
ดานในใสเลขท่ีหนาดวย



สารจากประธานกรรมการบริษัทสารจากประธานกรรมการบริษัท………………………………………………....11--22

Stock InformationStock Information……………………………………..…………………………………………..……33

Financial HighlightFinancial Highlight………………………………………………..……………………....…………44--77

IR ActivitiesIR Activities………………………………………………………………………………....……....…………88

AGM 2555AGM 2555............................................................................................................................................99

NCH NCH กับสังคมกับสังคม......................................................................................................................10........10--1111

ติดตอติดตอ  IRIR…………………………………………………………………………………………..……..…….12.12

ContentsContents



สารจากประธานกรรมการบรษัิทสารจากประธานกรรมการบรษัิท
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ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยในไตรมาส 1-3 
ป 2554 มีปจจัยบวกจากมาตรการสถาบันการเงินภาครัฐ
ในโครงการบานหลังแรก ในขณะที่ธนาคารพาณิชยมี
การกําหนดอัตราดอกเบ้ียที่จูงใจผูบริโภค ความเช่ือมั่น
ของผูประกอบการตอสถานการณการเมืองที่คาดวาจะ
สงผลดีตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากนโยบายของ
หลายพรรคการเมืองที่ใหความสําคัญกับตลาดท่ีอยู
อาศัย ทําใหยอดสินเช่ือปลอยใหมสําหรับที่อยูอาศัยมี
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้น กอนที่ชะลอตัวลงจากเหตุการณ
อุทกภัยในไตรมาสสุดทายของป 2554

ป2554 ถือไดวาเปนปแหงความสําเร็จดานผลการดําเนินงานอยางดีเยี่ยม บรษัิทฯ มี
ยอดขายรวมกวา 2,500 ลานบาท เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และสูงสุดในรอบหลายป
ที่ผานมา มีรายไดรวม 2,049 ลานบาท สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาถึง รอยละ 68 
บริษัทมีนโยบายในการขยายตลาดฐานลูกคาใหมเพื่อสรางการเติบโตดายรายไดอยาง
ตอเนื่อง ในป 2553-2554 บริษัทไดมีการเปดโครงการใหม ไดแก โครงการเดอะกรีนพารค 
จอมเทียน By NC GROUP โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพารค กาญจนาภิเษก และอยูระหวาง
การพัฒนาโครงการใหม ไดแก โครงการบานฟากรีนเนอรรี ่พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี โครงการ 
เอ็นซี รอยัล ปนเกลา และโครงการปยรมย เนสโต โดยสามารถปดการขายในโครงการบาน
ฟากรีนพารค พุทธมณฑล สาย 1

ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย ความเสี่ยงจากพฤติกรรม
ของผูบรโิภคที่เปล่ียนแปลง ตนทุนการกอสรางและคาแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนดาน
ฝมือแรงงาน บริษัทฯ ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเชิงกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันในหลายดาน



ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางการบริหารจัดการภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานในลักษณะกลุมธุรกิจผลิตภัณฑ (Strategic Business Unit) การพัฒนาระบบ
โครงสรางสําเร็จรูป (Precast) การวิจัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดกลยุทธ
ใหครอบคลุมสวนแบงทางการตลาดมากข้ึน ทั้งโครงการในแนวราบ โครงการในแนวสูง 
และขยายโครงการใหมในทําเลที่มี ศักยภาพอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเส่ียง พัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการทั้งระบบที่มุงเนนการสราง Customer Value ดวยกลยุทธ 
Smart & Smile Strategy ใน 5 ดานไดแก  Project , Product , Quality , Promotion 
และ Service 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน  คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน   
เอ็น.ซี. กรุปทุกคนตระหนักถึงความสําคัญยิ่งในการพัฒนาองคกรเพ่ือใหเปนหนึ่งใน   
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยช้ันนําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีสรางผลตอบแทน
สูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูแขง คูคา พนักงาน ส่ิงแวดลอม ชุมชน 
สังคม  ควบคู กับการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมาภิบาล  ปลูกฝงคานิยม       
“คนดีคนดี  และและ  คนเกงคนเกง” มีคุณธรรม จริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ใครขอขอบคุณทุกทานที่เปนสวนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนใน
ความสําเร็จของเอ็น.ซี. กรุปดวยดีเสมอมา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนที่
ดีจากทุกทานเพื่อความเติบโตอยางยั่งยืนสืบตอไป

( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ )
ประธานกรรมการบริษัท
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ขอมูลบริษัท…………………………...……บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ช่ือยอหลักทรัพย…………………………...“NCH”
วันที่กอต้ัง………………………….………. 2 กุมภาพันธ 2537
หมวดธุรกิจ …………………...…….……พัฒนาอสังหาริมทรัพย
กลุมอุตสาหกรรม……………...….…….…อสังหาริมทรัพยและกอสราง
ผูถือหุนหลัก…………………...……….…...กลุมตันฑเทอดธรรม
ผูถือหุนรายยอย…………………………… 23.69 (% Free float) ณ วันที่ 30/12/2554
วันที่เริ่มซื้อขายหุนใน SET…...…………...29 ม.ีค. 2547 
ทุนจดทะเบียน ……………………….....… 1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว…………...………1,185,985,052 บาท 
มูลคาที่ตราไว ……………………………….1 บาท
นโยบายเงินปนผล …………………………..ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
เว็บไซตบริษัท………………………..……….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

