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ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ป 2553 มีจํานวนหนวย
โอนกรรมสิทธ์ิสูงสุดในรอบหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงครึ่ง
ปแรกท่ีมียอดการโอนสูงอยางตอเนื่องจากมาตรการกระตุน
อสังหาริมทรัพยของรัฐบาล ในป 2554 นี้ คาดวาตลาด
อสังหาริมทรัพยจะปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ แมวาอาจจะมีปจจัยลบอยูหลายดาน 
เนื่องจากไมมีมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยของรัฐบาล แนวโนม
ตนทุนวัสดุกอสรางที่อาจจะปรับขึ้นตามราคาน้ํามัน ทิศทาง
ดอกเบี้ยขาข้ึน ปจจัยการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งมาตรการ
กําหนดอัตราการปลอยสินเช่ือตอมูลคาหลักประกัน (Loan to 
Value : LTV) ของธนาคารแหงประเทศไทย

สําหรับบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) แมวา
ปจจัยภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอยางไร  คณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตางตระหนักถึงการปฏิบัติภาระกิจ
อันสําคัญยิ่งในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร ดวยการบริหารงานและตัดสินใจดานการลงทุนที่รอบคอบ 
การพัฒนาคุณภาพสินคากอสรางดวยระบบ ISO การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2552 และป 2553 บริษัทฯ ไดเปดโครงการ
ใหมอยางตอเนื่อง ไดแก โครงการ เดอะกรีนพารค จอมเทียน 
และโครงการ เดอะรอยัล กรีนพารค กาญจนาภิเษก เพชรเกษม 
ซ่ึงไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา ตลอดจนการบริการหลังการ
ขายเชิงรุก เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดแก
ลูกคา ผลสําเร็จของการบริหารงาน สะทอนไดจากตัวเลขผลการ
ดําเนินงานที่ดีในป 2553 โดยบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 
92 ลานบาท สูงกวาป 2552 ถึงรอยละ 64
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ในป 2554 บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน  การคนควา  วิจัย  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การขยายการลงทุนในโครงการใหมๆ บนทําเลท่ีมี
ศักยภาพ กลยุทธดานการตลาดและการขาย การปรับโครงสราง
การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรภายในองคกร 
ตลอดจนนโยบายในการบริหารงานที่คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียดาน
ต าง  ๆ  ไม ว าจะเปนผู ถือหุ น  พนักงาน  ลูกค า  คู แข ง  คู ค า 
ส่ิงแวดลอม สังคม ชุมชน และสงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหง
บรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัทใครขอขอบคุณผูถือหุน ลูกคา  
คูคา สถาบันการเงิน พันธมิตรดานตาง ๆ คณะผูบริหาร 
พนักงานและผูที่ เกี่ยวของทุกฝายที่ ใหการสนับสนุนใน
ความสําเร็จบริษัทฯ และเอ็น.ซี. กรุปดวยดีเสมอมา และหวัง
เปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องเพ่ือการ
เติบโตและยั่งยืนของเอ็น.ซี.กรุปสืบตอไป

(นายสธุรรม ชชัวาลวงศ)

ประธานกรรมการบริษัท
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ขอมูลบริษัท……………………………… บริษัท เอ็น.ซ.ีเฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ช่ือยอหลักทรัพย………………….…… “NCH”
วันที่กอต้ัง…………………………….….. 2 กุมภาพันธ 2537
หมวดธุรกิจ…………………….…………พัฒนาอสังหาริมทรัพย
กลุมอุตสาหกรรม…………….…….…..อสังหาริมทรัพยและกอสราง
ผูถือหุนหลัก……………………….……..กลุมตันฑเทอดธรรม
ผูถือหุนรายยอย…………………………23.69
(% Free float)
ณ วันที่ 30/12/2553
วันที่เร่ิมซื้อขายหุนใน SET……………29 มี.ค. 2547
ทุนจดทะเบียน ………………….....……1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว……………….1,185,985,052 บาท 
มูลคาที่ตราไว …………………………… 1 บาท
นโยบายเงินปนผล ……………………..ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

เวบ็ไซตบริษัท………………….……….…www.ncgroup.co.th
ที่อยู………………………………………..…1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต      

 อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท…………………………….………0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………….……..0-2533-7767
*** ศกึษารายละเอียดอื่นๆ เพ่ิมเติมไดที่ www.ncgroup.co.th เมน ูนกัลงทนุสัมพันธ***

ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรน้ี มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการเชิญ
ชวนหรือแนะนําใหซื้อหรือขายหุนแตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเนหรือ
คาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไมแนนอน บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จัดทํา
วารสารน้ีขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบตอความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพรน้ีไปใชกับวัตถุประสงคอื่น
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ทาวนเฮาส
6.2%

คอนโดมิเนียม
0.3%

บานแฝด
26.7%

บานเดี่ยว
66.8%
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จํานวน %

สินทรัพยหมุนเวียน 2,951 2,798 153 5%

สินทรัพยไมหมุนเวียน 194 197 (3) -2%

รวมสินทรัพย 3,145 2,995 150 5%

หนี้สินหมุนเวียน 290 264 26 10%

หนี้สินไมหมุนเวียน 751 695 56 8%

รวมหน้ีสิน 1,041 959 82 9%

สวนของผูถือหุน 2,104 2,036 68 3%

(หนวย : ลานบาท)

งบดุล 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52
เปล่ียนแปลง



เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รายไดจากการขาย 1,241 822 419 51

