
News le t t e r
มกราคม-มิถุนายน 2555

จากเหตุการณอุทกภัยเมื่อปลายปที่ผานมาสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั�งภาคธุรกิจอสังหาร�มทรัพย 

แตดวยความตั�งใจ ทุมเท ของคณะกรรมการบร�ษัท คณะผูบร�หาร และพนักงานทุกคน ทำใหบร�ษัทฯ สามารถบร�หารจัดการและแกว�กฤตการณ 

ดังกลาวมาไดดวยความรวดเร�ว ไมวาจะเปนการดูแลใหการชวยเหลือลูกบานในโครงการขณะเกิดเหตุการณ การเรงฟ��นฟูสภาพแวดลอมโครงการ 

การปรับเปล่ียนกระบวนการทำงาน การกอสราง แผนกลยุทธการตลาด ซ�ง่ผลสำเร�จสะทอนไดจากตัวเลขผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนในไตรมาส 2  

ป 2555 โดยมียอดขายที่ 684 ลานบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ 408 ลานบาท เพ��มข�้นจากไตรมาส 1 ป 2555 ถึงรอยละ 42 และรอยละ 94 

ตามลำดับ มีรายไดรวมในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ป 2555 ที่ 217 ลานบาท และ 416 ลานบาท (เปร�ยบเทียบกับไตรมาส 1-2 ป 2554 ที่มี 

รายไดรวม 749 ลานบาท) ปจจุบันมียอดขายรอโอนกวา 500 ลานบาท ในขณะที่อัตราหนี้สินตอทุนอยูที่ 0.54 เพ��มข�้นจากปที่ผานมาเล็กนอย

สำหรับตลาดอสังหาร�มทรัพยในคร�่งปหลัง 2555 นั�น คาดวาผูประกอบการสวนใหญจะสามารถปรับตัวรับกับสถานการณไดเปนอยางดี 

และตางมีความคาดหวังที่ดีตอตลาดในอนาคตมากข�้น แมวาอาจจะยังมีปจจัยเสี่ยงดานภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง การปรับตัว 

สูงข�้นของตนทุนการผลิต คาแรงขั�นต่ำ และปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ปจจุบันนอกจาก NC Group ถือเปนผูนำตลาดอสังหาร�มทรัพยในโซนเหนือของกรุงเทพฯแลว บร�ษัทฯ ยังไดขยายตลาดไปยังหัวเมือง 

เศรษฐกิจ เชน พัทยา จ.ชลบุร� และขยายฐานลูกคาใหมในตลาดประเภทคอนโดมิเนียม โดยในคร�ง่ปแรก บร�ษัทฯ ไดเปดโครงการใหมรวม 3 โครงการ 

มูลคาโครงการกวา 2,400 ลานบาท ไดแก โครงการ เอ็นซ� รอยัล ป�นเกลา โครงการบานฟากร�นเนอร�่ พัทยาเหนือ ชัยพรว�ถี และโครงการ 

บานฟาปยรมย เนสโต ทางดวนวงแหวน ลำลูกกาคลอง 6 ซ�่งไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา มีแผนการเปดโครงการใหมในคร�่งปหลัง 

2 โครงการ ประเภทคอนโดมิเนียมและทาวนเฮาส และยังคงนโยบายขยายการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพเพ��อการเติบโตของรายไดและความมั�นคง 

ของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง

อยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบร�หารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยในป 2555 บร�ษัทฯ ไดรับการประเมิน 

คุณภาพดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ในระดับดีมาก และคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 ในระดับดีเยี่ยมดวยคะแนนรอยละ 99 

จากสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการดำเนินงานในโครงการตางๆ 

เพ��อตอบแทนสังคม ทั�งดานการศึกษา ดานสิ�งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน เพ��อใหสอดคลองกับ Brand Vision 

CEO 

นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
(กรรมการผูจัดการ)

TALK
“ ตลอด 3 ปที่ผานมา NC Group มียอดขายเติบโตอยางตอเนื่อง 
และสูงสุด 2,500 ลานบาท ในป 2554 ซึ่งจากตัวเลขผลการ
ดำเนินงานดานยอดขายกวา 1,200 ลานบาทในครึ่งปแรก คาดสิ้นป 
2555 บริษัทฯ จะสามารถทำยอดขายเปนไปตามเปาหมายที่ 
2,700 ลานบาท ”

NC Group ที่วา : A Happy Living Community หร�อ สังคม ชุมชน เปยมสุข



FINANCIAL  HIGHLIGHTS

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ป 2555
สัดสวนรายไดจากการขายตามลักษณะ

การสั่งซื้อของลูกคา ไตรมาส 1-2 ป 2555

บาน
สรางกอนขาย

บานพรอมอยู

64%

บานสั�งสราง

15%

21%

สัดสวนรายไดจากการขายตามลักษณะผลิตภัณฑ 
ไตรมาส 1-2 ป 2555

ทาวนเฮาส

บานเดี่ยว

68%

บานแฝด

27%

5%

(หนวย : ลานบาท)

Booking Target

Transferred Target

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 1-2 เปลี่ยนแปลง
  2555 2554 จำนวน %

รวมรายได 634 749 (115)     (15)

รวมคาใชจายและตนทุนขาย 597 681 (84)     (12)

กำไร (ขาดทุน) กอนภาษ�เง�นไดนิติบุคคล 36 67 (31)    (47)

ภาษ�เง�นไดนิติบุคคล 12 26 (14) (54)

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร�จรวมสำหรับงวด 24 41 (17)     (41)

* ROA (%) 9.89

* ROE (%)  8.32

* อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.83

* ปรับตัวเลขใหเต็มปตามสูตรการคำนวน

   อัตราสวนทางการเง�นโดย SET

งบแสดงฐานะทางการเง�น ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  เปลี่ยนแปลง
  มิถุนายน 2555 ธันวาคม 2554 จำนวน %

สินทรัพยหมุนเว�ยน 3,152 3,124 28          1

สินทรัพยไมหมุนเว�ยน 188 186 2       1

รวมสินทรัพย 3,340 3,311 29       1

หนี้สินหมุนเว�ยน 513 543 (30)        

หนี้สินไมหมุนเว�ยน 667 549 118              

รวมหนี้สิน 1,181 1,092 88       

สวนของผูถือหุน 2,160 2,219 (59)      

(5)
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ACTIVITIESIR

NCH OPPORTUNITY DAY

NCH
ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน

ประจำป 2555 ในระดับ “ดีเยี่ยม”
ดวยคะแนนรอยละ 99

PROJECT PORTFOLIO AS OF JUNE 2012NCH

ใน “โครงการประเมินคุณภาพ AGM ของบร�ษัทจดทะเบียน” 

โดยสมาคมสงเสร�มผูลงทุนไทย รวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์

ทั�งนี้ ทานสามารถรับทราบมติการประชุมและรายงานการ

ประชุมไดที่เว�บไซตของบร�ษัท www.ncgroup.co.th 

เมนูนักลงทุนสัมพันธ

NC ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลบร�ษัท ตอนักลงทุน นักว�เคราะห ผูถือหุน และสื่อมวลชนทั�วไป 

โดยที ่ผ านมา  คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู จ ัดการ ไดร วมในงาน Opportunity Day เพ� �อแถลงผลประกอบการ 

เปนประจำทุกไตรมาส ทั�งนี ้ ทานสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการยอนหลัง และเอกสารประกอบการบรรยายไดที ่

www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ หร�อติดตอ สอบถามขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธไดที่

ฝายนักลงทุนสัมพันธ
บร�ษัท เอ็น.ซ�. เฮาสซ�่ง จำกัด (มหาชน) 
1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
E-mail : ir@ncgroup.co.th
โทรศัพท : 0-2993-5080-7 ตอ 401, 403 
โทรสาร: 0-2993-5089  

