไดร่้วมกบั
คู่คา้ ไดแ้ก่ SCG เพื่อศึกษาและน านวตักรรมท่ีออกแบบใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการพฒันาสินคา้
และบริการ ไดแ้ก่ Smart Home, Eco Home, และ Care Home มาใชป้ระกอบการพฒันาออกแบบท่ีอยูอ่าศยั 
เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมพฒันานวตักรรมเพื่อการอยู่อาศยั ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีค  านึงถึงการใชพ้ลงังาน โดยปัจจุบนัไดใ้ชน้วตักรรมบา้นเยน็ของ SCG เพื่อปรับสภาวะ



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 117 
 

ภายในบา้นให้รู้สึกไดถึ้งคุณภาพอากาศท่ีดีภายในบา้น  ดว้ยระบบ Active Airflow  System  อุปกรณ์ท่ีจะ
ประกอบติดกบัตวับา้น  ท าหน้าท่ีดนัอากาศร้อนภายในตวับา้นและดึงข้ึนไปชั้นบน และถ่ายเทออกไปทาง
โถงหลงัคา ซ่ึงเป็นระบบช่วยในการปรับอุณหภูมิในบา้นให้พอเหมาะ มีระบบหมุนเวียนอากาศ ท าหน้าท่ี
เสมือนเคร่ืองปรับอากาศตามธรรมชาติให้กับบ้าน ระบบน้ีจะติดตั้งพร้อมโซล่าเซลล์ขนาดเล็กเพื่อให้
พลงังานดูดพดัลมโดยไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงตอบสนองสไตลค์นรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจการใชพ้ลงังาน โดยแนวคิด
ดงักล่าว น าร่องท่ีโครงการ ธญัธานี โฮมออนกรีน และน ามาพฒันาใชต่้อท่ีโครงการ CHARM ในปัจจุบนั 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงเดินหน้าพฒันาการออกแบบบา้นเพื่อตอบโจทยข์องสังคมผูสู้งอายุใน

อนาคตอนัใกล ้การออกแบบยงัค านึงถึงการอาศยัอยู่รวมกนัของทุก Generation ในบา้นหลงัเดียวกนั และ
บริษทัฯ ยงัไดน้ าระบบ IT มาพฒันาระบบคุณภาพสินคา้และบริการภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ระบบโปรแกรม 
ERP อสังหาริมทรัพย,์ MANGO และไดเ้พ่ิมระบบ LINE@ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในเร่ืองบริการหลงัการขายอีกดว้ย 
  
หมายเหตุ : รายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นรายงานความ
ย ัง่ยนื ประจ าปี 2562 
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กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ด้านการศึกษาและทกัษะการเรียนรู้ 
 

 โครงการ “ทุน NC  ปีการศึกษา 2562”  
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ระดบัปริญญาตรี คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ซ่ึงเป็นการมอบ
ทุนแบบต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี ปัจจุบนัมีนักศึกษาทุนจ านวน 30 ราย และส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วจ านวน 21 ราย ทั้ งน้ี  เพ่ือส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรสายวิชาชีพ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์เป็นทั้งคนเก่งและคนดี    

 
 สานต่อกจิกรรม “โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม” 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข   “ชุมชน สังคม เป่ียมสุข : A Happy Living 
Community” โดยเร่ิมจากการพฒันาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีรอบโครงการฯ และจงัหวดัอ่ืนๆ ดงันั้นบริษทั
จึงได้จดักิจกรรมกับโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมในโครงการ โดยการสนับสนุนทั้งด้านทุนทรัพยแ์ละด้านความ
ร่วมมือและอ านวยความสะอวกในการจดัอบรมและท ากิจกรรมต่างๆใน “โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรี
สังคม”  โดยบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากัด มหาชน ร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีมุ่งหวังปลูกฝัง
กระบวนการคิดอยา่งมีระบบในทิศทางเชิงบวกใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ หล่อหลอมการพฒันาจิตใจให้เป็นผูม้ี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตมีจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
สร้างปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั มีความผกูพนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นการสร้างรากฐานท่ีดีใหก้บัสงัคม ชุมชน 
เอ็น.ซี. และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป โดยได้มีการประเมินผลและมอบใบประกาศให้กับเด็ก
นกัเรียน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม “โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสงัคม” อยา่งต่อเน่ือง 

 
ด้านสังคมและชุมชน 

ในปี 2562 แนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมในส่วนของฝ่ายลูกคา้สัมพนัธน์ั้นยงัคงมุ่งเนน้การ
สร้างความสัมพนัธใ์นครอบครัวและชุมชน และไดเ้พ่ิมความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาวะทั้งกายและ
ใจ ผา่นหลากหลายกิจกรรมท่ีด าเนินการมาตลอดทั้งปี 
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 กจิกรรมท าบุญตกับาตรวนัปีใหม่ และวนัเด็กแห่งชาตปิระจ าปี 2562 
กิจกรรมเพ่ือสมาชิกรุ่นจ๋ิวและครอบครัวไดส้นุกสนานกบัเกมและการแสดง เช่น การแสดงมายากล 

ลุน้ของรางวลักบัซุม้เกมต่างๆ สนุกกบัการเพน้ต์หน้าหลากหลายรูปแบบ และอ่ิมอร่อยกบัของว่างท่ีมีให้
เลือกกนัอยา่งเต็มท่ี 

 
 กจิกรรมวนัลอยกระทง 

สืบสานความงดงามของประเพณีลอยกระทง เชิญชวนใหลู้กบา้นใชก้ระทงจากวสัดุธรรมชาติท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีให้สมาชิกสามารถมาร่วมลอยกระทงพร้อมกนั
ไดท้ั้งครอบครัว 
 

 กจิกรรม NC Family Workshop  
ตลอดทั้งปี 2562 เราไดน้ าเสนอกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ

กายและใจใหส้มบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขในทุกช่วงวยั เช่น กิจกรรม “ชะลอวยั...เร่ิมไดไ้ม่ตอ้งรอ” และ 
“การดูแลสุขภาพดว้ยภูมิปัญญาไทย” ท่ีให้ความรู้ทางโภชนาการ เลือกอาหารท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยัเพื่อดูแล
สุขภาพ ป้องกนัความเส่ือม ตลอดจนโรคต่างๆ  ท่ีอาจเกิดในช่วงวยัท่ีมากข้ึนโดยเนน้องคค์วามรู้ภาพรวมทั้ง
เร่ืองอาหารและออกก าลงักายเบ้ืองต้น หรือการประยุกต์การออกก าลงักายดว้ยท่าฤาษีดัดตน เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจและสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นขั้นเร่ิมตน้ ส าหรับเตรียมความพร้อมรับมืออายุท่ีมากข้ึน หรือ
กิจกรรม “Easy Homemade Korean Kimchi” ท่ีสาธิตเมนูอาหารท่ีดีกบัสุขภาพและยงัสามารถท าเองไดง่้ายๆ  

 
นอกเหนือจากน้ียงัสอดแทรกแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั ลดการใชส้ารเคมีและการลดพลาสติก

แบบใชค้ร้ังเดียว(single-use plastic) เช่น การท ายาดมสมุนไพรจากความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม, 
กิจกรรม DIY สเปรยน์ ้ ามนัหอมระเหยท่ีมีคุณสมบัติช่วยในการผ่อนคลายจากสารสกัดธรรมชาติ ใชก้ับ
เคร่ืองนอนช่วยให้นอนหลบัสบายช่วยก าจดัไรฝุ่ น, การท าเทียนไขถัว่เหลือง เคร่ืองหอมทางเลือกเพ่ือความ
ผอ่นคลายท่ีดีกบัสุขภาพ ใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ไร้ควนัไม่เป็นเขม่าด า, กิจกรรม
เวิร์คชอปตกแต่งถุงผา้ - ตกแต่งลวดลายบนแก้วน ้ าพกพาส่วนตวั ให้เขา้กบักระแสการรณรงค์ลดการใช้
พลาสติกและสนบัสนุนใหพ้กถุงผา้กนัมากข้ึน ช่วยสนบัสนุนการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมจากเร่ืองใกลต้วั 
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบโดยตรง เพื่อใหส้ามารถท า
หน้าท่ีการตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใ่น
ระบบการปฏิบติังาน รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัมีการว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอเอ็นเอส 
บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2562 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือท าใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทั  

 
1. การควบคุมภายในองค์กร 

1.1 โครงสร้างองค์กร บริษทัให้ความส าคญัยิ่งต่อการก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนระบบ
การควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบและพฒันา
ระบบ  

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัประชุมอยา่งน้อย     
ไตรมาสละ 1 คร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระร่วมกับฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบ และผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

 

1.2 บริษทัไดก้  าหนดแผนกลยทุธร์ะดบัองคก์ร  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนงานรายปี ซ่ึงผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และเป้าหมายดชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ของแต่ละ
ฝ่าย / โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อทบทวน KPI ของทุก
หน่วยงาน ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ตลอดจน
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การส่ือสารนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั   

1.3 บริษทัไดจ้ดัท าขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานใน
การปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และมีคุณธรรม ทั้งการปฏิบติั
ต่อบริษทัและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม  โดยไดก้  าหนดให้การ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัในการบริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนด
นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ นโยบาย
สนบัสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างขวญั และก าลงัใจ
ใหพ้นกังานไดร่้วมกนัปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 

1.4 บริษัทมีการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน จัดซ้ือ การบริหารทั่วไป และมีระบบ
บริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่ อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานสากล 

 
2.   การประเมนิความเส่ียง 

บริษัทมีการก าหนดโยบายบริหารความเส่ียง และจัดตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพ่ือร่วม
พิจารณาแผนการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงประจ าปี พร้อมทั้งก  าหนดให้เป็นวาระหลกัในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการในการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอ
และอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
นโยบายบริหารความเส่ียง : 
1. คณะท างานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าตารางการประเมินความเส่ียง ก  าหนดดชันีช้ีวดั
ความเส่ียง รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีบริษทั
ถือปฏิบติั 

2.  แผนงานบริหารความเส่ียงจะต้องสอดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีบริษัทก าหนด โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบติัตามนโยบายท่ีก  าหนด 

4. การปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีตอ้งปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด และต่อเน่ืองภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั 
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3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

3.1 บริษทัไดก้  าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน จดัโครงสร้างการ
ปฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถสอบทานงานระหว่างกนัได ้

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบัติงาน  KPI อย่างสม ่าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยทุธป์ระจ าปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษทัมีมาตรการในการด าเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น  ภายใต้ พ.ร.บ.บ้านจดัสรร           
พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผงัเมือง และอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งก  าหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นวาระหลกัในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัไดพิ้จารณารายการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บริษทัไดพ้ฒันาระบบการรายงานขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบโปรแกรมหลกัภายในองค์กร (ERP) 
เพื่อให้กระบวนการปฏิบติังาน การรายงานขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร มีความ  
ถูกตอ้ง รวดเร็ว  สามารถลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหแ้ก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

4.2 บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองคก์ร ใหมี้หน่วยงานท าหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยมีเน้ือหาสาระท่ีถูกต้อง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถค้นหาได้ ได้แก่  ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธ ์และฝ่ายประชาสัมพนัธ ์รวมทั้งการจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ ์และบอร์ดแจง้ข่าวสารของ
บริษทั แสดง ณ สถานท่ีท างานใหเ้ห็นสามารถรับทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.3 บริษทัไดม้ีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทางในการ
ควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลขององคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 

4.4 บริษทัก าหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการประชุม
โดยเฉล่ีย 7 วนั ก่อนการประชุม 

4.5 ฝ่ายบริหารระดบัสูงเป็นผูก้  ากบัดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
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5.  ระบบการตดิตามผล 

5.1 บริษทัก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมฝ่ายบริหาร
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเฉพาะดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพิจารณาตดัสินปัญหาพร้อมรับทราบความคืบหน้าของโครงการ
ต่างๆ ตามท่ีคณะท างานไดรั้บมอบหมาย 

5.2 บริษทัก าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งจากการประเมินอิสระโดย
ฝ่ายระบบจดัการคุณภาพ ท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ           
ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

5.3 บริษทัไดก้  าหนดช่องทางในการแจง้ขอ้ร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีสงสัยว่า  
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ) 
 

 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ  ากัด ให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ  ากดั ไดม้อบหมายให ้
นายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์ เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั 
และนายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์ แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมี
ความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทยงัไดจ้ดัตั้งฝ่าย
ตรวจสอบและพฒันาระบบเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานกบับริษทัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายในดว้ย 

 ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติัของผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกนั ประจ าปี 2560 – 2562  

12.1.1 รายการระหว่างกนั ประจ าปี 2560 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภท
รายการดงัน้ี 

 

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ  
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ1.88 (ณ วนัที่ 30 
ธนัวาคม 2560) 
 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์         
ตนัฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2560 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2560 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
 
 

 
 
 

81.00 
181.90 

(246.00) 
16.90 
1.57 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย ์  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

2.บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง จ ากดั 
 
 
 
 
 

 กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม  
 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 
โฮลด่ิง จ ากดั โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2560 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2560 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

 
 
 
0 

306.00 
(30.00) 
276.00 
13.42 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง 
จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ของธนาคารพาณิชย ์  

3. บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั  กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ บจก. เอน็ซีเอช 2555       
โฮลด้ิงและบุคคลในกลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ถือหุน้ใน บจก. ทรัพย์
น าชยัพฒันา รวมกนัร้อยละ 100 
 บริษทัฯ และบจก.ทรัพยน์ าชยั

พฒันา มีกรรมการร่วมกนั2 ท่าน 
คือ  

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยั
พฒันา จ ากดัในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
     - มูลค่ารวม 
     - ยอดคงคา้ง 
 

 
 
 

0.66 
0.66 

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั
ในส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานขาย บา้นตวัอยา่ง และ
ลานจอดรถของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เน้ือท่ี 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2561 (ค่าเช่า ม.ค.-ธ.ค. 2559 เท่ากบั 660,000 บาท) 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

   นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
และ คุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
 

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

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

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

 
 
 

 บริษัทฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพื่อ
จดัท าโปรโมชัน่ทางการตลาด โดย
ราคาดงักล่าวเป็นราคาตามลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจทัว่ไปในราคาตลาด   

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 

 
0.74 
0 

 บริษทัฯ ซ้ือบตัรสมาชิกกอลฟ์เพื่อจดัท า
โปรโมชัน่ทางการตลาด โดยราคาดงักล่าว
เป็นราคาตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจทัว่ไป
ในราคาตลาด   
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
และ ผูถ้ือหุน้ใหญ่ นางสาว 
นงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ถือ
หุน้ใน SC รวมกนัร้อยละ 94.98 

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

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

 
 

0.078 
0.047 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดตีประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์  
นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์และ
บุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม 
ถือหุน้ใน บจก.สถาพรวฒันา คา้
วสัดุก่อสร้าง รวมกนัร้อยละ 
100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวฒันา   
คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการ
ร่วมกนั 2 ท่าน คือ นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม 
 

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง  
-  มูลค่ารวม 
-  ยอดคงคา้ง 

 
 

31.95 
5.44 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

7. บริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั/ 
ด  าเนินธุรกิจการผลิตแผ่นคอนกรีต
ส าเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซ่ึงเป็น
กรรมการของบริษทั พรีแค๊สท ์
สเตชัน่ จ  ากดั เป็นญาติของผูถ้ือหุน้            
(นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
กรรมการ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธากรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 1.88 (ณ วนัที่ 30 
ธ.ค. 2560) 

 บริษทัฯใหบ้ริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ 
จ  ากดั เช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นส านกังาน          
ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 – 
40,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บริษทัฯ จา้ง บริษทั พรีแค๊สท ์

สเตชัน่ จ  ากดั รับเหมาก่อสร้างบา้น 
โดยคิดราคาที่ตกลงร่วมกนั 

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 
 

0.72 
 
 
 
 
 

51.67 
36.53 

 บริษทัฯให้บริษทั พรีแค๊สท์ สเตชัน่ จ  ากดั เช่า
พื้ น ท่ี เพื่ อ เป็ นส านักงาน ในการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป (Precast) โดยท าสัญญาเช่า 3ปี ตั้งแต่
วนัที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2562   

 
 

 บริษทัฯจา้งบริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั
รับเหมาก่อสร้างบา้นโดยคิดราคาทีต่กลง
ร่วมกนั  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

8. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ  
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ1.88 (ณ วนัที่ 30 
ธนัวาคม 2560) 
 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์         
ตนัฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2560 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2560 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2560 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
 
 

 
 
 

81.00 
181.90 

(246.00) 
16.90 
1.57 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย ์  

 
 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นรายการท่ีกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 
 2. รายการที่ 5, 6 และ 7 เป็นรายการที่กระท าอยา่งต่อเน่ือง 
* นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2550 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย 

- นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม นายประสิทธ์ ตนัฑเทอดธรรม นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ นายสุจินต ์ตนัฑเทอดธรรม
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12.1.2 รายการระหว่างกนั ประจ าปี 2561 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภท
รายการดงัน้ี 

 

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร  
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ1.88 (ณ วนัที่ 28 
ธนัวาคม 2561) 
 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์         
ตนัฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2561 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2561 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16.90 
1.50 

(18.40) 
0.00 
0.00 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย ์  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

2.บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง จ ากดั 
 
 
 
 
 

 กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม  
 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 
โฮลด่ิง จ ากดั โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2561 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2561 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

 
 
 

276.00 
51.10 

(98.10) 
229.00 
7.14 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง 
จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ของธนาคารพาณิชย ์  

3. บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั  กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2.นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ บจก. เอน็ซีเอช 2555       
โฮลด้ิงและบุคคลในกลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ถือหุน้ใน บจก. ทรัพย์
น าชยัพฒันา รวมกนัร้อยละ 100 
 บริษทัฯ และบจก.ทรัพยน์ าชยั

พฒันา มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 
คือ  

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยั
พฒันา จ ากดัในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
     - มูลค่ารวม 
     - ยอดคงคา้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.66 
0.66 

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั
ในส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานขาย บา้นตวัอยา่ง และ
ลานจอดรถของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เน้ือท่ี 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่ 1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2561 (ค่าเช่า ม.ค.-ธ.ค. 2559 เท่ากบั 660,000 บาท) 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

   นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
และ คุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 

 
 
 

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

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

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

 
 
 

 บริษัทฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพื่อ
จดัท าโปรโมชัน่ทางการตลาด โดย
ราคาดงักล่าวเป็นราคาตามลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจทัว่ไปในราคาตลาด   

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 

 
0.58 
0.10 

 บริษทัฯ ซ้ือบตัรสมาชิกกอลฟ์เพื่อจดัท า
โปรโมชัน่ทางการตลาด โดยราคาดงักล่าว
เป็นราคาตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจทัว่ไป
ในราคาตลาด   
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
และ ผูถ้ือหุน้ใหญ่ นางสาว 
นงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ถือ
หุน้ใน SC รวมกนัร้อยละ 94.98 

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

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

 
 

0.005 
0.002 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์  
นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์และ
บุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม 
ถือหุน้ใน บจก.สถาพรวฒันา คา้
วสัดุก่อสร้าง รวมกนัร้อยละ 
100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวฒันา   
คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการ
ร่วมกนั 2 ท่าน คือ นายสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม 
 

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง  
-  มูลค่ารวม 
-  ยอดคงคา้ง 

 
 

13.61 
3.22 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

7. บริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั/ 
ด  าเนินธุรกิจการผลิตแผ่นคอนกรีต
ส าเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซ่ึงเป็น
กรรมการของบริษทั พรีแค๊สท ์
สเตชัน่ จ  ากดั เป็นญาติของผูถ้ือหุน้            
(นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
1.88 (ณ วนัที่ 28 ธ.ค. 2561) 

 บริษทัฯใหบ้ริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ 
จ  ากดั เช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นส านกังาน          
ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 – 
40,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บริษทัฯ จา้ง บริษทั พรีแค๊สท ์

สเตชัน่ จ  ากดั รับเหมาก่อสร้างบา้น 
โดยคิดราคาที่ตกลงร่วมกนั 

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 
 

0.72 
 
 
 
 
 

68.06 
35.76 

 บริษทัฯให้บริษทั พรีแค๊สท์ สเตชัน่ จ  ากดั เช่า
พื้ น ท่ี เพื่ อ เป็ นส านักงาน ในการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป (Precast) โดยท าสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่
วนัที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2562   

 
 

 บริษทัฯจา้งบริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั
รับเหมาก่อสร้างบา้นโดยคิดราคาที่ตกลง
ร่วมกนั  

 
 
 

 
 

หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นรายการท่ีกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 
 2. รายการที่ 5, 6 และ 7 เป็นรายการที่กระท าอยา่งต่อเน่ือง 
* นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2550 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย 

- นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม นายประสิทธ์ ตนัฑเทอดธรรม นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ นายสุจินต ์ตนัฑเทอดธ



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                     ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก  ากบัดูแลกจิการ                                                                                                                                                    

 137 

12.1.3 รายการระหว่างกนั ประจ าปี 2562 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดตามประเภท
รายการดงัน้ี 

 

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

1. นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร  
และผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทั ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ1.88 (ณ วนัที่ 30 
ธนัวาคม 2562) 
 
 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์         
ตนัฑเทอดธรรม โดยจ่ายดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2562 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2562 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

บริษทักูย้มืเงินจากนายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง
ในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัราดอกเบ้ียการ
กูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชย ์  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

2.บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง จ ากดั 
 
 
 
 
 

 กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
และบุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม  
 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 
โฮลด่ิง จ ากดั โดยจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 5.75 ต่อปี รายละเอียดดงัน้ี  
     -  ยอดเงินกูย้กมา 
     -  จ  านวนเงินกูย้มืระหว่างปี 2562 
     -  ช าระคืนระหว่างปี 2562 
     -  ยอดคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 
     -  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 

 
 
 

229.00 
0.00 

(10.00) 
219.00 
3.32 

บริษทักูย้มืเงินจากบริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด่ิง 
จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินงานของบริษทั โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืดงักล่าวต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ของธนาคารพาณิชย ์  

3. บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั  กรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  

1.นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
2.นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ บจก. เอน็ซีเอช 2555       
โฮลด้ิงและบุคคลในกลุ่มตนัฑ
เทอดธรรม ถือหุน้ใน บจก. ทรัพย์
น าชยัพฒันา รวมกนัร้อยละ 100 
 บริษทัฯ และบจก.ทรัพยน์ าชยั

พฒันา มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน 
คือ  

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยั
พฒันา จ ากดัในอตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
     - มูลค่ารวม 
     - ยอดคงคา้ง 
 

 
 
 

0.66 
0.00 

บริษทัเช่าที่ดินจากบริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ ากดั
ในส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานขาย บา้นตวัอยา่ง และ
ลานจอดรถของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เน้ือท่ี 11 
ไร่ สัญญาเช่า 3 ปี  ตั้ งแต่  1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 
2564 (ค่าเช่า ม.ค.-ธ.ค. 2559 เท่ากบั 660,000 บาท) 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

   นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
และ คุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
 

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

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

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

 
 
 

 บริษัทฯ ซ้ือบัตรสมาชิกกอล์ฟเพื่อ
จดัท าโปรโมชัน่ทางการตลาด โดย
ราคาดงักล่าวเป็นราคาตามลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจทัว่ไปในราคาตลาด   

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 

 
0.18 
0.00 

 บริษทัฯ ซ้ือบตัรสมาชิกกอลฟ์เพื่อจดัท า
โปรโมชัน่ทางการตลาด โดยราคาดงักล่าว
เป็นราคาตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจทัว่ไป
ในราคาตลาด   
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม 
และ ผูถ้ือหุน้ใหญ่ นางสาว 
นงลกัษณ์ ตนัฑเทอดธรรม ถือ
หุน้ใน SC รวมกนัร้อยละ 94.98 

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

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

 
 

0.26 
0.05 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

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

 อดีตประธานกรรมการ / 
กรรมการ และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ซ่ึงไดแ้ก่  
นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์  
นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์และ
บุคคลในกลุ่มตนัฑเทอดธรรม 
ถือหุน้ใน บจก.สถาพรวฒันา คา้
วสัดุก่อสร้าง รวมกนัร้อยละ 
100.00  

 บริษทัฯ และบจก.สถาพรวฒันา   
คา้วสัดุก่อสร้าง มีกรรมการ
ร่วมกนั 2 ท่าน คือ คุณสมเชาว ์
ตนัฑเทอดธรรม และคุณสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม 
 

บริษทัซ้ือวสัดุก่อสร้างจาก บจก. สถาพร
วฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง  
-  มูลค่ารวม 
-  ยอดคงคา้ง 

 
 

26.71 
7.38 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัหาวสัดุก่อสร้าง
บางรายการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐาน และยากต่อการควบคุม ใหแ้ก่
ผูรั้บเหมา โดยซ้ือในราคาตลาดเทียบเท่ากบั
ราคาท่ีซ้ือจากบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติ 

 การซ้ือวสัดุก่อสร้างจากบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งส่งผล
ใหบ้ริษทัสามารถควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนสามารถควบคุม
เวลาการส่งมอบสินคา้และไดรั้บความสะดวก
ในการใชบ้ริการไดร้วดเร็วในกรณีที่ตอ้งการ
ความเร่งด่วน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

7. บริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั/ 
ด  าเนินธุรกิจการผลิตแผ่นคอนกรีต
ส าเร็จรูป (Precast) 

นายภาสกร เจษฎาวรางกูล ซ่ึงเป็น
กรรมการของบริษทั พรีแค๊สท ์
สเตชัน่ จ  ากดั เป็นญาติของผูถ้ือหุน้            
(นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม 
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 
1.88 (ณ วนัที่ 30 ธ.ค. 2562) 

 บริษทัฯใหบ้ริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ 
จ  ากดั เช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นส านกังาน          
ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 – 
40,000 บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 
 บริษทัฯ จา้ง บริษทั พรีแค๊สท ์

สเตชัน่ จ  ากดั รับเหมาก่อสร้างบา้น 
โดยคิดราคาที่ตกลงร่วมกนั 

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 

 
 
 
 

0.72 
 
 
 
 
 

67.12 
29.97 

 บริษทัฯให้บริษทั พรีแค๊สท์ สเตชัน่ จ  ากดั เช่า
พื้ น ท่ี เพื่ อ เป็ นส านักงาน ในการผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป (Precast) โดยท าสัญญาเช่า ตั้งแต่ 
- วนัที่ 1 ก.ค. 2562 ถึงวนัที่ 31 ก.ค 2565 
เท่ากบั 20,000 บาท 
- วนัที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค 2565 
เท่ากบั 40,000 บาท  
 

 บริษทัฯจา้งบริษทั พรีแค๊สท ์สเตชัน่ จ  ากดั
รับเหมาก่อสร้างบา้นโดยคิดราคาที่ตกลง
ร่วมกนั  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ  
มูลค่าของรายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผล 

8. บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั 
 
 
 
 
 

- บริษทั เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง ถือหุน้ใหญ่
ของบริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ร้อยละ 99.99 
- บริษทั เอน็.ซี.พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ถือหุน้ใหญ่ของ
บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั ร้อย
ละ 60 และ  มีกรรมการร่วมกนั 3
ท่าน คือ  
คุณสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  
คุณสมนึก ตนัฑเทอดธรรม และ 
คุณวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ถือหุน้คน
ละ 1 หุน้ 
 

 บริษทัฯให ้บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส 
จ ากดั เช่าพื้นท่ีเพื่อเป็นส านกังาน          
ในอตัราค่าเช่าเดือนละ 297,160 
บาท 

- มูลค่ารวม 
 
 
 บริษทัฯให ้บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส 

จ ากดั เช่าเฟอร์นิเจอร์ เดือนละ 
24,149.53 บาท  

- มูลค่ารวม 
- ยอดคงคา้ง 
- เงินค ้าประกนั 

 

 
 
 
 

0.30 
 
 
 
 
 

0.05 
0.00 
0.32 

 บริษัทฯให้ บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั เช่า
พื้นท่ีเพื่อเป็นส านักงาน  โดยเช่าท่ีอาคารอรุณ
เฮาร์ 39 ชั้น 4-5 และไดท้  าสัญญา ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2562 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563   

 
 

 บริษทัฯให ้บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั เช่า
เช่าเฟอร์นิเจอร์ และมีค่าใชจ่้าย ค่าน ้า-ไฟ คิด
ตามมิเตอร์จริง 
 
 

 
หมายเหตุ :  1. รายการที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นรายการท่ีกระท าตามความจ าเป็นเป็นคร้ังคราว 

 2. รายการที่ 5, 6 และ 7 เป็นรายการที่กระท าอยา่งต่อเน่ือง 
* นายน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2550 ผูจ้ดัการกองมรดก คุณน าชยั ตนัฑเทอดธรรม ประกอบดว้ย 

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

 กรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการระหว่างกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกนัดงักล่าว มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทัและผูถื้อหุน้ และเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไป มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกบัการก าหนดราคาใหก้บับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั บริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีท่ีมีการท ารายการ
ระหว่างกันกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต จะตอ้งมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกนั และตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแล
ให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในการเขา้ท า
รายการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมแก่บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ นอกจากน้ี บริษทัจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับ ประกาศ ค  าสั่ง หรือ
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
นโยบายหรือแนวปฏิบัตกิารท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี บจ.(ว) 47/2547 ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 
เร่ือง การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน บริษทัก าหนดประเภทของ
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
 
 (1) รายการธุรกิจปกติของบริษทั 
  รายการธุรกิจปกติของบริษทั ไดแ้ก่ การซ้ือวสัดุก่อสร้าง การขายบา้นในโครงการ การซ้ือ
ท่ีดิน บริษทัไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย
อา้งอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และบริษทัยอ่ย และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา
อนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว  
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 (2) รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
  รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ บริษทัว่าจา้งบริษทัยอ่ย บริหารชุมชนในโครงการของ
บริษทั และว่าจา้งก่อสร้างเฉพาะบา้นสร้างก่อนขายในโครงการ 
 (3) รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยร์ะยะสั้น 
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้ น   ได้แก่ บริษัทเช่าทรัพย์สินเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานขายของโครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์
 (4) รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ 
  รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ ไดแ้ก่ การว่าจา้งบริษทัยอ่ยดูแลสวนในโครงการ 

5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน 
 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ไดแ้ก่ การกูย้ืมเงินจากบริษทัยอ่ย การให้ธนาคารพาณิชยอ์อก
หนงัสือค ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการใหแ้ก่บริษทัย่อย การกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัจะ
จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั
นั้น บริษัทจะจัดให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทพิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการท า
รายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

 ทั้งน้ี บริษัทไดป้รับโครงสร้างการถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการใน
อนาคตของบริษทั เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับนโยบายการซ้ือท่ีดินของบริษทั
ในอนาคต บริษทัจะซ้ือท่ีดินเพื่อพฒันาโครงการโดยตรงจากผูข้าย และไม่มีนโยบายให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็น
นายหน้าถือครองกรรมสิทธ์ิก่อนโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัท แต่หากเป็นการซ้ือท่ีดินของผูท่ี้เก่ียวข้องกัน
จะตอ้งผา่นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บ 
 

 รายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบงัคับ ประกาศ ค  าสั่ง หรือข้อก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะท าการสุ่มตรวจรายการท่ีเกิดข้ึน และ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ างวดเพ่ือพิจารณา นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท 
โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญั 

 
1)   ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน)  
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 

 

รายการ 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์     
 

      

สินทรัพยห์มุนเวียน     
 

    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 0.66 29 0.69 22 0.46 

  เงินลงทุนชัว่คราว 1 0.02 1 0.02 1 0.11 

 ลูกหน้ีการคา้ 0.1 0 - - - - 

  สินคา้คงเหลือ  172 4.19 312 7.34 486 10.21 

  ตน้ทุนการพฒันาท่ีดิน  1,890 46.07 1,598 37.60 2,090 43.85 

  ท่ีดินรอการพฒันา 1,673 40.78 1,954 45.98 1,794 37.64 

  เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดิน - - - - - - 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  10 0.25 12 0.28 9 0.19 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,774 91.98 3,906 91.90 4,401 92.37 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

  เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 0.34 9 0.22 9 0.19 

  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 192 4.68 194 4.57 204 4.28 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 94 2.29 106 2.51 118 2.47 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  5 0.11 5 0.11 6 0.12 

  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 7 0.17 11 0.26 18 0.38 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 0.36 14 0.33 5 0.10 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3 0.06 4 0.09 4 0.09 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 329 8.02 344 8.10 364 7.63 

รวมสินทรัพย ์ 4,103 100.00 4,250 100.00 4,765     100.00  
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รายการ 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หน้ีสิน             
หน้ีสินหมุนเวียน           
  เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น           
   จากสถาบนัการเงิน 307 20.05 456 27.43 404 17.76 
  ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 31 2.03 24 1.46 47 2.15 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 81 5.28 59 3.55 86 3.77 
  เจา้หน้ีบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 38 2.46 40 2.39 43 1.87 
  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19 1.24 36 2.18 38 1.68 
  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - - 9 0.54 - - 
  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน       
   ท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1 0.00 1 0.04 
  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 273 17.84 395 23.76 146 6.42 
  เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกรรมการ 

