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ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ป 2552

สถานการณอสังหาริมทรัพย

Analyst Meeting

Company Visit

 

: บานฟาปยรมย

3 ปจจัยสาํเร็จในการลงทุน

ขอเชญิเสนอระเบยีบวาระการประชุม AGM
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•

 

ขอมูลบริษัท………………………………บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

•

 

ชื่อยอหลักทรัพย………………….……“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 

•

 

มูลคาท่ีตราไว ……………………………

 

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……………………………….…….0-2993-5089

•

 

** ศึกษารายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดที่ www.ncgroup.co.th

 

เมนูนักลงทุนสัมพันธ**

http://www.ncgroup.co.th/
http://www.ncgroup.co.th/


จํานวน %

รวมสินทรัพย 3,054 3,160 (106) -3%

รวมหน้ีสิน 1,049 1,180 (131) -11%

สวนของผูถือหุน 2,004 1,980 24 1%

Current Ratio (Times) 8.77 7.45

D/E Ratio (Times) 0.52 0.60

(หนวย : ลานบาท)

งบดุล 30 ก.ย. 52 31 ธ.ค. 51
เปล่ียนแปลง

เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รายไดจากการขาย 483.8 564.1 (80.3) -14.2%

รายไดจากบริการ 2.5 2.7 (0.2) -7.9%

รายไดอ่ืน 37.4 5.7 31.6 554.1%

รวมรายได 523.7 572.5 (48.9) -8.5%

คาใชจาย

ตนทุนขาย 327.6 420.2 (92.5) -22.0%

ตนทุนบริการ 2.0 2.0 (0.1) -3.4%

คาใชจายในการขาย 61.3 69.6 (8.3) 12.0%

คาใชจายในการบริหาร 69.9 80.2 (10.3) 12.9%

คาตอบแทนผูบริหาร 15.7 14.4 1.4 9.5%

ผลขาดทุนจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 0.0 0.5 (0.5) -100.0%

รวมคาใชจาย 476.5 586.9 (110.4) -18.8%

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 47.2 (14.3) 61.5 -429.1%

ตนทุนทางการเงิน 22.7 34.7 (12.0) 34.5%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 24.5 (49.0) 73.5 149.9%

ภาษีเงินได 0.2 0.0 0.2 0.0%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 24.3 (49.0) 73.3 149.6%

(หนวย : ลานบาท)

งบกําไรขาดทุน
Q1-Q3

 ป 2552

Q1-Q3 

ป 2551



บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 22.9 ลาน

 

บาท เทียบกับไตรมาส 3 ป 2551 ซึ่งมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 
41.4 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 18.5 ลาน

 

บาท หรือขาดทุนสุทธิลดลง ในอัตรารอยละ 44.7 โดยมีสาเหตุหลัก

 

ดังตอไปน้ี

1. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราตนทุนขายลดลงจากรอยละ 85.6 ในป 2551 เปน

 

รอยละ 70.6 ในป 2552 เน่ืองจากป 2551 มีการโอนท่ีดิน อาคารสโมสรเปนตนทุนขาย 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารลดลง 6.0 ลานบาท หรือลดลง

 

รอยละ 19.3 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาเสื่อมราคาสินทรัพย คาธรรมเนียมธนาคาร 
และคาใชจายบริหารอื่น ๆ ในขณะท่ีคาใชจายในการขายลดลง 2.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
11.3 เน่ืองจากการลดลงของคาเชาปายโฆษณา และคาโฆษณา

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินลดลง 5.2 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
44.4 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินตนและการลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน 

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ และ

 

บริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 24.3 ลานบาท เทียบกับป 
2551 ซึ่งขาดทุนสุทธิ 49.0 ลานบาท บริษัทฯ มีผลกําไรเพิ่มขึ้น 73.3 
ลานบาท หรือกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในอัตรารอยละ 149.6 โดยมีสาเหตุหลัก

 

ดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราตนทุนขายลดลงจากรอยละ 74.5 ในป 2551 เปน

 

รอยละ 67.7 ใน ป 2552 เน่ืองจากป 2551 มีการโอนท่ีดิน อาคารสโมสรเปนตนทุนขาย 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารลดลง 10.3 ลานบาท หรือลดลง

 

รอยละ 12.9 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาเสื่อมราคาสินทรัพย คาซอมแซมบอบาดาล 
คาธรรมเนียมตางๆ  ในขณะท่ีคาใชจายในการขายลดลง 8.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
12.0 เน่ืองจากการลดลงของอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอน คาเชาปาย

 

โฆษณา และคาโฆษณา

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินลดลง 12.0 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
34.5 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินตนและการลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน 



ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป มักจะเปนชวงโคงสุดทายของธุรกิจ

 

อสังหาริมทรัพย ที่มีการแขงขันกันอยางคึกคัก โดยเฉพาะในป 2552 นี้ บรรดา

 

บริษัทผูประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยตางพากันออกแคมเปญ จัดงานออกบูธ 
และจัดโปรโมช่ันตาง ๆ เพื่อพยายามกระตุนยอดขายสงทายป ซ่ึงเปนโอกาสที่ด

 

ี
ของผูซ้ือบาน เพราะมีขอเสนอใหเลือกหลากหลาย คาดวาผูซ้ือบานจะตัดสินใจ

 

ไดเร็วขึ้น เนื่องจากมาตรการทางภาษีของภาครัฐที่กําลังจะหมดลงในเดือน

 

มีนาคม 2553 ที่กําลังจะถึงนี้ 

นอกจากนี้ยังมีงานใหญที่ทางสมาคมอสังหาริมทรัพยไทยเปนผูจัด 
ภายใตชื่องาน “มหกรรมบานและคอนโด” ซ่ึงครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 21 ระหวาง

 

วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2552 เรียกไดวาเปนงานใหญสงทายปเลยทีเดียว ซ่ึงไดรับ

 

ความสนใจทั้งจากผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพยและประชาชนทั่วไปเขา

 

รวมงานกันมากมาย

ดานสถาบันการเงิน และผูบริหารอสังหาริมทรัพยบางแหง คาดการณวา 
ราคาบานจัดสรรพรอมที่ดินในปหนาจะแพงขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุกอสรางท

 

ี่
คอย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทําใหมีตนทุนในการกอสรางสูงขึ้น เปนผลใหราคาบาน

 

ปรับขึ้นดวยเชนกัน

“NCH” รวมงานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งท่ี 21



เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2552
 ท่ีผานมา บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการ

 

ประชุมรวมกับคณะผูบริหาร
และนักวิเคราะหจากบริษัท

 

หลักทรัพย ซกิโก จํากัด (มหาชน)
(Analyst meeting) 

เพ่ือเสนอผลการดําเนินงาน
นโยบายในการบรหิารงาน

และความคืบหนาในโครงการตาง ๆ
โดยมีคุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม 

กรรมการผูจัดการ 
คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท 

รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร 
และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 
รวมช้ีแจงใหขอมูล
 ณ สํานักงานใหญ 
บมจ. เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง



เม่ือวันที ่29 สิงหาคม 2552 ที่ผานมา
บรษิัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
ไดใหการตอนรับคณะผูบริหาร เจาหนาที่

จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน
เขาเย่ียมชม (Company Visit) โครงการบานฟาปยรมย
พรอมรับฟงแนวคิดในการบริหารจัดการผังโครงการ
เพ่ือนําความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใช
และพัฒนาพ้ืนที่การจดัรูปทีด่ินในพ้ืนที่ตอไป

….โครงการบานฟาปยรมย เปนอีกหนึ่งโครงการท่ี เอ็น.ซี.ภาคภมูิใจและ
ไดรับการยอมรับจากภาครัฐใหเปนโครงการตัวอยางดานการจัดรูปท่ีดินท่ีสมบูรณแบบ
ดวยระบบการวางผงัเมอืงท่ีดี มโีครงสรางขนาดใหญ และมีองคประกอบท่ีสมบูรณแบบ 

แสดงใหเห็นถึงการดาํเนินธุรกิจท่ีมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
ควบคูกับการสรางสรรคชุมชนท่ีนาอยูอาศยั ยกระดับมาตรฐาน

ท่ีดใีนโครงการบานจัดสรร….



1. เพราะผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจากการลงทุน จะมาพรอมกับความเสี่ยงท

 

ี่
มากข้ึนดวยเสมอ นักลงทุนจะประสบความสําเร็จได จึงตองมีความรูและม

 

ี
วินัยในการลงทุน โดยเฉพาะความรูความเขาใจในเร่ืองสินทรัพยหรือ

 

หลักทรัพยที่จะลงทุน ความเสี่ยง สภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยที่เกี่ยวของ ซึ่ง

 

จะชวยขจัดอุปสรรคสําคัญในการลงทุนได เพราะความรูและวินัยเปน

 

ภูมิคุมกันที่ดีที่สุด ที่คอยปกปองเราจากความโลภและความกลัว และ

 

จะตองระลึกอยูเสมอวา การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลใหด

 

ี
กอนตัดสินใจลงทุน

2. การกระจายการลงทุนโดยการสร างกลุ มสินทรัพยลงทุน

 

(Portfolio) จะชวยลดความเส่ียงในการลงทุนไดเปนอยางดี เชน หากม

 

