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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 16/03/2553

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

ที่อยู
1/765 หมู 17

 

ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธาน

 

ี 12130
โทรศัพท 0-2993-5080-7
โทรสาร    0-2993-5089
เว็บไซตบรษิัท  www.ncgroup.co.th

ศึกษารายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมไดท่ี www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ
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เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รวมรายได 285.3 220.4 64.9 29.4

รวมคาใชจาย 242.7 176.0 66.7 37.9

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน 42.6 44.4 (1.9) (4.2)

         และภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน 5.4 8.8 (3.3) (37.9)

ภาษีเงินได 11.6 9.3 2.3 24.3

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25.5 26.4 (0.8) (3.1)

งบกําไรขาดทุน *
   ไตรมาส 1    

 ป 2553

       ไตรมาส 1    

   ป 2552

ไตรมาส 1/2553 ไตรมาส 1/2552

ณ วันท่ี 31/3/2553 ณ วันท่ี 31/3/2552 จํานวน %

สินทรัพยหมุนเวียน 2,743.7 2,798.1 (54.4) (1.9)

สินทรัพยไมหมุนเวียน 195.2 197.9 (2.7) (1.4)

รวมสินทรัพย 2,939.0 2,996.1 (57.1) (1.9)

หน้ีสินหมุนเวียน 499.7 263.8 235.9 89.4

หน้ีสินไมหมุนเวียน 377.7 695.2 (317.5) (45.7)

รวมหน้ีสิน 877.4 959.0 (81.6) (8.5)

สวนของผูถือหุน 2,061.6 2,036.0 25.5 1.3

งบดุล *
เปล่ียนแปลง

หนวย : ลานบาท

* งบการเงินรวมบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

หนวย : ลานบาท
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* งบการเงินรวมบริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

278
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+91 ลานบาท
+48%
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 25.5

 

ลานบาท  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2552  ซึ่งมีผลการดําเนินงาน

 

กําไรสุทธิ 26.4 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธ

 

ิ
ลดลง 0.8 ลานบาท หรือลดลงในรอยละ 3.1 โดยมีสาเหตุหลัก

 

ดังตอไปน

 

ี้

1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 64.9 ลาน

 

บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 29.4 เน่ืองจากมีรายไดจาก

 

การขายเพิ่มขึ้น 90.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.5

 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอ่ืนลดลง 28.6 หรือ

 

ลดลงรอยละ 88.0 เน่ืองจากป 2552 มีการยึดเงินมัดจําคาขาย

 

ที่ดินจํานวน 30 ลานบาท จากบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน เน่ืองจาก

 

ไมปฏิบัติตามสัญญา

 

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ

 

การตลาดเพิ่มขึ้น 3.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8

 

เน่ืองจากมีคาใชจายในการเปดตัวโครงการใหม คาคอมมิชชัน 
เเละคาเชาปายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 25.5

 

ลานบาท  เทียบกับไตรมาส 1 ป 2552  ซึ่งมีผลการดําเนินงาน

 

กําไรสุทธิ 26.4 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธ

 

ิ
ลดลง 0.8 ลานบาท หรือลดลงในรอยละ 3.1 โดยมีสาเหตุหลัก

 

ดังตอไปน้ี

1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 64.9 ลาน

 

บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 29.4 เน่ืองจากมีรายไดจาก

 

การขายเพิ่มขึ้น 90.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.5

2. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอ่ืนลดลง 28.6 หรือ

 

ลดลงรอยละ 88.0 เน่ืองจากป 2552 มีการยึดเงินมัดจําคาขาย

 

ที่ดินจํานวน 30 ลานบาท จากบุคคลที่ไมเก่ียวของกัน เน่ืองจาก

 

ไมปฏิบัติตามสัญญา

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ

 

การตลาดเพิ่มขึ้น 3.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8

 

เน่ืองจากมีคาใชจายในการเปดตัวโครงการใหม คาคอมมิชชัน 
เเละคาเชาปายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น



เม่ือวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการ

 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ขึ้น ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล   
แกรนด  คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งน้ี ทานสามารถรับทราบมติการ

 

ป ร ะ ชุ ม

 

 แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท 
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ

NC จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปน

 

ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท โดย

 

กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธ์ิในการรับเงินปนผลใน

 

วันที่  16 มีนาคม  2553 และกําหนดวันจ ายเงินปนผลในวันที่  21 
พฤษภาคม 2553

55

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


เ ม่ือวันที่  23 มีนาคม 2553 ที่ประชุม

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติใหขยายเวลา  
การใชมาตรการทางภาษีในสวนของการ     
ลดค าธรรม เ นียมการโอน  และค าจด

 

ทะเบียนการจํานองออกไปอีก 2 เดือน จาก

 

เดิมครบกําหนดในวันที่ 28 มีนาคม 2553 
ใหเปนวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ทั้งน้ี เพื่อ

 

ชวยเหลือผูบริโภคที่ไมสามารถทําธุรกรรม

 

