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  ผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของปผลการดําเนินงานครึ่งปแรกของป  25522552

  สถานการณอสังหาริมทรัพยสถานการณอสังหาริมทรัพย

NCH NCH ไดรับการประเมินไดรับการประเมิน  AGM AGM ““ดีเย่ียมดีเย่ียม””

พัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลนักลงทุนสัมพันธพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลนักลงทุนสัมพันธ

CG CornerCG Corner

  คําถามจากผูถือหุนคําถามจากผูถือหุน

ติดตอติดตอ  IRIR

บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2552



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 16/03/2552

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***
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ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรน้ี มิไดจัดทําขึ้นเพื่อ
เปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซื้อหรือขายหุนแตอยางใด บางขอความเปน
การคาดคะเนหรือคาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไม
แนนอน บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จัดทําวารสารน้ีขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการ
เผยแพรขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบตอความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได 
หากนําขอมูลในวารสารเผยแพรน้ีไปใชกับวัตถุประสงคอื่น



เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รายไดจากการขาย 387.7 377.9 9.8 2.6%

รายไดจากบริการ 1.7 1.8 (0.1) -7.1%

รายไดอ่ืน 35.0 3.7 31.3 850.2%

รวมรายได 424.4 383.4 41.0 10.7%

คาใชจาย

ตนทุนขาย 259.8 260.7 (0.9) -0.4%

ตนทุนบริการ 1.3 1.3 (0.0) -1.6%

คาใชจายในการขาย 41.0 46.8 (5.7) 12.3%

คาใชจายในการบริหาร 45.0 49.4 (4.4) 8.8%

คาตอบแทนผูบริหาร 10.4 9.4 1.1 11.3%

ผลขาดทุนจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 0.0 0.5 (0.5) -100.0%

รวมคาใชจาย 357.6 368.1 (10.5) -2.8%

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 66.8 15.3 51.5 336.0%

ตนทุนทางการเงิน 16.1 22.9 (6.7) 29.4%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงนิได 50.7 (7.5) 58.2 772.6%

ภาษีเงินได 3.4 0.000 3.4 0.0%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 47.2 (7.5) 54.8 727.1%

งบกําไรขาดทุน
Q1-Q2

 ป 2552

Q1-Q2 

ป 2551

(หนวย : ลานบาท)

จํานวน %

รวมสินทรัพย 3,064 3,160 (96) -3%

รวมหนี้สิน 1,036 1,180 (144) -12%

สวนของผูถอืหุน 2,027 1,980 47 2%

Current Ratio (Times) 9.73 7.45

D/E Ratio (Times) 0.51 0.60

(หนวย : ลานบาท)

งบดุล 30 มิ.ย. 52 31 ธ.ค. 51
เปลี่ยนแปลง
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หมายเหตุ : งบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทยอย



ผผลลการดําเนินงานการดําเนินงานคร่ึงปแรกของปคร่ึงปแรกของป  25522552

ไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทฯ 
และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 20.8 ลานบาท เทียบกับ
ไตรมาส 2 ป 2551 ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานกําไรสุทธิ 3.5 ลานบาท 
บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีผลกําไร
เพิ่มขึ้น 17.3 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 494.2 โดยมีสาเหตุหลัก
ดังตอไปน้ี

1. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตรากําไร
ขั้นตนจากการขายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34.4 ใน
ไตรมาส 2 ป 2552 จากรอยละ 31.0 ในไตรมาส 
2 ป 2551 เน่ืองจากมีการรับรูรายไดจากโครงการ
บานฟาปยรมย พรีเมียร พารค ,โครงการบานฟา
ปยรมย เลค แอนด พารค และโครงการธัญญธานี 
วิลเลจ (Home on Green) ซึ่งโครงการดังกลาว
มีอัตราตนทุนเฉล่ียต่ํากวาโครงการอื่น 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจาย
ในการบริหารลดลง 4.2 ลานบาทหรือลดลงรอย
ละ 16.5

สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ และบริษัท
ยอย มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 
47.2 ลานบาท เทียบกับป 2551 ซึ่ง
ขาดทุนสุทธิ 7.5 ลานบาท บริษัทฯ มี
ผลประกอบการ เพิ่มขึ้น  54.8 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 727.1 โดยมี
สาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรากําไร
ขั้นตนจากการขายเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33.0 ในป 
2552 จากรอยละ 31.0 ในป 2551 เน่ืองจากมี
สัดสวนการรับรูรายไดจากบานเดี่ยวเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 69.6ในป 2552 จากรอยละ 67.5 ในป 
2551 และการรับรูรายไดจากโครงการบานฟา   
ปยรมย พรีเมียร พารค ,โครงการบานฟาปยรมย 
เลค แอนด พารค และโครงการธัญญธานีวิลเลจ 
(Home on Green)

2. บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและ
บริหารลดลง 10.1 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
10.5 เน่ืองจากการลดลงของคาใชจายภาษีธุรกิจ
เฉพาะจํานวน 4.3 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และการ
ลดลงของคาใชจายการตลาดและการขายจํานวน 
2.6 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวน
คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการ
ขายลดลงเหลือรอยละ 22.2 ในป 2552 จากรอย
ละ  25.4 ในป 2551



ทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปจจุบัน ประเทศตางๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตาง  
ก็ไดรับผลกระทบมากนอยตางกันตามปจจัยพ้ืนฐานของแตละประเทศ สําหรับประเทศไทย แม
จะมีสถาบันการเงินตาง ๆ คาดการณวา GDP ติดลบ แตรัฐบาลก็คาดวาสถานการณนาจะฟนตัวไดในป 
2553 ซึ่งปจจุบันรัฐบาลก็ดําเนินการแกปญหาอยางตอเน่ือง

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ระยะท่ี 2 วงเงิน 1.4 ลานลานบาท เปนรูปเปนรางมากขึ้น เมื่อ
วุฒิสภาผานมติเห็นชอบพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 4 แสนลานบาท คาดวาจะ
เห็นเม็ดเงินลงทุนเริ่มแรกในปลายไตรมาส 3 ปน้ี ผลจากการลงทุนภาครัฐจะทําใหเห็นแนวโนมการ
ปรับตัวดีขึ้นของ GDP ในไตรมาสสุดทายของป โดยเม็ดเงินสวนใหญสวนหน่ึงจะลงไปในภาคการ
กอสรางและระบบขนสงมวลชน อันจะชวยสนับสนุนการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหม ๆ ในบริเวณชานเมือง
ตามแนวขนสงมวลชนในอนาคต

5,526
20.14%

13,494
49.18%

397
1.45%

8,022
29.24%

12,328
42.78%

525
1.82%

11,296
39.20%

4,665
16.19%

จํานวนหนวยที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล                          
แสดงแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัย                                                       

ชวงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2552 เทียบ 2551

ในชวงภาวะเศรษฐกิจเชนนี้จะพบวาอัตราการสรางที่อยูอาศัยลดลงอยางเห็นไดชัด 
อันเนื่องมาจากความตองการที่อยูอาศัยและการตัดสินใจซ้ือของประชาชนชาลง ทําให
ผูประกอบการชะลอการปลูกสรางลงไปดวย จากขอมูลดังกลาว รัฐบาลมีแผนในการแกปญหา
เศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้น และยังมีมาตรการลดภาษีเพื่อชวยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยผูซื้อ
บานหรือคอนโดมิเนียมเพื่อใชเปนท่ีอยูอาศัยใหม ท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิในป 2552 สามารถนําเงิน
ตนมาใชลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดตามความเปนจริง แตไมเกิน 
300,000 บาท เฉพาะปภาษี 2552 เพื่อชวยใหประชาชนตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น และยังชวยลดจํานวน 
stock บานท่ีคั่งคางและนําไปสูการสรางบานใหม คาดวาอัตราการสรางท่ีอยูอาศัยจะกลับมาสูงขึ้น
ในชวงไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยเริ่มมองเห็นแนวทางท่ีดีขึ้น และมี
มาตรการชวยเหลือของรัฐบาลคอยสนับสนุนอีกดวย

ที่มา : ศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพย

บานเดี่ยว บานแฝด อาคารชุด ทาวนเฮาส & อาคารพาณิชย

ป 2551 ป 2552

สสถานการณถานการณอสังหาริมทรัพยอสังหาริมทรัพย



บริษัทฯ จัดใหมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2552 ณ หองแมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน เพื่อเสนอ
พิจารณาอนุมัติระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงผูถือหุนไดมีมติอนุมัติในทุกวาระ ท้ังนี้ ทาน
สามารถติดตามรายงานการประชุมไดท่ี www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ

ซ่ึงในคร้ังน้ี NCH ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
(Annual General Meeting: AGM) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ 
สํานักงาน ก.ล.ต. ในระดับ “ดีเย่ียม” และไดรับการยกยองใหสมควรเปนบริษัท
ตัวอยาง ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เปน 1 ใน 41 บริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนน
เต็ม จากบริษัทจดทะเบียนท้ังสิ้น 497 ผลการประเมินในปนี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ของบริษัทในการจัด AGM ท่ีทัดเทียมมาตรฐานสากลมากขึ้น