ี
เหตุการณที่มีผลกระทบตอการทํากําไรของบริษัทท่ีเราลงทุนไว ทําให

 


บริษัทดังกลาวไมสามารถจายเงินปนผลได รวมท้ังทําใหราคาหลักทรัพยผัน

 

ผวน อาจสงผลใหผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่ลงทุนไวไมเปนไปตามท

 

ี่
คาดหวัง การสรางกลุมสินทรัพยลงทุน

 

 คือ การจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือ

 

ลงทุนในสินทรัพยมากกวาหนึ่งประเภทเชน ถามีเงินลงทุนจํานวน 
800,000 บาท อาจเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ทองคํา หุนสามัญของ

 

ธุรกิจในกลุมพลังงานและกลุมธนาคาร หุนกูบริษัทเอกชนขนาดใหญและ

 

กองทุนรวม 2 กองทุน เปนตน 

3. ผูลงทุนจะตองตระหนักอยูเสมอวาผลตอบแทน และราคาของสินทรัพยท

 

ี่
ลงทุนมีความออนไหวตอภาวะแวดลอมคอนขางมากและรวดเร็ว การ

 

ติดตามและทบทวนการลงทุนอยางสม่ําเสมอ จึงเปนส่ิงจําเปนในการ

 

ลงทุน เพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจอยางสม่ําเสมอ เราอาจจะตอง

 

แบงเวลาสวนตัวในแตละวันเพ่ือติดตามขอมูล ขาวสาร รายงานการวิเคราะห 
หรือบทสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับขอมูล ขาวสารที่จะเปน

 

ประโยชน ไมเสียโอกาสในการลงทุน และเพื่อใหทันตอการรับมือกับ

 

สถานการณที่จะสงผลกระทบตอการลงทุน

มีความรู มวิีนัย กระจายการลงทุน

ขยัน หมัน่ทบทวน



บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญดานการกํากับดูแล

 

กิจการท่ีดีในการรักษาสิทธิของผูถือหุน จึงขอเชิญผูถือหุนเสนอ

 

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และช่ือ

 

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

 

กรรมการบริษัทลวงหนา โดยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไดเผยแพร

 


บนเว็บไซตของบริษัทท่ี http://www.ncgroup.co.th ท้ังน้ี 
ต้ังแตวันท่ี 2 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 หรือ

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท 0-2993-5080-7 # 401, 403 
Email :

 

ir@ncgroup.co.th

http://www.ncgroup.co.th/


Q : ขอทราบขอมูลสัดสวนรายไดจากการขายงวด 9 เดือน

 

         
ป 2552 แบงตามประเภทผลิตภัณฑ?

A : บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายงวด 9 เดือน ป 2552 แบงตามประเภท  
ผลิตภัณฑดังนี้

Q : หากผูถือหุนประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงขอมูลผูถือหุน 
หรือตองการจะขอตรวจสอบและยืนยันจํานวนหุนท่ีตนถืออยู 
ตองดําเนินการอยางไรบาง?
A : บริษัทฯ ไดกําหนดให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) หรือ 
TSD ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยซ่ึงผูถือหุนที่ประสงคขอแกไขขอมูล   
ผูถือหุน ไดแก คํานําหนาช่ือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติและที่อยู สามารถติดตอขอยื่น

 

แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหุน พรอมแนบเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ี TSD 
กําหนด หรือสงหนังสือทางไปรษณียแจงความจํานงคในการแกไขขอมูลมายัง 
TSD

สําหรับทานที่ตองการจะขอตรวจสอบ หรือยืนยันจํานวนหุนที่ตนถืออยูก

 

็
สามารถติดตอขอขอมูลไดที่ TSD เชนกัน หมายเลขโทรศัพท 02 229 2888

ผลิตภัณฑ 9 เดือน ป 2552

ลานบาท %

บานเด่ียว 316,301,500 65.4

บานแฝด 81,439,336 16.8

ทาวเฮาส 28,541,040 5.9

อาคารพาณิชย 6,728,873 1.4

อาคารชุด คอนโด 50,813,880 10.5

รวม 483,824,629 100.0



ฝายนักลงทุนสัมพันธ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด (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

ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรนี้ 
มิไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซ้ือหรือ

 

ขายหุนแตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเนหรือ

 

คาดการณลวงหนา ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม

 


แนนอน บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จัดทําวารสารน้ีขึ้น เพ่ือ

 

วัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทานั้น ดังนั้นจึงไม

 


รับผิดชอบตอความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได หากนําขอมูลใน

 

วารสารเผยแพรนี้ไปใชกับวัตถุประสงคอื่น
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