Future
Condominium



PROJECTSNEW
 
 รูปแบบบานเดี่ยว ในราคาเริ่มตน 12-30 ลานบาท รวม 61 ยูนิต
มูลคาโครงการ 800 ลานบาท ดวยคอนเซ็ปต “Exclusive Living” 
เอกสิทธิ์พิเศษสําหรับการใชชีวิตที่คุณเลือกได บานดีไซนโดดเดน 
อยางมีเอกลักษณสไตล “Modern Contemporary” ใหเลือกสรร
ทามกลางความเปนธรรมชาติ ลงตัวไดกับชีวิตเมืองบนทําเลเยี่ยม 
เขาออกไดหลายเสนทาง ใกลแหลงอํานวยความสะดวกมากมาย 
และการเดินทางที่สะดวก ดวยโครงการรถไฟฟา MRT สายสีน้ำเงิน 
พรอมระบบความปลอดภัยทั่วทั้งโครงการ 

 รูปแบบบานเดี่ยว และบานแฝด ในราคาเริ่มตน 3.2 ลานบาท 
รวม 212 ยูนิต มูลคาโครงการ 716 ลานบาท ดวยคอนเซ็ปต    
“Love Garden Like Sea” รักสวน ชอบทะเล ความลงตัวของ
ธรรมชาติที่รวมไวดวยกัน ปลดปลอยคุณใหสดชื่นเต็มที่จากสวน
สวยสไตล “โมเดิรน ทรอปคอล” รายรอบโครงการและสูดกล่ินไอ
ทะเลพัทยาเหนือไดเต็มปอดแบบใกลชิดทุกวัน 

โครงการบานฟากรีนเนอรี่
 พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี

NCH ขยายการลงทุนครึ่งปแรก 2555 ใน 3 โครงการ
มูลคาโครงการกวา 2,400 ลานบาท

“บาน” ไมใชเพียงที่พักอาศัย แตเปนสวนสําคัญที่สามารถเติมเต็มชีวิตใหสมบูรณ เราจึงสรางสรรค “บาน” ดวยความเอาใจใสพิถีพิถัน
ในทุกรายละเอียด เพื่อตอบสนองในสิ่งที่ลูกบานตองการไดอยางตรงใจ การเลือกทําเลที่ดีที่สุด วัสดุที่มีคุณภาพ การออกแบบและตกแตง
ที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งแวดลอมและสังคมที่ดี   

รูปแบบบานเดี่ยว และบานแฝด ในราคาเริ่มตน 2.5 
ลานบาท รวม 321 ยูนิต มูลคาโครงการ 831 ลานบาท
ดวยคอนเซ็ปต “Heart Warming in a Warm 
Community” อุนใจในสังคมอบอุน เพราะเราเชื่อวา 

โครงการบานฟาปยรมย เนสโต 
ทางดวนวงแหวน ลําลูกกาคลอง 6 

โครงการ เอ็นซี รอยัล ปนเกลา



กับสังคมNCH
CG & CSR DAY 2012 

โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง 
เม ื ่อว ันท ี ่ 5 กรกฎาคม 2555 NC จ ัดงานใน 

“โครงการแนวรวมดูแลคูคลอง” ซึ่งไดรับการสนับสนุน 
ที่ดีจากกระทรวงการคลัง เทศบาลเมืองลาดสวาย 
องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี คณะอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา 
ชมรมราชมงคลอาสาพ ัฒนาเฉล ิมพระเก ียรต ิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี คณะครู 
นักเรียน สมาชิกชุมชนโรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส 
และทีมงานจากสถาบันไทยพัฒน สงเสริม ปลูกสราง 
จิตสํานึกการดูแลรักษาคูคลองแกทองถิ่น ชุมชน บาน วัด 
โรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตอไป

Recycle Green Village 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 NC จัดกิจกรรม “Recycle Green Village” 

ณ โครงการบานฟารังสิต ลําลูกกา คลอง 7 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุมชน 