รายไดจากการกอสราง 11 0 11 N/A

รายไดจากบริการ 5 3 2 52

รายไดอ่ืน 14 40 (26) (66)

รวมรายได 1,270 865 406 47

คาใชจาย

ตนทุนขาย 859 558 300 54

ตนทุนกอสราง 6 0 6 N/A

ตนทุนบริการ 4 3 1 29

คาใชจายในการขาย 136 84 53 63

คาใชจายในการบริหาร 96 95 1 1

คาตอบแทนผูบริหาร 30 26 4 14

รวมคาใชจาย 1,131 766 364 48

ตนทุนทางการเงิน 20 30 (10) (34)

ภาษีเงินได 28 13 15 119

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 92 56 36 64

     งบกําไรขาดทุน 2553 2552

หมายเหตุ : งบการเงินรวม
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 91.82 ลานบาท 
เทียบกับป 2552 ซึ่งมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 56.09 ลานบาท บริษัทฯ
และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35.73 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 
รอยละ 63.70 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี

รายไดรวมเพิ่มขึ้น 405.39 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
46.86 เน่ืองจากมียอดโอนเพิ่มขึ้น และมีรายไดจากการรับเหมา
กอสรางโครงการเพิ่มขึ้น
อัตราตนทุนขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 67.91 ในป 2552 เปนรอยละ 
69.18 ในป 2553 เน่ืองจากมีการปรับราคาคากอสรางเพิ่มขึ้น
อัตราคาใชจายขายและบริหารตอรายไดรวมลดลงเหลือรอยละ 
18.27 ในป 2553 จากรอยละ 20.67 ในป 2552
ตนทุนทางการเงินลดลง 9.98 ลานบาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 
33.69 เน่ืองจากความสามารถในการชําระหน้ีเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 15.28 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
118.08 เน่ืองจากในป 2552 มีผลขาดทุนสะสมมาหักลดในการ
คํานวณภาษีเงินได
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เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดงานวัน CG & 
CSR Day “ Care & Share” ข้ึน โดยไดรับเกียรติจากคณะทํางานใน
โครงการ CSD Day ของสถาบันไทยพัฒน จากการสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใหความรูและรวมจัดกิจกรรม
ใหกับผูบริหารและพนักงาน เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรดาน
การกํากับดูแลกิจการและการดําเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ของผูมีสวนไดเสียดานตาง ๆ ไมวาจะเปน พนักงาน ลูกคา คูคา 
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม
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แ ล ะ จ า ก น โ ย บ า ย ด า น
กิจกรรมเพ่ือสังคมที่มุงเนนการ
สนับสนุนดานการศึกษา ภายใน
ง า น บ ริ ษั ท ฯ  ยั ง ไ ด ม อ บ
ทุนการ ศึกษาใหแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลธัญบุ รี  จังหวัดปทุมธานี 
คณะสถาปตยกรรมการศาสตร 
และคณะวิศวกรรมศาสตร  ที่มี
ความประพฤติดีแตขาดแคลนทุน
ทรัพยอีกดวย
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22 กุมภาพันธ 2554

ประกาศผลประกอบการ ป 2553
15 มีนาคม 2554 

วันปดสมุดทะเบยีนรวบรวมรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน และ
สิทธ์ิในการรับเงินปนผล

21 เมษายน 2554 

วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554

20 พฤษภาคม 2554

วันจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2553

20
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 /2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ 2554 มีมติกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ หองวีนัส 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2553
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบป 2553

และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม 2553
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 

และพิจารณาเงินปนผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี ประจําป 2554
วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

กําหนดรายช่ือผูถือหุนทีม่ีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและ
สิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 15 มนีาคม 2554 และใหรวบรวม
รายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 16 มนีาคม 2554
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ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการ
แตงต้ังคณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญตางๆของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึง
สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนในการเขารวมประชุมเพ่ือใชสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ดังน้ี

การเตรยีมตวักอนประชมุผูถือหุน

1. ศึกษาขอมูลในวาระตาง ๆ ลวงหนา

2. เตรียมคําถามในประเด็นท่ีสงสยัเพื่อซักถาม  

3. ศึกษาระเบยีบ ขอบังคับ ของบริษัทท่ีเกีย่วกับการประชุม

การมอบฉันทะ

หากทานเขารวมประชุมไมได ทานสามารถมอบฉันทะให
บุคคลอ่ืนเขาประชุมแทนตนเองได

1. ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นท่ีใกลชิด เชน พอ แม  
พี่ นอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีทานไววางใจ เชน เพื่อน หรือท่ีปรึกษา
กฎหมายใหไปรวมประชุมแทนทานได หรือในกรณีท่ีทานไม
ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลดังกลาว ทานอาจจะมอบให           
- กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนน้ัน  หรือ ตัวแทนของ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยก็ได

2. ใบมอบฉันทะ  จะตองติดอากรแสตมปมูลคายี่สิบบาท ซึ่ง
ถาไมติดอากรแสตมป ก็จะยังคงเขาประชุมได แตหากมีการ
ฟองรองจะไมสามารถนําไปเปนหลักฐานหรือพยานในชั้นศาลได
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ฝายนักลงทุนสมัพันธ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธนิ กม.26 ต.คูคต อ.ลําลูกกา       
จ.ปทุมธานี 12130

Tel. 0-2993-5080-7 # 401, 403

Email address : ir@ncgroup.co.th
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