- 
219 

3 

- 
14.31 
0.61 

48 
230 
3 

2.89 
13.82 
0.18 

162 
276 

17 

7.12 
12.13 
0.74 

  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8 6.54 3 0.18 6 0.26 
  เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 71 4.65 74 4.45 82 3.59 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 0.27 30 0.18 1 0.02 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,054 68.83 1,382 83.03 1,310 57.55 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  - - - -   0.01 0.00 
  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                349 22.80 162 9.75 880 38.65 
  ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน  65 4.24 56 3.35 38 1.67 
  ประมาณการหน้ีสินค่าบ ารุง

สาธารณูปโภค 
17 1.08 20 1.17 16 0.71 

  ภาระหน้ีสินจากการซ้ือโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์

43 2.79 43 2.57 32 1.41 

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 477 31.17 282 16.97 966 42.45 

รวมหน้ีสิน     1,531 100.00 1,664 100.00 2,276 100.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้       
  ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,245 48.42 1,245 48.16 1,245 50.02 
  ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 578 22.45 578 22.34 578 23.02 
  ก  าไรสะสม 745 28.95 763 29.50 667 26.78 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  2,572 100.00 2,586 100.00 2,489 100.00 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,103 100.00 4,250 100.00 4,765 100.00 
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บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงินรวม) 

 

รายการ 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได ้             

  รายไดจ้ากการขาย 1,212 96.71 1,735 97.37 1,425 97.80 

  รายไดค้า่เช่าและบริการ 20 1.60 22 1.25 21 1.44 

  รายไดอ่ื้น 21 1.70 24 1.38 11 0.75 

รวมรายได ้ 1,253 100.00 1,782 100.00 1,457 100.00 

คา่ใชจ่้าย        

  ตน้ทุนขาย 810 65.41 1,161 69.60 941 65.53 

  ตน้ทุนใหเ้ช่าและบริการ 21 1.67 21 1.26 21 1.46 

  คา่ใชจ่้ายในการขาย 142 11.30 210 12.57 192 13.37 

  คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 166 13.22 175 10.48 170 11.84 

  คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 35 2.79 43 2.57 32 2.23 

  ตน้ทุนทางการเงิน 42 3.38 59 3.52 80 5.57 

รวมคา่ใชจ่้าย 1,225 97.976 1,668 99.53 1,436 99.53 

วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

- - - -                 -      

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 8 0.54 18 1.04 2 0.14 

ก าไรส าหรับปี 19 1.49 96 5.53 24 1.67 
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บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (งบการเงินรวม) 

                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2562 2561 2560 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 267 724 477 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (10) (5) (9) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 259 712 460 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ 2 8 9 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 29 22 13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 27 29 22 
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2) ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิ 

                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

 
 
 
 

 
 

งบการเงิน 2562 2561 2560 

ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,232 1,758 1,446 
รายไดร้วม 1,253 1,782 1,457 
ตน้ทุนขาย และบริการ 840 1,216 963 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,225 1,668 1,436 
ก าไรขั้นตน้ 392 540 483 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 19 96 24 

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)    
สินทรัพย ์ 4,103 4,250 4,765 
หน้ีสิน 1,531 1,664 2,276 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 2,572 2,586 2,489 
ทุนที่ออกและช าระแลว้ 1,245 1,245 1,245 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ 0.017 0.077 0.015 
มูลค่าตามบญัชี 2.07 2.01 2 
เงินปันผล -* 0.03 - 

อัตราส่วนทางการเงิน    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 32.36 31.10 33.43 
อตัราก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (%) 1.54 5.40 1.66 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 0.73 3.72 0.96 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 0.46 2.27 0.50 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.58 2.83 3.64 
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.60 0.64 0.91 
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14. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัทด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทโครงการบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินและโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพื่อขาย ธุรกิจ
บริหารและจดัการโครงการแบบครบวงจร และธุรกิจบริหารชุมชน ปัจจุบนับริษทัมีรายไดห้ลกัทั้งจ  านวนมา
จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัมีบริษทัย่อย 2 บริษทัซ่ึงบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือ บริษทั 
เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจรับบริหารโครงการแบบครบวงจร ทั้งดา้นบริหาร
การขายและการตลาด การก่อสร้างและการโอน ในลกัษณะของการเขา้ไปฟ้ืนฟูกิจการ และการบริหาร
ร่วมกบัเจ้าของท่ีดิน และบริษัท ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจการให้บริการบริหาร
ชุมชนแก่โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัการโอน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการท่ีเปิดด าเนินการจ านวน 17 
โครงการ, โครงการท่ีอยู่ระหว่างพฒันาจ านวน 7 โครงการ  โดยเป็นมูลค่าท่ีท าสัญญาซ้ือขายแลว้ทั้งส้ิน 
10,879.21  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76.08  ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบนั  

 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้ 

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,252.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561  ซ่ึงมี
รายไดร้วม 1,782.19 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30.18   

 รายไดข้องบริษทัทั้งจ  านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายไดห้ลกัจากการขายบา้น
จดัสรรพร้อมท่ีดิน ในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายได้อ่ืน 
เท่ากบั ร้อยละ 96.7 ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.7 ตามล าดบั ในขณะท่ีในปี 2561 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้าก
การขาย รายไดจ้ากการบริการ และรายไดอ่ื้นเท่ากบั ร้อยละ 97.4 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.4  ตามล าดบั  

โครงสร้างรายได้ 

รายการ ด าเนินการโดย 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย NC 1,711 96.71 1,735.3 97.4 1,425.1 97.8 

รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ QLM* 20.02 1.60 22.3 1.3 21 1.4 

รายไดอ้ื่น** NC , NCPM*, QLM* 21.24 1.70 24.7 1.4 10.9 0.8 

รายได้รวม  1,252.83 100.0 1,782 100.0 1,457 100.0 

 



    บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                    ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 

152 
 

หมายเหตุ *   บริษทัถือหุน้ใน  NCPM และ QLM ร้อยละ 99.99 

 ** รายไดอ่ื้นเป็นรายไดจ้ากการยึดคืนสัญญา รับค่าเช่า ค่าเปล่ียนสัญญา ดอกเบ้ียรับ       
ก าไรจากการ จ  าหน่ายทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ 

 NC หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

 NCPM หมายถึง บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
 QLM หมายถึง บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
 

รายได้จากการขาย 

 ในปี 2562 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภทบา้นเด่ียว บา้น
เแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารชุด ร้อยละ 39.0 ร้อยละ 13.4  ร้อยละ 26.2  และร้อยละ 10.5 ตามล าดบัและมี
ท่ีดินเปล่า ร้อยละ 11.0 ขณะท่ีในปี 2561 บริษทัมีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินประเภท
บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ และอาคารชุด เท่ากบั ร้อยละ 42.4 ร้อยละ 12.0  ร้อยละ 14.2  และร้อยละ 
11.2 ตามล าดบั  

 

รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทบ้าน 
ผลิตภัณฑ์ 2562 2561 2560 

   ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย:       

  บา้นเด่ียว 472.0 39.0 735.6 42.4 816.5 57.3 

  บา้นแฝด 162.4 13.4 207.6 12.0 153.2 10.8 

  ทาวน์เฮา้ส์ 317.0 26.2 245.6 14.2 216.3 15.2 

  อาคารชุด 127.4 10.5 194.2 11.2 239.1 16.8 

 ที่ดินเปล่า 132.9 11.0 352.3 20.3 - - 

รวมรายได้จากการขาย 1,211.6 100.0 1,735.2 100.0 1,425.1 100.0 

  

 ในปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมอยู ่บา้นสร้างก่อนขาย และบา้นสั่ง
สร้าง เท่ากบัร้อยละ 81.87 ร้อยละ 16.97 และร้อยละ 1.16  ตามล าดบั ขณะท่ี ปี 2561 บริษทัมีสดัส่วนรายได้
จากการขายบา้นพร้อมอยู ่บา้นสร้างก่อนขาย และบา้นสั่งสร้างเท่ากบัร้อยละ 99.09 ร้อยละ 0.91 และร้อยละ 
0  ตามล าดบั  
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สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามลกัษณะค าส่ังซ้ือของลูกค้า 

ประเภทบ้าน การผ่อนช าระเงินดาวน์ 
สัดส่วนของรายได้จากการขาย (ร้อยละ) 

2562 2561 2560 

1.บา้นพร้อมอยู ่ (0-2 งวด) 81.87 99.09 95.3 

2.บา้นสร้างก่อนขาย (3-6 งวด) 16.97 0.91 1.9 

3.บา้นสั่งสร้าง (มากกว่า 7 งวด) 1.16 0.00 2.8 

รวม 100 100 100 

 รายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายบา้นพร้อมท่ีดินในโครงการเอน็.ซี. รอยลัป่ินเกลา้, 
NC on Green Charm, บา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนดเ์ด เฟส 13, บา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา เฟส 14, บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี 
ป่ินเกลา้-สาย 5, บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ,์ บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 15 เทนโดร, บา้นฟ้าทาวน่ี์ดอน
หวาย คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 78.00 และจากโครงการประเภทอาคารชุด คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 
10.50 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด   

รายได้จากการขายรายโครงการ 

 

โครงการ 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บา้นฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ - - - - - - 

ธญัธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 - - - - 15.0 1.1 

เอน็.ซี. รอยลัป่ินเกลา้ 30.0 2.5 41.7 2.4 235.6 16.5 

NC on Green Charm 144.2 11.9 143.1 8.2 130.9 9.2 

บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี พทัยาเหนือ - - - - - - 

บา้นฟ้าปิยรมย ์เทอร์เร เฟส 12 - - - - 2.4 0.2 

บา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนดเ์ด เฟส 13 145.7 12.0 131.3 7.6 110.69 7.8 

บา้นฟ้าปิยรมย ์นีวา เฟส 14 40.5 3.3 136.5 7.9 235.7 16.5 

บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ป่ินเกลา้-สาย 5 24.9 2.1 310.2 17.9 237.3 16.7 

บา้นฟ้ากรีนเนอร่ี ปากเกร็ด-ราชพฤกษ ์ 106.0 8.7 90.4 5.2 86.6 6.1 

บา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 15 เทนโดร 281.0 23.2 184.5 10.6 74.1 5.2 

บา้นฟ้าทาวน่ี์ดอนหวาย 173.5 14.3 151.0 8.7 153.5 10.7 

เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม (เฟส 1) 4.1 0.3 12.8 0.7 11.5 0.8 

เนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม (เฟส 2) 95.3 7.9 143.8 8.3 80.1 5.6 
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ดิอามองต ์คอนโดนิเนียม 28.0 2.3 37.6 2.2 51.8 3.6 

ที่ดินเปล่า ล  าลูกกา คลอง 6 0.00 0.0 23.9 1.4 - - 

ที่ดินเปล่า จตุโชติ 0.00 0.0 324.3 18.7 - - 

ที่ดินเปล่า ธญัธานี เฟส 3 64.9 5.4 4.2 0.2 - - 

ที่ดินเปล่า คลอง 3 68.0 5.6 0.0 0.0 - - 

บา้นฟ้า ริมหาด จอมเทียน 5.5 0.5 0.0 0.0 - - 

รวม 1,211.6 100.0 1,735.3 100.0 1,425.1 100.0 

 

 รายได้จากค่าเช่าและบริการ  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 20.02 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน และบริษทัย่อย คือ บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท์ จ  ากดั ซ่ึงให้บริการบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรรและอาคารชุดภายหลงัจากการเขา้อยูอ่าศยั  