ดานอสังหาริมทรัพยไดภายในเวลาท

 

ี่
กํ า ห น ด  แ ล ะ เ ป น ก า ร ก ร ะ ตุ น ธุ ร กิ จ

 

อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นในชวงตนของ

 

ไตรมาสที่ 2

เม่ือวันที่ 26-27 มีนาคม 2553 บริษัทฯ 
ไดจัดงาน Grand Opening โครงการ 
“The Green Park Jomtien” อยางเปน

 

ทางการ  ขึ้นที่สํา นักงานขายโครงการ 
พัทยา จ.ชลบุรี ภายใตแนวคิด “บานสวน

 

สําหรับคนรักทะเล” โดยมีสื่อมวลชนตางๆ 
เขาเย่ียมชมโครงการและรวมกิจกรรม

 

เช่ือมความสัมพันธที่ดีกันอยางมากมาย

66
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จากสถานการณทางการเมืองท่ียังยืดเย้ือและการชุมนุมยัง

 

ไมไดจบตามความคาดหวัง ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งควรไดรับอาน

 

ิ
สงคจากการใกลกําหนดสิ้นสุดมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอน

 

และการจดจํานองกลับไดผลไมเต็มเม็ดเต็มหนวยเทาท่ีคาดหวังไวเดิม  
(แตตลาดโดยรวมก็ยังดีขึ้นกวาเดือนเมษายน) อีกเหตุผลหนึ่งเปนเพราะผ

 

ู
ซื้อและผูขายจํานวนมากไดมีการเรงใชประโยชนจากมาตรการไปแลวใน

 

ไตรมาสแรก 

Q.1/52 Q.2/52 Q.3/52 Q.4/52 Q.1/53

อาคารชุด 13.0 11.3 14.9 16.8 26.8

บานเดี่ยว 7.6 7.3 9.0 8.9 10.3

ทาวนเฮาส 12.6 11.4 13.1 14.2 16.7

บานแฝด 1.1 1.0 1.2 1.1 1.4

อาคารพานชิย 3.9 3.1 3.9 4.2 5.7

รวม 38.4 34.3 42.2 45.4 61.2

หนวย : พันหนวย

อนึ่ง มาตราการกระตุนอสังหาริมทรัพยที่จะหมดลงใน

 

วันที่ 31 พ.ค. นี้ ไมเพียงแตครอบคลุมธุรกรรมการซื้อขายท่ีดินเปลา 
อาคาร และที่ดินพรอมอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน 
อาคารสํานักงาน และหองชุด เทานั้น แตยังใหสิทธิสําหรับการซื้อ

 

ขายอสังหาริมทรัพยที่ เปนอาคารท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว     
บานแฝด บานแถว และอาคารพาณิชย หรืออาคารดังกลาวพรอม

 

ที่ดิน ที่ไมใชที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินดวย แตตองม

 

ี
เนื้อท่ีไมเกิน 1 ไร และตองมีสิ่งปลูกสราง

การโอนกรรมการสิทธ์ิท่ีอยูอาศยัในเขต กทม. - ปริมณฑล
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หนวย : พันหนวย

*E

 

:  ประมาณการ โดยศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย*E

 

:  ประมาณการ โดยศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ขอมูลโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

88

จํานวนประชากรเฉลี่ยตอครัวเรือนในประเทศไทย

ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน            
ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

เม่ือพิจารณาจากขอมูลท

 

ี่
อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนใน

 

เขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
แสดงจํานวนหนวยทั้งหมด (ราย

 

ป) พบวา จํานวนที่อยูอาศัยเฉล่ีย

 

เพิ่มขึ้นทุกป  โดยเฉพาะในป 
2551 และ 2552

ซึ่งนอกจากมาตรการดาน

 

ภาษีของภาครัฐที่มีสวนในการ

 

ชวยเหลือผูบริโภค ยังพบวาการ

 

เปลี่ยนแปลงขนาดของจํานวน

 

ประชากรตอครัวเรือนในประเทศ

 

ที่ลดลงทุกป  คนรุนใหมมีการ

 

แยกที่อยูอาศัยจากครอบครัว

 

ของพอแมเร็วขึ้น สรางครอบครัว

 

ใหมชาลง มีบุตรชาลง มีอัตรา

 

ก า ร ห ย า ร า ง สู ง ขึ้ น

 

 ขน า ด

 

ครอบครัวที่ เล็กลงยังเปนอีก

 

เ ห ตุ ผ ล ห น่ึ ง ที่ ท

 

ํ า ใ ห ค ว า ม

 

ตองการบานและความตองการ

 

สินเช่ือบานเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง



มีคนจํานวนมากมักมีขอสงสัยหรือมีขอโตแยงอยูเสมอ

 

วา การทําตัวเอง (บริษัท) ใหมีบรรษัทภิบาลท่ีดีทําใหบริษัท

 

มีกําไรดีขึ้นไดจริงหรือ? ทําดีมีแตทําใหตนทุน คาใชจาย

 