ที่สะอาด หมูบานไรมลพิษ และสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหชุมชน ซึ่งเปนหนึ่ง 

นโยบายการบริหารดูแลชุมชน “สังคม ชุมชน เปยมสุข”  

 NC จัดกิจกรรม “NC อาสาสรางคาย ปที่ 2” มอบทุน 
สนับสนุนการออกคายอาสาสรางอาคารเรียนใหถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนทาชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
รวมกับ คณะนักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังไดสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงาน ที่มีจิตอาสาเขารวม 
การออกคายครั้งนี้อีกดวย

NC สนับสนุนทุนในโครงการ 
“คายราชมงคลอาสาพัฒนาชนบท
ประจําป 2555” 

ไมมีรูป

เม ื ่อว ันท ี ่ 2 ก ุมภาพันธ  2555 NC ได จ ัดงาน CG & CSR Day 
ประจําป 2555 “NC อาสาทําดีคืนความสุขสชุมชน” โดยการทําบุญ 
ทอดผาปาสามัคคี ณ วัดปญจทายิกาวาส จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัด
สรางและซอมแซมหองสุขาใหแกวัดปญจทายิกาวาส และเพื ่อจัดซื ้อ 
หนังสือ ชุดโตะเกาอี้นักเรียน ใหแกโรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส นอกจากนี้ 
“NC ไดสนับสนุนทุนการศึกษา” ตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี แกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จํานวน 4 ทุน สานตอวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมาภิบาล ปลูกฝงคานิยม 
การมีสวนรวม ชวยเหลือ และตอบแทนสังคม ชุมชนอยางตอเนื่อง



ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรนี้ มิไดจัดทำข�้นเพ��อเปนการเช�ญชวนหร�อแนะนำใหซ�้อหร�อขายหุนแตอยางใด 

บางขอความเปนการคาดคะเนหร�อคาดการณลวงหนา ซ�่งอาจมีความเสี่ยงและความไมแนนอน บร�ษัท เอ็น.ซ�.เฮาสซ�่ง จำกัด (มหาชน) 

จัดทำวารสารน้ีข�น้ เพ��อวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทานั�น ดังนั�นจ�งไมรับผิดชอบตอความเส่ียงท่ีอาจเกิดข�น้ได หากนำขอมูลในวารสาร 

เผยแพรน้ีไปใชกับวัตถุประสงคอ่ืน

DISCLAIMER

NEW LOOK 2012 
NCH

YOUR HOME OUR HEART

 คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผูจัดการ นำทีมคณะผูบร�หาร เอ็น.ซ�. เฮาสซ�่ง 

แถลงขาวการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ และสัญลักษณของ Logo ใหม เพ��อใหมีความโดดเดน 

ทันสมัย สอดคลองกับธุรกิจท่ีมีการขยาย และเติบโตอยางตอเน่ือง สรางการจดจำในแบรนด 

ซ�ง่ป 2012 บร�ษัทฯ มี Brand Positioning “Your Home Our Heart” เอ็น.ซ�. สรางบาน

ดวยใจ โดยมี Brand Vision“A Happy Living Community” สังคม ชุมชน เปยมสุข 

และยึดหลักคานิยม Brand 4 ใจ เปนองคประกอบในการบร�หารงานขององคกร ฝายบร�หาร 

และพนักงาน ไดแก Understanding (รูใจ) Caring (ใสใจ) Helpful (น้ำใจ) และ 

Expert (เช�่ยวชาญ วางใจ) 

 นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผานมา NC จัดกิจกรรมภายใน “NC 

Management Talk 2012” โดยภายในงานไดจัดใหมี “กิจกรรมโลไดใจ” เพ��อเปนการ

สงเสร�มคานิยมแบรนด และถายทอดองคความรูดานวัฒนธรรมและสมรรถนะองคกร 

เพ��อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองคกรสูการเติบโตอยางยั�งยืน