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ncgroup.co.th เมนู นักลงทุนสัมพันธ*

Stock InformationStock Information
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ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2554  ธันวาคม 2553 จํานวน %
สินทรัพยหมุนเวียน 3,124.5 2,961.8 162.7 5.5
สินทรัพยไมหมุนเวียน 186.3 193.9 (7.7) (4.0)

รวมสินทรัพย 3,310.8 3,155.8 155.0 4.9

หน้ีสินหมุนเวียน 544.0 325.3 218.7 67.2

หน้ีสินไมหมุนเวียน 548.2 751.0 (202.8) (27.0)

รวมหนี้สิน 1,092.2 1,076.3 15.9 1.5

สวนของผูถือหุน 2,218.5 2,079.5 139.1 6.7

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
จํานวน % 

รวมรายได 2,049.1 1,221.3 827.7 67.8

รวมคาใชจาย 1,708.6 1,122.4 586.3 52.2

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (0.4) 0.0 (0.4) N/A

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 340.1 99.0 241.1 243.5

คาใชจายภาษีเงินได 147.5 28.2 119.3 422.7

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 192.6 70.8 121.8 172.1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        ป 2554      ป 2553

(หนวย:ลานบาท)

(หนวย:ลานบาท)

Financial HighlightsFinancial Highlights
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ยอดขายยอดขาย
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ยอดโอนกรรมสิทธิ์ยอดโอนกรรมสิทธิ์
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ในป 2553 – 2554 บริษัทฯ 
มียอดขายเติบโตอยาง
ตอเนื่องรอยละ 40 และ
รอยละ 19 ในขณะท่ียอด
โอนกร รม สิท ธ์ิ เ ติ บ โ ต     
รอยละ 41 และรอยละ 25 
ตามลําดับ

 สําหรับปสําหรับป  2555 2555 บริษัทฯบริษัทฯ  
ตั้ ง เ ป า ย อ ดข า ย สู ง ถึ งตั้ ง เ ป า ย อ ดข า ย สู ง ถึ ง  
2,700 2,700 ลานบาทลานบาท  และยอดและยอด
รับรูรายไดที่รับรูรายไดที่  1,700 1,700 ลานลาน
บาทบาท  

ลานบาท

ลานบาท
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บานพรอมอยู
72%

บาน
สราง

กอนขาย
12%

บานส่ังสราง
14%

รายไดจากการขายตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกคารายไดจากการขายตามลักษณะการสั่งซ้ือของลูกคา  ปป  25542554

รายไดจากการขายแบงตามประเภทผลิตภัณฑรายไดจากการขายแบงตามประเภทผลิตภัณฑ  ปป  25542554
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อ่ืนๆ
29%

บานเด่ียว
43%

บานแฝด
24%

ทาวนเฮาส
4%



ขาวแจงขาวแจง  SETSET
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทฯบริษัทฯ  และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิและบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 192 192.60 .60 ลานบาทลานบาท  

เทียบกับปเทียบกับป  2553 2553 ซึ่งมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิซึ่งมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ  70.78 70.78 ลานบาทลานบาท  บริษัทฯและบริษัทฯและ
บริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 121 121.82   .82   ลานบาทลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละหรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ  
172.11172.11 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 827.73 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 67.77 เนื่องจากสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดเพิ่มขึ้น และมี
รายไดจากการขายที่ดินที่จังหวัดชลบุรีมูลคา 547.08 ลานบาท  

2. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราตนทุนขายลดลงจากรอยละ 69.67     
ในป 2553 เปนรอยละ 62.30

3. สําหรับป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการปรับลดตนทุนพัฒนาที่ดิน
และมูลคาสินคาคงเหลือเปนตนทุนขาย 40.49 ลานบาท

4. คาใชจายขายในการขายเพิ่มขึ้น 92.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
67.98 เนื่องจากคาใชจายภาษีธุรกิจเฉพาะ คาใชจายสงเสริมการขาย คาปาย
โฆษณา

5. คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 57.63 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 
60.01 เนื่องจากมีคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนและระหวางน้ําทวม รวมคาใชจายในการ
ฟนฟูโครงการ และคาซอมบานลูกคา

6. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 119.26 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 422.73 เนื่องจากในป 2554 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 
2553
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Company VisitCompany Visit

IR ActivitiesIR Activities
Opportunity DayOpportunity Day

ชี้แจงผลการดาํเนินงานป 2554 และแผนการดําเนินงานป 2555

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555

ณ หอง 1101 อาคารตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย

เวลา 13.15 – 14.30 น.

สามารถชมการนําเสนอขอมูล Real Time ผานทาง  www.set.or.th/oppday,
www.settrade.com/oppday, www.youtube.com, 

BB Blackberry , I Pad , I phone และ Android

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555 ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน นําโดย คุณพรรณวดี 
ลดาวัลย ณ อยุธยา ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน และคุณสันติ ชินศิริโชคชัย 
หัวหนางาน ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน เขาพบผูบริหาร NCH เพื่อรวมหารือและรับทราบ
แนวทางในการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสูงสุด 
ใหแกผูถือหุนและเปนการพัฒนาตลาดทุนไทย

Upcoming Event
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 
มีมติกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 2555 ในวันพุธที่ในวันพุธที่  25 25 เมษายนเมษายน  25255555
เวลาเวลา  14.3014.30  นน..  ณณ  หองเมจิกหองเมจิก  3 3 โรงแรมมิราเคิลโรงแรมมิราเคิล  แกรนดแกรนด  คอนเวนช่ันคอนเวนช่ัน  เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2554
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554

และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554

และพจิารณาเงินปนผล 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี ประจาํป 2555
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอที่ 63 เรื่องดวงตราบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)

 กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี สิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิ ในการในการ                  
รับเงินปนผลรับเงินปนผล  ในวันที่ในวันที่  15 15 มีนาคมมีนาคม  2555 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามและใหรวบรวมรายช่ือตาม  มม.. 225  225  ของของ  พพ..รร..บบ..  
หลักทรัพยฯหลักทรัพยฯ  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่  16 16 มีนาคมมีนาคม  25552555

AGM 2555AGM 2555
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เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท พรอมดวย
ผูบริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุป รวมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจําป 2555 
““NCNCอาสาทํ า ดี คืนความ สุข สู ชุ มชนอาสาทํ า ดี คืนความ สุข สู ชุ มชน ”” โดยการ ทํ า บุญทอดผ าป าสามั ค คี              
ณ วัดปญจทายิกาวาส ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เงินที่ได
จากการรวมทําบุญดังกลาวไดมอบใหกับวัดปญจทายิกาวาส เพื่อจัดสรางและ
ซอมแซมหองสุขา และมอบใหกับโรงเรียนวัดปญจทายิกาวาส เพื่อจัดซื้อชุดโตะ
เกาอ้ีนักเรียน จํานวน 194 ชุด ทดแทนของเกาที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยใน
ป 2554 จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน

NCH NCH กับสังคมกับสังคม  ““ในกิจกรรมในกิจกรรม  CG & CSR Day 2555CG & CSR Day 2555””
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นอกจากนี้ในวันงานบริษัทฯ ยังไดมอบทุนการศึกษา ซึ่งเปนทุนการศึกษาตอเนื่อง
จนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธัญบุรี จํานวน 4 ทุน และจัดกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ทาสีกําแพงโรงเรียน   
ทําความสะอาดพ้ืน ทําความสะอาดหองน้ํา ปรับตกแตงภูมิทัศน จัดสวนหยอม         
ตามนโยบายในการบริหารงานที่มุงมั่นการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมาภิบาล 
ปลูกฝงคานิยมการมีสวนรวม ชวยเหลือ และตอบแทนสังคม ชุมชนมาอยางตอเนื่อง



ฝายนักลงทุนสัมพันธฝายนักลงทุนสัมพันธ

บริษัทบริษัท  เอ็นเอ็น..ซีซี..  เฮาสซ่ิงเฮาสซ่ิง  จํากัดจํากัด  ((มหาชนมหาชน))

1/7651/765  หมูหมู  1717  ถถ..พหลโยธินพหลโยธิน  กมกม.26.26  ตต..คูคตคูคต  ออ..ลําลูกกาลําลูกกา  

จจ..ปทุมธานีปทุมธานี  1213012130

Tel. 0Tel. 0--29932993--50805080--7 # 401, 4037 # 401, 403

Email address : Email address : ir@ncgroup.co.thir@ncgroup.co.th

ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรนี้ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรนี้  มิไดจัดทําข้ึนเพ่ือมิไดจัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซ้ือหรือขายหุนแตอยางใดเปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซ้ือหรือขายหุนแตอยางใด  บางขอความเปนบางขอความเปน
การคาดคะเนหรือคาดการณลวงหนาการคาดคะเนหรือคาดการณลวงหนา  ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไมแนนอนซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไมแนนอน            
บมจบมจ ..เอ็นเอ็น ..ซีซี ..  เฮาสซ่ิงเฮาสซ่ิง   จัดทําวารสารนี้ข้ึนจัดทําวารสารนี้ข้ึน   เพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพร
ขอมูลเทานั้นขอมูลเทานั้น  ดังนั้นจึงไมรับผิดชอบตอความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไดดังนั้นจึงไมรับผิดชอบตอความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได  หากนําหากนํา
ขอมูลในวารสารเผยแพรนี้ไปใชกับวัตถุประสงคอ่ืนขอมูลในวารสารเผยแพรนี้ไปใชกับวัตถุประสงคอ่ืน
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