 

 รายได้อ่ืน  

 ในปี 2562 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 21.24 ลา้นบาท  

 

2. ตน้ทุนขาย 

 บริษัทฯ มีอตัราต้นทุนขายรวม 819.50 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซ่ึงมีต้นทุนขายรวม 
1,195.45 ลา้นบาท หรือลดลง 375.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.43 

 

3. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขาย 141.52 ลา้นบาท ลดลง 34.07 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 19.41 จากปี 2561 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 165.58 ลา้นบาท ลดลง 9.27 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.30 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลดลง  

 

 ต้นทุนทางการเงิน  

 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินลดลง 16.35 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 27.86 เน่ืองจากเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืจากบริษทัอ่ืนลดลง 
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 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดล้ดลง 11.02 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 61.91 จากปี 
2561 เน่ืองจากมีก  าไรสุทธิลดลง  

 

4. ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิ 18.67 ลา้นบาท  เทียบกบัปี 2561 ซ่ึงมีก  าไรสุทธิ 96.30 ลา้น
บาท บริษทัมีผลก าไรสุทธิลดลง 77.63 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 80.61 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัมี
รายไดล้ดลง  523.69 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 30.18  

 

 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากบั 0.017 บาท ในขณะท่ีปี 2561 บริษทัฯ มีผล
ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.077 บาท  

 

ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 4,102.70 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จ านวน 146.93 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.46 เน่ืองจากสินคา้คงเหลือลดลง 

 1.1 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลืออยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่า
ก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการรวมทั้งดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 172.06 ลา้นบาท และ 311.75 ลา้นบาท ตามล าดบั คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.19 และร้อยละ 7.34 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดับ โดยสินคา้คงเหลือหลกัมาจาก
โครงการดิอาร์มองต ์เชียงใหม่  และโครงการเนทูเรซ่า  คอนโดมิเนียม พทัยา เน่ืองจากสร้างเสร็จทยอยโอน
ไดใ้นระหว่างงวด   อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบายระบายสินคา้คงเหลือเพ่ือลดภาระตน้ทุนดอกเบ้ียและเพ่ิม
สภาพคล่องในการด าเนินงาน  

 1.2 ต้นทุนการพฒันาที่ดินและที่ดินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนการพฒันาท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันารวมจ านวน 
3,563.21 ลา้นบาท (คิดเป็นสดัส่วนตน้ทุนการพฒันาท่ีดินร้อยละ 46.07 และท่ีดินรอการพฒันาร้อยละ 40.78 
ของสินทรัพยร์วม) เพ่ิมข้ึน 11.40 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.32 จากปี 2561 
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 1.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 

 สินทรัพย์ประเภทน้ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ ท่ีดินและอาคารส าหรับเป็น
ส านักงานและสโมสรในโครงการบา้นจดัสรรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บริษทัมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ  านวน 94.15 ลา้นบาท และ 106.71 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 2.29 และร้อยละ 2.51 ของสินทรัพยร์วม ตามล าดบั  

 

2. คุณภาพสินทรัพย์ 

  2.1 สินทรัพย์ 

 บริษทัฯ มีการสอบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยมี์มูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  

 2.2 ลูกหนี ้

 รายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายอาคารชุดรับรู้เป็นรายไดเ้มื่อ
มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของให้กับผูซ้ื้อแลว้ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 บริษัทมีลูกหน้ีการคา้ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 1.59 ลา้นบาท จากกิจกรรม
อสงัหาริมทรัพย ์ ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
จ านวน 1.0 ลา้นบาท  

 ทั้งน้ี ลูกหน้ีการคา้กิจการอสังหาริมทรัพยจ์  านวน 1.59 ลา้นบาท พิจารณาไดว้่ามีมูลค่าน้อย 
และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัยงัไม่มีการรับรู้เงินคา้งช าระเป็นรายไดจ้ากการ
ขายของบริษทั บริษทัจะออกหนังสือติดตามการช าระหน้ี ส าหรับหน้ีท่ีครบก าหนดคา้งช าระเกิน 2 เดือน 
โดยมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด  าเนินการติดตามหน้ี ซ่ึงจะประสานความร่วมมือกบัลูกหน้ีเพ่ือเร่งรัดให้มีการ
ช าระหน้ี บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้โดยประมาณการ
จากประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีตและการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 

 

3. สภาพคล่อง 

 กระแสเงินสดของบริษทัส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรรพร้อมท่ีดิน และเงินกู ้
ยมืสถาบนัการเงินโดยมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 27.21 ลา้นบาท ลดลงจากตน้งวดจ านวน 2.01 ลา้นบาท รายละเอียดของ
แหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินมีดงัต่อไปน้ี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 261.25 
ลา้นบาท ลดลง 456.54 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 63.08 จากปี 2561 
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 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวนเป็นลบ 10.18 ลา้นบาท ลดลง 5.65 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.25 จากปี 2561  เน่ืองจากปี 2562 มีความสามารถในการช าระหน้ีไดเ้พ่ิมข้ึน 

  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวนเป็นลบ 259.08 ลา้นบาท เน่ืองจาก มีการกูย้ืม
เงินจากสถาบนัการเงิน 

 อตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก 2.83 เท่า ในปี 2561 เป็น 3.58 เท่า ในปี 2562 เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 132.71 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.40 จากสินคา้คงเหลือลดลง 139.70 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 44.81 และต้นทุนการพฒันาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 292.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.30 จากปี 
2561 

 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

1.  หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,530.75 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ ว ันท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จ  านวน 1,663.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 8.01  เน่ืองจากเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้มืจากกรรมการลดลง 

 โดยมีหน้ีสินหมุนเวียนลดลง 328.10 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 23.75  เน่ืองจากเงินกู ้ยืม
ระยะสั้ นจากสถาบันการเงินลดลง 122.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.94  และเงินกู ้ระยะสั้ นจาก
กรรมการ ลดลง 0.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.67 

 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเป็น 0.60 เท่า ในปี 2562 จาก 0.64 เท่า ใน
ปี 2561 

 

2.  ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 
2,871.95 ลา้นบาท และ 2,585.64 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.53 

 

3.  ส ารองตามกฎหมาย 

 ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 1.21 ลา้นบาท ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 งบการเงินเฉพาะบริษทัมีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 74.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของทุน
จดทะเบียน     
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4. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

- บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าตึกแถว อาคาร ส านักงานขาย ท่ีดิน และบริการจดัท าและ
ติดตั้งป้ายโฆษณา เพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่า
เช่าและบริการตามสญัญาภายใน 1 ปี จ  านวน 2.60  ลา้นบาท และภายใน 2 ถึง 3 ปี จ  านวน 1.40 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดใ้ห้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่งออก
หนังสือค ้าประกนัต่อหน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก จ  านวน 190.41 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ค  ้ าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้า ประปา และอ่ืนๆ จ  านวน 8.03 ลา้นบาท และค ้ าประกนัค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะส่วนกลาง จ  านวน 182.38 ลา้นบาท 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดค้  ้ าประกนัการขอกูย้มืเงินของลูกคา้ต่อสถาบนั
การเงินเป็นจ านวนเงิน 0.65 ลา้นบาท และค ้าประกนัการใชน้ ้ ามนั เป็นจ านวนเงิน 0.20 ลา้นบาท 
 
ปัจจยัที่มผีลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

จากปีท่ีผ่านมา มีปัจจยัหลายอย่างท่ีมีผลกระทบกับตลาดอสังหาริมทรัพย ์ทั้งเร่ืองของการเมือง 
รัฐบาลใหม่  การเติบโตของเศรษฐกิจไทยท่ีลดต ่าลง การปรับลดอตัราดอกเบ้ีย  และเร่ืองของสงครามการคา้ 
รวมถึงมาตรการต่างๆ ท่ีแบงก์ชาติออกมา เพื่อดูแลสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ส่ิงต่างๆลว้นมีผลกระทบกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งส้ินไม่มากก็นอ้ย ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ต่อดว้ยการปรับตวัในหลายดา้น ทั้งควบคุมบริหารจดัการและ
ปรับลดค่าใชจ่้าย หรือการจดักลุ่มธุรกิจให้ชดัเจนเพื่อให้ไดลู้กคา้ท่ีตรงกบัเป้าหมายมากข้ึน รวมถึงการท า
ธุรกิจใหม่แตกต่างจากเดิม เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มีรายไดป้ระจ าโดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพียงอยา่งเดียว 

รวมถึงเนน้นโยบายในการพฒันาคุณภาพสินคา้และการบริการ ดว้ยกลยทุธ ์3 ดา้น ดงัน้ี 1. กลยทุธ์
(Product Strategy) ด้านการตอบโจทยก์ารอยู่อาศยัร่วมกันของทุกช่วงวยั  2. กลยุทธ์ (Customer Centric) 
ดา้นการให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นอนัดบัแรก  3. กลยทุธ์ (Home Innovation) สร้างพนัธมิตร เพื่อการอยู่
อาศยัท่ีดีข้ึนดว้ยนวตักรรม เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกบา้นในระยะ
ยาว สร้างการรับรู้และเติบโตดา้นรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ปัจจุบนับริษทัมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของท่ีดินท า
ใหส้ามารถลดตน้ทุนไดม้ากและไม่มีความกงัวลในเร่ืองของการขยายตลาดและเปิดโครงการใหม่ในอนาคต  

บริษทัฯ ยงัเดินหน้าพฒันาและเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรทีมงาน เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจแต่ละกลุ่ม Strategic 
Business Unit และจัดระบบการบริหารจดัการภายในให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

            บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี  บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตาม ระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อผูส้อบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลง
ท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลต่อการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีรายช่ือของ นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม ก  ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
  
                  ช่ือ                 ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 
  
1.   นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม       ประธานกรรมการบริหาร           ……………………….. 
 
2.   นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์            รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร        .……………………….. 
 
                    ช่ือ                               ต  าแหน่ง         ลายมือช่ือผูรั้บมอบอ านาจ  
 
นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม            ประธานกรรมการบริหาร              .……………………… 
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              รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของบริษทั เอน็. ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

1. นายสุธรรม  
    ชชัวาลวงศ*์*  
   ประธานกรรมการ  
   กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 (วปรอ.399)  
 

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

2550 – เม.ย. 2562 
 
 
2546 – 2550 
 
 
 
2545 – 2547 
 
 

ประธานกรรมการ   
และกรรมการอิสระ 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
 
ผูว้า่การ 
การประปานครหลวง 
 

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

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

2.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร  
     กรรมการ   
     กรรมการอิสระ 
     ประธานคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการ 
    สรรหา พิจารณา 
    ค่าตอบแทน และก ากบั 
    ดูแลกิจการ 

80 - -  Ph.D. University of Illinois 
 M.A. (ECON) University of Philippines 
 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 Audit Committee Program  
     (ACP) รุ่นท่ี 1/2547  
 Board & CEO Assessment  
     รุ่นท่ี 2/2546    
 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 

19/2545  
 The Role of the Chairman Program (RCP)  

รุ่นท่ี 3/2544  
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550 - 2560 
 
 
 
 
 
 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ   
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา พิจารณาค่าตอบ 
แทน และก ากบัดูแล 
กิจการ 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ   
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ประธานคณะกรรมการ 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ชูไก 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัจดัจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและบริการให้
เช่าเคร่ืองจกัรหนกั 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

2547 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการ
สรรหา   
 

บมจ. โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 

การแพทย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

3.  นายกอบศกัด์ิ  
     พงศพ์นรัตน์**    
     กรรมการ   
     กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบ 
แทน 

 
 

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

 เนติบณัฑิต สมยัท่ี 25 ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา  

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 2539 

 หลกัสูตรโครงการสัมมนาผูบ้ริหารธนาคาร
และสถาบนัการเงิน  

      รุ่นท่ี 4/2536 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นท่ี 53/2548 
 Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี 

7/2547  
 

2561 – เม.ย. 62 
 
 
 
 
 
2550 - 2560 
 
 
 
 

2546 - 2551 
 
 
 
 
2546 - 2550 
 

กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
กรรมการ   
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 

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

ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

4.   ผศ.วิจิตร วิชยัสาร**     
      กรรมการ   
      กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  
 
 

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

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร

ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่น 42) 

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

2561 – เม.ย.62 
 
 
2550 – 2560 
 
 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2554 – 2559 
 
 
2549 – 2551 
 
2547 – 2549 
 
 
2546 – 2547 
 

กรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
 
กรรมการ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณบดีคณะวิทยาลยัการจดัการ 
 
คณบดีคณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ 
 
กรรมการ 
 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี 
 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี 
 

บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
บมจ.เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 
 
การไฟฟ้านครหลวง 
 
ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 
 
ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
สถาบนัการศึกษา 
 
 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

     Finance for Non-finance Director 
(FND)  รุ่นท่ี 38/2550  

 Understanding the Financial Statement 
(UFS) รุ่นท่ี 12/2550  

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

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

Forward 
 Ethics leader/management Sciences 

 

2544 - 2546 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล ส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย 

หน่วยงานราชการ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

5. นายไตรรัตน์   
    จารุทศัน์** 
   ประธานกรรมการ  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท เคหพฒันศาสตรมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั             
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 157/2562 

 Director Certification Program (DCP)  
                รุ่นท่ี 272/2562  

เม.ย.2562-ปัจจุบนั    
 

2562 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
 

2548 - 2562 
 
 
 
 

2541 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2555 - 2559 

ประธานกรรมการ   
 

หวัหนา้ศูนยเ์ช่ียวชาญ
เฉพาะทางการอกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพื่อทุกคน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

กรรมการ 
 
 

หวัหนา้หน่วยปฏิบติัการ
วิสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
และคนพิการ 
 

อาจารยป์ระจ าภาควิชา
เคหการ คณะ-
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ผูช่้วยอธิการบดี 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

บจ.ยนิูเวอร์แซลดีไซน์
เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด)์ 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 

ออกแบบสถาปัตยกรรม 
 
 

สถาบนัการศึกษา 
 
 
 
 

สถาบนัการศึกษา 
 
 
 

สถาบนัการศึกษา 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

6. นายวิชาญ    
    อมรโรจนาวงศ*์* 
   กรรมการ  
   กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการสรรหา  
   พิจารณาค่าตอบแทน 
   และก ากบัดูแลกิจการ  
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
 การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั             
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP)  
      รุ่นท่ี  17/2545 

เม.ย 2562-ปัจจุบนั        
 
 
 
 
 
 
ส.ค 2558-ปัจจุบนั         
 
 
ม.ค 2557-ปัจจุบนั 
 

กรรมการ  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการ  
 
กรรมการบริหาร 
 
 
ท่ีปรึกษา 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
 
บมจ. บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์
 
บจ. เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
สถาบนัการเงิน 
 
 
น าเขา้และผลิตภณัฑ์
อาหาร 

 
 
 
 
 
 



  บริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 

 

 

168 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

7. นายวรการ  เทพเฉลิม** 
   กรรมการ  
  กรรมการอิสระ และ   
  กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหา  
   พิจารณาค่าตอบแทน 
   และก ากบัดูแลกิจการ  

63 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
      University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A. 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, 
      มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

เม.ย 2562-ปัจจุบนั        
 
 
 
 
 
 
ก.ย 2557 - ส.ค 
2558   

กรรมการ  
กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกิจการ  
 
รองกรรมการ
ผูอ้  านวยการ  

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
 
บมจ. ปรีชากรุ๊ป 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

8.  นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม   
     กรรมการ  
     กรรมการสรรหา  
     พิจารณาค่าตอบแทน 
     และก ากบัดูแลกิจการ      
     ประธานคณะกรรมการ

บริหาร  และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

     (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 1.88 พี่ชาย  
นายสมนึก  
ตนัฑเทอดธรรม 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7      
สถาบนัพระปกเกลา้  

 การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย
มหาชน รุ่นท่ี 6 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ       
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี แพทยศ์าสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปรอ.399)  
 

การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2561 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2550 - 2560 
 
 
 
 
 
 
2550 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการ     
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ   
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ศิริอรุณ เวลเนส 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
 
บมจ. โรงพยาบาล
ลาดพร้าว 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

 Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 128/2553 

 Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 8/2547  

 CEO Performance Evaluation   ปี 
2547 

2559  - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 
2541 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

สมาคมอสังหาริมทรัพย์
ไทย 
 
บจ. เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์
 
บจ. ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง    
แมเนจเมน้ท ์
 
 
 
 

องคก์รวิชาการ 
 
 
รับจา้งบริหาร
โครงการบา้นจดัสรร 
 
รับจา้งบริหารชุมชน
ในโครงการบา้น
จดัสรร 
และบริหารงาน 
นิติบุคคลอาคารชุด 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

9.  นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม  
กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจ้ดัการ 

 (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 
 
 
 

51 2.38 นอ้งชาย 
นายสมเชาว ์ 
ตนัฑเทอดธรรม 

 

 Master of Management (SASIN) 
Chulalongkorn University, 2548 

 Bachelor of Engineering (Systems) 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, 2535 

 Bachelor of Science (Wharton School) 
Finance and Management University 
of Pennsylvania Philadelphia, 2535 

 โครงการอบรมผูบ้ริหาร โครงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย,์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2536 

 นกับริหารงานผงัเมืองระดบัสูง รุ่นท่ี 
1/2551 

 โครงการพฒันาวิชาชีพ ผูจ้ดัการนิติ
บุคคลอาคารชุด/นิติบุคคลหมู่บา้น
จดัสรร รุ่นท่ี 1/2553 

 
 

เม.ย 2561 – 
ปัจจุบนั 
 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2560 - 2561 
 
 
 
 
 
2554 – 2560 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ  
 
กรรมการ 
 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
กรรมการ  
กรรมการสรรหา 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 2 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
บจ. ศิริอรุณ เวลเนส 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง  
 
 
 
 
 
 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

 ไทยกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) รุ่นท่ี 4 สถาบนัพระปกเกลา้ 
2557 

 นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 5 มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสาตร์ 2557 

 RE-CU HOTEL INVESMENT AND 
MARKETING รุ่นท่ี 5 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2557 

 RE-CU CEO PREMIUM IN 
MODERN REAL-ESTATE 
BUSINESS รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2559 

   หลกัสูตรการบริหารระดบัสูง เชิงบูรณา
การทางการแพทย ์(บสพ.) รุ่นท่ี 1 ปี 
2561 วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

2541 - ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการ  
 

บจ. เอน็.ซี. พร็อพ
เพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท์ 
 
 

รับจา้งบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรร 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

 หลกัสูตรการบริหารจดัการ ดา้นความ
มัน่คงขั้นสูง  
(สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 10 ปี 2562 สมาคม
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระ
บรมราชูปถมัภ์ 

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

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

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

10.  นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท์   
    กรรมการ กรรมการบริหาร และ     
รองกรรมการผูจ้ดัการ-สายงาน
บริหาร     

   (กรรมการผูมี้อ านาจลงนามและ
เป็นผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี
และการเงิน) 

 

59 0.04 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์                

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 โครงการอบรมผูบ้ริหาร  

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 การบริหารความเส่ียงองคก์ร  
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
รุ่นท่ี 4/2548 

 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส าหรับ  นกับริหารระดบัสูง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรขั้นสูง 
สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 11/2555-
2556 
 
 
 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
2554 - 2560 
 
 
 

กรรมการ   
กรรมการบริหาร  และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ-สาย
งานบริหาร 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ   
กรรมการบริหาร  และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายบริหาร 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
บจ. ศิริอรุณ เวลเนส 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
 
ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification  
      Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2549  
 Director Accreditation Program 

(DAP)  รุ่นท่ี 8/2547 
 Board Performance Evaluation ปี 

2547 



  บริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         เอกสารแนบ 1 

 

 

176 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

     11. นายรังสรรค ์นนัทกาวงศ ์  
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ  

 

59        - -   ปริญญาโท การวางผงัเมือง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
(การปกครอง)  

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 
การอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 116/2552         
 Raising the Awareness of     

Corporate Fraud in Thailand             
ปี 2548 

 Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 8/2547  

 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 
2560 – 2561 
 
 
 
2546 – 2560 
 
 
 

2541 - ปัจจุบนั 
 
 

2541 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายปฏิบติัการ 1 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 

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

บจ. เอน็.ซี. 
พร็อพเพอร์ต้ี 
แมเนจเมน้ท ์

บจ. ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง    
แมเนจเมน้ท ์

 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 

รับจา้งบริหารโครงการ
บา้นจดัสรร 
 

รับจา้งบริหารชุมชนใน
โครงการบา้นจดัสรร 
และบริหารงานนิติ
บุคคลอาคารชุด 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

12.  นายวราพงศ์  นิลศิริ 
       รองกรรมการผูจ้ดัการ      
 

58 
 

- -  ปริญญาโท ผงัเมืองมหาบณัฑิต  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

(ภูมิศาสตร์) สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Mini Master of  Retail Management  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

ก.ค 2562 - 
ปัจจุบนั 
 
2560 - 2562 
 
2555 - 2560 
 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
(สายปฏิบติัการ 3) 
 
 

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

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

13. นายบุญชัย โรจน์พานิช     
ผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารงานขาย 

51 - -  ปริญญาโท บริหารทัว่ไป (การตลาด) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธา)     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

ก.ค 2562 - ปัจจุบนั 
 
 
2554 -  2562 
 
 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานขาย 
 
ผูอ้  านวยการโครงการ 
 

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

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

14. นางน ้าเพชร ตันตะวิริยะ  
ผูอ้  านวยการ  

      ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 

 
 

54 - -  ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 Mini MBA รุ่นท่ี 27 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 Business model canvas by Alex  
Osterwalder’s 2019 

 Developing and Implementing an 
Outward Mindset, SEAC 2018 

 Situation Leadership, The Center for 
Leadership Studies, Inc. 2014 
 

2554 – ปัจจุบนั 
 
 
2555 – 2558 
 
 
2556 – 2558  
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 
ผูพ้ิพากษาสมทบ 
 
 
เลขานุการบริษทั 
 

บมจ.เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัว 
จงัหวดัปทุมธานี 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

15. นางสาวสุมณี  บุญสรณะ    
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
(ไดร้ับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชี 
“สมุห์บญัชี”) 

 

56 
 

- -  ปริญญาตรี บญัชี                                    
      มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์   
 ปริญญาตรี บริหารการจดัการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 

2554 – ปัจจุบนั 
 
2553 – 2554 
 
 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
 
 

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

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

16.  นางอจัฉรา กิ่งไทร     
ผูอ้  านวยการ ฝ่าย
โอนกรรมสิทธ์ิ 

57 0.0002 -  โรงเรียนพาณิชยการสยาม การตลาด 
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ทย 

การขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพยส์ าหรับ
ผูบ้ริหาร รุ่นท่ี 21 

ก.ค.2562-ปัจจุบนั            
 
 
2554 – 2562 
  
 
 

ผูอ้  านวยการ  
ฝ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ 
 
ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายขาย 

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

  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 

 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 
การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

17. นายสนิท ลจัีนทึก 
     ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 

49 
 

- -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การจดัการ) 

      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

2558 - ปัจจุบนั 
 
2553 - 2557 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายก่อสร้าง 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง 
 

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

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการ
อบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

18.  นางนงลกัษณ์ ตันฑเทอดธรรม 
       ผูอ้  านวยการส านกักรรมการ 
       ผูจ้ดัการ 
 

56 
 

1.12 -นอ้งสาว 
นายสมเชาว ์ 
ตนัฑเทอดธรรม 
-พี่สาว 
นายสมนึก 
ตนัฑเทอดธรรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2562 – ปัจจุบนั 
 
 
2537 - 2560 
 
 

ผูอ้  านวยการส านกั
กรรมการ ผูจ้ดัการ 
 
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
บจ. ศิริอรุณ เวลเนส 
 
 
บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
ศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ 
 
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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184 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

19. นายเจษฎา ลักขีพินิศกลุ 
      ผูอ้  านวยการฝ่าย

การตลาด 

47 - -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร 
      (โฆษณา-การตลาด) 
       มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ก.ค 2562 - ปัจจุบนั 
 
 
2548 - 2562               
 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาด 
 
ผูอ้  านวยการธุรกิจ 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
บมจ.พฤกษา เรียล
เอสเตท 
 

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

20.  นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย 
       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  และ        
       เลขานุการคณะกรรมการ  
       ตรวจสอบ 

56 
 

- -  ปริญญาตรี บญัชี       
       มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2553 - ปัจจุบนั 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

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

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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186 

 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

ร้อยละ 

การถือ 
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

21.  นายวลชัณัฏฐ์  รุจิดาศิริสกลุ  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

51 0.03 -  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
(การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

 กลยทุธ์การบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์รุ่นท่ี 25 
คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 

2545 - ปัจจุบนั 
 
2542 - 2545 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
 
เจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยสิ์น 4 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
บมจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา 
 

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

ร้อยละ 
การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

22.  นางสาวสุรีย์พร          
       แสงทองประดิษฐ์   
      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

46  - -  ปริญญาตรี บริหารบญัชี             
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
 ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

2558  - ปัจจุบนั 
 
2549 - 2557 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

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

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

ร้อยละ 

การถือ
หุ้น * 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

23.  นางสาวพรทิพย์ภา       
       ชีวเรืองโรจน์ 

- เลขานุการบริษทั 
- เลขานุการ 
 คณะกรรมการบริษทั   
 คณะกรรมการสรรหา  

  พิจารณาค่าตอบแทน และ  
  ก ากบัดูแลกิจการ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สัมพนัธ์ 

 

43 - -  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 Company Secretary Program 

73/2016 
 Effective Minutes Taking 45/2019 
 หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบติัส าหรับเลขานุการบริษทั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – 2560 
 
 
2551 – 2557 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สัมพนัธ์ 
 
เจา้หนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการ
อาวโุส 
 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการ
บริษทั 
 

บมจ. เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง 
 
 
บมจ.นิปปอน แพค็ 
(ประเทศไทย)  
 
บมจ. ฝาจีบ จ ากดั  
 
 
 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
 
บรรจุภณัฑ์ 
 
 
บรรจุภณัฑ์ 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ   1. * ขอ้มูลการถือหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 
2.  **ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ประชุม ณ วนัที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 1. รองศาสตราจารยไ์ตรรัตน์   จารุทศัน์,          

2.นายวิชาญ   อมรโรจนาวงศ ์และ 3. นายวรการ   เทพเฉลิม แทนกรรมการ 3 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
3.  กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั ไม่เคยมีประวติัการกระท าผิดกฎหมาย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
กรรมการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

NCH NCPM QLM SIRI ARUN 1 2 3 4 5    6 7 8 9 
1. นายสุธรรม ชชัวาลวงศ ์ X             
2. นายสมเชาว ์ ตนัฑเทอดธรรม /,// / / / / / / / / / / / / 
3. นายสมนึก ตนัฑเทอดธรรม /,// /  / / /  / / / /  / 
4. นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์ /,//   /          
5. ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร /             
6. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรัตน ์ /             
7. ผศ.วิจิตร วิชยัสาร /             
8. รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน ์ X             
9. นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์ /             
10.นายวรการ  เทพเฉลิม /             
 

หมายเหตุ 1. NCH    = บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
NCPM = บริษทั เอน็.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
QLM   = บริษทั ควอลิต้ี ลิฟวิ่ง แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
SIRI ARUN = บริษทั ศิริอรุณ เวลเนส จ ากดั 

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

    1.       บริษทั เอส.ซี. คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ  ากดั 
    2.       บริษทั สถาพรวฒันา คา้วสัดุก่อสร้าง จ  ากดั 
    3.       หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สถาพรวฒันา ขนส่ง 
    4.       บริษทั ทรัพยน์ าชยัพฒันา จ  ากดั 
    5.       บริษทั น าชยัพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
    6.       บริษทั เอน็ซีเอช 2555 โฮลด้ิง จ  ากดั  
    7.       บริษทั น าชยั กอลฟ์ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
    8.       บริษทั ธญัญะ คาร์ท แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั   
 9.       บริษทั สถาพรโฮมมาร์ท (1999) จ ากดั 

 

  

 



   บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                       เอกสารแนบ 3  

190 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

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

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

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

ก่อนหน้าน้ี เคยด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังน้ี บริษัท KPMG Advisory (Thailand) Ltd. ใน
ต าแหน่ง Senior Manager, บริษทั ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ  ากดั (มหาชน) เคยด ารงต าแหน่ง 
ผูช่้วยผูจ้ ัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบภายใน ผู ้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศ พร้อมทั้งรักษาการณ์ในต าแหน่งผูจ้ดัการส านักกรรมการผูจ้ดัการ, การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เคยท างานในต าแหน่งนกับญัชี ฝ่ายระบบและระเบียบงาน 

ประสบการณ์ท างานในฐานะท่ีปรึกษา เช่น (1) หัวหน้าโครงการในการสอบทานและ
พฒันาระบบการตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย , การปิโตรเล่ียมแห่ง
ประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง (2) เป็นหัวหน้าโครงการในการให้บริการตรวจสอบ
ภายใน ทั้ งท่ี เป็น  Outsourcing และ Co-sourcing internal audit  ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ, บริษทั ซีแฟค จ ากดั, บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์
และวิทยุ จ  ากดั,  ราชกรีฑาสโมสรและโปโลคลบั, โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพฒันา , 
บริษทั Johnson Diversy (Thailand)  จ  ากดั (3) เป็นหวัหนา้โครงการในการใหบ้ริการสอบ
ทานระบบและออกแบบระบบงานให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (รวมถึงโรงพยาบาลของ 
กฟน.), การเคหะแห่งชาติ,  การส่ือสารแห่งประเทศไทย , การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง  (4) 
รับผดิชอบงานบริการท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาระบบงานและการตรวจสอบภายในของ 
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ลูกคา้ทั้งหมดของบริษทั  ANS Business Consultants เช่น บริษัท นามยงเทอร์มินัล จ  ากัด 
(มหาชน), บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลงัสินค้า จ  ากัด, บริษัท ศรีไทย ฟู้ดเซอร์วิส จ  ากัด , 
โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาตน้น ้ า บรรเทาอุทกภยั มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถมัภ์, บริษัท กรุงเทพ คลงัเอกสาร จ  ากดั, บริษัท กรุงเทพโสภณ จ ากัด 
(มหาชน), บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัท ไทยโรตาร่ี เอ็นจิ
เนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน),  บริษทั สหวิริยา เพลทมิล จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

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

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในการก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ท่ีจดัท าข้ึน มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นในสาระส าคญั โปร่งใส เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินการท่ีผิดปกติ รวมทั้ งได้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจดัท า เพื่อให้สะทอ้นผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูมี้
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทั
ฯ มีรายงานทางการเงิน และการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ มีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง และครบถว้น รวมทั้งให้มี
ระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถว้นเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรร
รมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัท่ีเพียงพอและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลไดว้่า งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี มีความเช่ือถือได ้โดยปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 
 
               (รศ.ไตรรัตน์  จารุทศัน์)                 (นายสมเชาว ์ตนัฑเทอดธรรม)  
                    ประธานกรรมการ                            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั (Corporate Governance 
Policy) ต ั้งแต่วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2549 และไดก้ าหนดให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายเป็นประจ าทุกปี 
ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาหลกัการก ากบัดูแลกิจการโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดระบบ
ท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้ือหุ้น มี
การดูแลใหกิ้จการด าเนินการไปในทิศทางท่ีเหมาะสมควรเป็น โดยจดัใหมี้การตรวจสอบและถว่งดุล มีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโต และเพ่ิม
คุณค่าใหก้บัผูถ้ือหุน้ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการ 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั มีแนวคิดตามหลกัการพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี เก่ียวกบัความโปร่งใส ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี และความสามารถใน
การแข่งขนั ตลอดจนการดูแลสนบัสนุนผูบ้ริหาร และพนกังานใหป้ฏิบติังานอย่างรอบคอบ และมีจริยธรรม
ในการประกอบธุรกิจอย่างถูกตอ้งและชอบธรรม โดยจดัแบ่งเป็น 5 หมวด  ดงัน้ี 
 หมวด  1 คณะกรรมการบริษทั 
 หมวด  2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 หมวด  3 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 
 หมวด  4 การควบคุม และบริหารความเส่ียง 
 หมวด  5 จรรยาบรรณ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   เพ่ือเป็น
กลไกอิสระในการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ โดยมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเป็นผูรั้บสนองนโยบาย 
และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก ากบัดูแล
กิจการท่ีมีอยู่   รวมถึงสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือใหห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร มีผลในทางปฏิบติั โดย
พนกังานทุกระดบัในองคก์ร ตระหนกัในความรับผิดชอบและท าการประเมินตนเองได ้ ก่อใหเ้กิดวฒันธรรม
การก ากบัดูแลท่ีดีในบริษทั ท าใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มการควบคุมท่ีดี และพนกังานจะเป็นผูท่ี้เห็นความส าคญั 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติั และรักษาหรือพฒันาระบบการควบคุมภายใน  ระบบการก ากบัดูแลท่ีดีมี
ส่วนส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพ่ิม
ประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษทั 
 

        
  (ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

   บริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                       เอกสารแนบ 5-9 

 
 

195 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษัท ตั้ งแต่ว ันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดว้ย   

1.  ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และตามท่ีได้ก  าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวม 4 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 
ท่านไดใ้หค้วามส าคญัในการประชุม รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีปรึกษาภายนอก ฝ่ายตรวจสอบและ
พฒันาระบบ และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินดงักล่าว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลมีความถูกตอ้งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมทั้งไดส้อบทานรายการระหว่างกนั
ของบริษทักบับริษัทย่อย รายการท่ีเก่ียวโยงกันว่าเป็นรายการปกติทางธุรกิจการคา้โดยทั่วไป และ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้สอดคลอ้งตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมติั
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 และก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี
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ได้รับอนุมติั ตลอดจนดูแลให้มีการปรับแผนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้ งเสนอแนะแนวทางการพฒันาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและอนุมติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อก  าหนดขอบเขตความรับผดิชอบ และหนา้ท่ี
ของฝ่ายตรวจสอบภายในใหค้รอบคลุมและชดัเจนยิง่ข้ึน  

3. การประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานจาก
รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ  และติดตาม
ให้มีการพฒันาระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งติดตามการ
ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงตามท่ีฝ่ายบริหารน าเสนอ
ทุกไตรมาส เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจว่า บริษทัไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงใหล้ดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

5. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดก้  ากบัดูแลให้บริษทัมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ   

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง (Self – Assessment) ทั้งคณะ ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีท่ีมีความอิสระและก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง บริษทั สอบ
บญัชี ธรรมนิติ จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 

8. ปฎิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ดว้ย 
 
 
 



 

   บริษทั เอ็น. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)                                                       เอกสารแนบ 5-9 

 
 

197 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ

และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินโดยรวม และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฉบบัน้ี ไดรั้บการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อ
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563                                                 

                                   
 
 
 
 
 

                  ( ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ) 
                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ  านวน 3 ท่าน และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอีก 1 ท่าน โดยมี ดร.พิบูลย ์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 

 ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย กรรมการ จ  านวน 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี   

 
1.  ดร.พิบูลย ์   ลิมประภทัร   ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล 
  กิจการ 
2.  นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม   กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
3.  นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
4.  นายวรการ เทพเฉลิม  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
  

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการไดป้ฏิบติังาน
ตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีไดก้  าหนด
ไวใ้นกฎบตัร โดยมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับ
ดูแลกิจการ ทั้ง 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการได้รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสรุป
สาระส าคญัของผลการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
1 พิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก  
2 พิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งต่อไป 
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3 พิจารณาเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ยอ่ย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

4 พิจารณาโครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
อนุมติั  โดยนายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม งดออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองน้ี เน่ืองจาก
เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

5 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2562 ตามแบบประเมินการปฏิบัติงานตนเอง (Self – 
Assessment) ตามท่ีได้ก  าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา  พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  และตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6 จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการ ประจ าปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี  
 

ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเพียงพอและครบถว้น โดยใชค้วามรู้
ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั  

 

           

 ( ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ) 
             ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษทั เอ็น.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
 

วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจดัท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบั 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบโดยตรง เพื่อให้
สามารถท าหนา้ท่ีการตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่ในระบบการปฏิบติังาน รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายใน 
คือ บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการปฏิบติังานตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบ
และพฒันาระบบไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีของ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของบริษทัท่ีปรึกษาดา้น
การตรวจสอบภายใน เพ่ือท าใหเ้กิดประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทั  
  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

1.1 โครงสร้างองค์กร บริษทัให้ความส าคญัยิ่งต่อการก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุน
ระบบการควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัขอ้ควรปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา 
ตลอดจนฝ่ายงานตรวจสอบและพฒันาระบบ  

ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้ง
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท
ประชุมอย่างน้อย     ไตรมาสละ 1 คร้ังคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมโดยอิสระ
ร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัอย่างน้อยไตรมา
สละ 1 คร้ัง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

 
1.2 บริษทัไดก้  าหนดแผนกลยทุธ์ระดบัองค์กร  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ แผนงานรายปี 

ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และเป้าหมายดชันีวดัผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) ของแต่ละฝ่าย / โครงการ เป็นประจ าทุกปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ KPI เพื่อ
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ทบทวน KPI ของทุกหน่วยงาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายบริษัท ตลอดจนการส่ือสารนโยบายการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั   
 

1.3 บริษัทได้จัดท าข้อก  าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และมี
คุณธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและ
สงัคม โดยไดก้  าหนดใหก้ารด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์หลกัในการ
บริหารงาน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบั
ผลประกอบการของบริษทัฯ นโยบายสนับสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถ สร้างขวญั และก าลงัใจให้พนักงานไดร่้วมกนัปฏิบติังาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 

 
1.4  บริษัทมีการจดัท าระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน จัดซ้ือ การบริหารทั่วไป และมี

ระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO เพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกั
มาตรฐานสากล 

 
2.   การบริหารความเส่ียง 

บริษทัมีการก าหนดโยบายบริหารความเส่ียง และจดัตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพื่อร่วม
พิจารณาแผนการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงประจ าปี พร้อมทั้งก  าหนดให้เป็นวาระหลกัใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการในการบริหารความเส่ียงมีความ
เพียงพอและอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

  
นโยบายบริหารความเส่ียง : 
1. คณะท างานบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง

โดยรวม ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าตารางการประเมินความเส่ียง 
ก  าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีบริษทัถือปฏิบติั 

2.  แผนงานบริหารความเส่ียงจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท่ี์บริษทัก าหนด โดย
สามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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3. ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก  าหนด 

4. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ือง
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

3.1 บริษทัไดก้  าหนดขอบเขตอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน จดัโครงสร้าง
การปฏิบติังานเพื่อใหส้ามารถสอบทานงานระหว่างกนัได ้

3.2 มีระบบการวางแผน และรายงานผลการปฏิบติังาน KPI อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยทุธป์ระจ าปีทุก 6 เดือน 

3.3 บริษทัมีมาตรการในการด าเนินงานของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภายใต ้พ.ร.บ.บา้น
จดัสรร           พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอ้ม พ.ร.บ.ควบคุมเอกสาร พ.ร.บ.ผงั
เมือง และอ่ืนๆ พร้อมทั้งก  าหนดให้การพิจารณาธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยง เป็นวาระหลกัใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
แลว้ 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

4.1 บริษทัไดพ้ฒันาระบบการรายงานขอ้มูลสารสนเทศดว้ยระบบโปรแกรมหลกัภายในองค์กร 
(ERP) เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหาร มีความ  ถูกตอ้ง รวดเร็ว  สามารถลดตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

4.2 บริษทัไดจ้ดัโครงสร้างองค์กร ใหม้ีหน่วยงานท าหน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร โดยมีเน้ือหาสาระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถคน้หาได ้ไดแ้ก่  ฝ่าย
นกัลงทุนสมัพนัธ ์และฝ่ายประชาสมัพนัธ ์รวมทั้งการจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ ์และบอร์ด
แจง้ข่าวสารของบริษทั แสดง      ณ สถานท่ีท างานให้เห็นสามารถรับทราบข้อมูลไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

4.3 บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนว
ทางการในการควบคุมระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลขององคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 
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4.4 บริษัทก าหนดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ก่อนการ
ประชุมโดยเฉล่ีย 7 วนั ก่อนการประชุม 

4.5   ฝ่ายบริหารระดบัสูงเป็นผูก้  ากบัดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
 
5.  ระบบการตดิตามผล 

5.1 บริษทัก าหนดมาตรการติดตามผลระหว่างการด าเนินงาน โดยก าหนดใหม้ีการประชุมฝ่าย
บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานเฉพาะด้านต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพิจารณาตัดสินปัญหาพร้อมรับทราบ
ความคืบหนา้ของโครงการต่างๆ ตามท่ีคณะท างานไดรั้บมอบหมาย 

5.2 บริษทัก าหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งจากการประเมิน
อิสระโดยฝ่ายระบบจดัการคุณภาพ ท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบ
และพฒันาระบบ           ตามแผนงานตรวจสอบประจ าปี 

5.3 บริษทัไดก้  าหนดช่องทางในการแจง้ขอ้ร้องเรียนหากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี
สงสัยว่า  ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการ) 
 

 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั ให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงบริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จ  ากดั ได้
มอบหมายให้   นายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของ บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัล
แทนส์ จ  ากดั และนายอมรพงษ์ นวลวิวฒัน์ แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ
ภายใน โดยบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบเพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบับริษทั
ท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายในดว้ย 

  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
                                                                             (ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร) 
                                                                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1  คณะกรรมการไดดู้แลใหม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผล
ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 

  

1.2   คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้ว่า การตั้งเป้าหมาย
ไดด้  าเนินการอยา่งรอบคอบ และไดพ้จิารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก  าหนด 
ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไป
อยา่งสมเหตุสมผล  โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีเกินสมควรแก่
พนกังาน  ในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น 
ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

  

1.3  บริษทัฯ ไดม้ีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

  

1.4   บริษทัฯ มีขอ้ก  าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดของฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ 

  

1.5   บริษทัฯ มีการจดัท านโยบาย  และระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ใน
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการ
ทุจริตไดห้รือไม ่

  

1.6   ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความเป็น
ธรรมต่อคู่คา้  เพื่อประโยชน์ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

  

   
ส่วนที่ 2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  บริษทัฯ มีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2  บริษทัฯไดม้ีการวิเคราะห์หรือไมว่่า เหตุการณ์ใดท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียง
นั้นเกิดข้ึน 

  

2.3  บริษทัฯ ก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความ
เส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 

  

2.4  บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการ
บริหารความเส่ียงท่ีก  าหนดไว ้ใช่หรือไม ่

  

2.5  บริษทัฯ มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ี
ก  าหนดไว ้ใช่หรือไม ่

  

   
ส่วนที่ 3  การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1  บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหาร
ในแต่ละระดบั ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 

  

3.2  บริษทัฯ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั  
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) 
หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศและ (3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บ
ทรัพยสิ์น 

  

3.3  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร   หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพือ่ติดตามใหก้ารท าธุรกรรม
นั้นตอ้งผา่นขั้นตอน  การอนุมติัท่ีก  าหนดใช่หรือไม่ 

  

   
ส่วนที่ 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพจิารณา บริษทัไดจ้ดัใหม้ีขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ 
อยา่งเพียงพอ  เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่  (ขอ้มูลท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่  รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 
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4.2   กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุม  หรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุ
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น   และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายใน
ระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 

  

4.3  รายงานการประชุมกรรมการ   มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น  ไดม้ีการ
บนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  

4.4  บริษทัฯ จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็น
หมวดหมู ่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคย
ไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้น  อยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 

  

4.5  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั  โดยไม่เลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

  

   
ส่วนที่ 5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้
เปรียบเทียบ ผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ
ท่ีก  าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

  

5.2  กรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้     
บริษทัไดด้  าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 

  

5.3 บริษทัฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ ใช่หรือไม่ 

  

5.4  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการตรวจสอบภายใน   บริษทัฯ ไดก้  าหนดใหก้ารรายงานผลการ
ตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหผู้ ้
ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม ่

  

5.5  เมื่อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดม้ีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ    เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ใช่หรือไม่ 
5.6  บริษทัฯ ตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการ
บริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 

  

5.7  บริษทัฯ มีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มกีารปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
และมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน  ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั หรือไม ่

  

 

 

 
 
 

 
           

                                                         ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                      ( ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ) 