เพ่ิมขึ้น แลวจะไปสูคูแขงไดอยางไร

“มูลคาเพ่ิม” โดยทั่วไปเมื่อเรา

 

พูดถึงคําวามูลคาในความหมายของ

 

ธุรกิจ เรามักหมายถึงมูลคาของกิจการ 
(ราคาหุนคูณดวยจํานวนหุนของบริษัท

 

นั้น ๆ ) ราคาหุนในท่ีนี้คือราคาตลาด 
ดังนั้น เมื่อราคาหุนสูงข้ึน มูลคาของ

 

กิจการก็จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ที่สําคัญอย

 

ู
ที่ ว า  ราคาหุนจะดี ข้ึนหรือสูง ข้ึนได

 


อยางไร

ในหลักการที่ถูกตอง ราคาหุนจะด

 

ี
บริษัทตองมีกําไร ราคาหุนจะยืนอยูได

 


นานและสูงข้ึน บริษัทตองสามารถทํา

 

กําไรไดและดีข้ึนอยางตอเนื่อง แมชวง

 

ภาวะเศรษฐกิจไมดีก็ยังสามารถทํากําไร

 

ได แมวานอยลง หรืออาจขาดทุนแตก

 

็
ขาดทุนนอยกวารายอื่น เพราะการม

 

ี
บรรษัทภิบาลท่ีดี

การประกอบกิจการใหมีกําไรดี    
มีความม่ันคงยั่งยืน มีสองมิติที่ตอง

 

นํามาพิจารณา

มิติแรก การประกอบธุรกิจบน

 

พ้ืนฐานของการมีบรรษัทภิบาลท่ีด

 

ี
กลาวไววา ปจจัยแรกที่ทุกธุรกิจตอง

 

คํานึงถึง คือ กําไร แตตองทํากําไร

 

ภายใตการปฏิบัติตามกฎหมายและม

 

ี
จริยธรรม มีโอกาสควรคืนกําไรสูสังคม

 

ดวยวิธีการใดก็ตามที่ชวยเพิ่มคุณภาพ

 

ชีวิตมวลมนุษย

มิติที่สอง  คือ  การประกอบ

 

ธุรกิจบนพ้ืนฐานของการบริหาร

 

จัดการ ท่ีดี  ศาสตรห น่ึ งของการ

 

บริหารจัดการแบบงายๆ เขาบอกวา 
ปจจัยสําคัญในการประกอบธุกิจตองมี

1. ผูบริหารพนักงานที่ดี มีความสามารถซื่อสัตย 
2. มีเงินทุนเพยีงพอ
3. มีสินคาดี มีคุณภาพ มีตลาดใหขายสินคาได
4. มีเคร่ืองมือ อุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา
และบริการ 
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อีกมิติหน่ึงของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการ

 

บริหารจัดการ พิจารณาไดจากคําวา “ผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders)” ในท่ีน้ีหมายถึง ลูกคา พนักงาน คูคา 
คูแขง เจาหน้ี ผูถือหุน ชุมชนสังคม และรัฐ ทุกผูมีสวนได

 


เสียมีกฎหมายคุมครองสิทธิท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

 

ดวย  นอกจากน้ีตองเขาใจวาผูมีสวนไดเสีย แตละกลุมม

 

ี
บทบาทสําคัญตอการทํากําไร  ตอการเจริญเติบโตแบบม่ัง

 

คั่งยั่งยืนไดอยางไร  เชน  ถาปฏิบัติตอลูกคาโดยขาด

 

จรรยาบรรณท่ีดี  ลูกคาไมซื้อสินคา ขาดความเช่ือถือ  
บริษัทจะขายสินคาไดอยางไร  ถาเอาเปรียบตอพนักงาน  
จะหาคนดีคน เก งมา ทํางานได อย า งไร  ไม รั กษา

 

ความสัมพันธท่ีดีกับเจาหน้ี  เบี้ยวขอตกลงบอยๆ ใครเลย

 

อยากใหกูไปทําธุรกิจ  เอาเปรียบหรือโกงผูถือหุน ใครเลย

 

จะซื้อหุนเพิ่ม ทุกธุรกิจตองเติบโต จะโตไดอยางยั่งยืน

 

ตองมีศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งตองอาศัยผูมีสวนไดเสีย

 

ขางตน

 

ท่ีมา : คุณยุทธ วรฉัตรธาร 
Investment Guide CG corner
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ขอความบางประการท่ีปรากฎอยูในวารสารเผยแพรน้ี 
มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซื้อหรือ

 

ขายหุนแตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเนหรือ

 

คาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความเส่ียงและความไมแนนอน 
บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จัดทําวารสารน้ีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค

 


ในการเผยแพรขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบตอ

 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพร

 


น้ีไปใชกับวัตถุประสงคอื่น

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท  เอน็.ซี. เฮาสซิ่ง  จาํกัด (มหาชน)

1/765 หมู 17

 

ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.

 

(02)

 

993-5080-7 ตอ 401,

 

403
Email : ir@ncgroup.co.th
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