NCHNCH  ไดรับการประเมินไดรับการประเมิน  AGM AGM ““ดีเยี่ยมดีเยี่ยม””

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท 
ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและ
โปรงใส จึงไดมีการพัฒนาชองทางในการเปดเผยขอมูลผานทาง www.ncgroup.co.th
เมนูนักลงทุนสัมพันธ พรอมทั้งเปดโอกาสใหสามารถติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทไดที่
เมนูติดตอคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทไดที่เมนูติดตอเลขานุการบริษัทโดยตรง

พัฒนาชองทางการส่ือสารขอมูล  
นักลงทุนสัมพันธ



CGCG cornercorner

ต้ังแตป 2547 เปนตนมา 
หลังจากที่ “NCH” เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยาง
ตอเน่ือง มีการกําหนดนโยบายสงเสริมใหพนักงานในองคกรเห็นความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีดวยการกําหนดใหวันท่ี 2 ก.พ. ของทุกปซ่ึงเปนวันคลายวันกอตั้ง
บริษัทเปนวันบรรษัทภิบาล (CG Day) จากการสนับสนุนดวยดีอยางยิ่งของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทําใหบริษัทไดรับรางวัลและการยอมรับจากผลการประเมิน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีตางๆ อาทิ เชน

ป 2549 บริษัทไดรับรางวัลรายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจากงาน SET 
AWARDS 2006 จัดโดยวารสารการเงินการธนาคารรวมกับ ตลท. และไดรับการจัด
อันดับเปนบริษัทท่ีมีคะแนนในระดับ “ดีมาก”

ป 2551 บริษัทไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทท่ีมีคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” เปน 1 
ใน 22 บริษัทจดทะเบียนท่ีไดรับคะแนนสูงสุด จากโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ ตลท. 
และ สํานักงาน กลต.

ป 2552 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในระดับ “ดี
เยี่ยม” และไดรับการยกยองใหสมควรเปนบริษัทตัวอยาง เปน 1 ใน 41 บริษัทจด
ทะเบียนท่ีไดคะแนนสูงสุด

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ
บรรษัทภิบาล คือ ระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการความสัมพันธระหวาง
คณะกรรมการ ฝายจัดการ และผูถือหุน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูความ
เจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืน

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดกําหนดใหเปนปเร่ิมตนแหง
การรณรงคดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และองคกรกํากับดูแลตาง ๆ ท้ังนี้ เพื่อมุงหวังใหบริษัทจดทะเบียนมีการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการอยางเปนรูปธรรม เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนท้ังใน
และตางประเทศ และเพิ่มคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืนในระยะยาว  ซ่ึงนอกจากจะเปนการ
พัฒนาตลาดทุนแลว ยังจะเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกดวย

ท้ังนี้ เพื่อนําไปสูความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท เพิ่มความ
เช่ือมั่นแกผูเก่ียวของ (Stakeholders Confidence) และสรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุน 
(Shareholder Values) ตอไป



Q : ภายใตสภาวะเศรษฐกิจผันผวนในปจจุบัน บริษัทไดรับผลกระทบ
อยางไร และบริษัทมีนโยบายในการบริหารงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
อยางไร? ………………………………………………………….……………

A : ผลกระทบจากปจจัยลบดังกลาว สงผลตอดัชนีความเช่ือมั่นและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา เกิดภาวะชะลอการตัดสินใจซ้ือ ผูประกอบการมีการ
แขงขันท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยท้ังหลายตางเพิ่มความ
เขมงวดในการปลอยสินเช่ือใหแกผูบริโภคมากขึ้น 

บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานดานตางๆ  ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง วางแผน
ควบคุมตนทุนคาใชจายตางๆ ท่ีไมจําเปน  ปรับลดข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงตองคํานึงวา
ตองไมสงผลกระทบตอ Performance โดยรวม วางกลยุทธดานการตลาดเพื่อสรางความ
พึงพอใจสุงสุดแกลูกคา รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ศักยภาพของบุคลากร
ภายในของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเมื่อสถานการณ
ภายนอกและโอกาสทางธุรกิจมาถึง

คําคําถามถามจากจากผูถือหุนผูถือหุน

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน)

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

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

Email address : ir@ncgroup.co.th

Q : สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน มีอะไรบาง?..........................................

A : ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการให
ทําหนาท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท         

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของ
กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแกไขขอบังคับบริษัท การลด
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน


