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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

ท่ีอยู
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

วันที่เร่ิมซื้อขายหุนใน SET
29 มี.ค.
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ทุนจดทะเบียน 
1,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว
1,185,985,052 บาท 

มูลคาที่ตราไว 
1 บาท

นโยบายเงินปนผล 
ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

11



22

เรียน   ทานผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และพนักงานทุกทาน

แมวาแนวโนมสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2553 จะเริ่มปรับตัว     
ในทิศทางที่ดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่มมีสัญญาณการฟนตัว และคาดการณวา

 

เศรษฐกิจไทยในปนี้นาจะขยายตัวเปนบวกไดที่รอยละ 2.5 ถึง 3.5 แตธุรกิจ

 

อสังหาริมทรัพยยังคงเผชิญปจจัยเสี่ยง  และความทาทายในหลายดาน อาทิ ความ

 

เสี่ยงจากสถานการณความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ  เสถียรภาพ

 

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางท

 

ี่
ดีขึ้นขาดความตอเนื่อง มาตรการของภาครัฐในการกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยท

 

ี่
สิ้นสุดลง แนวโนมระดับราคาน้ํามัน ตนทุนการกอสราง ที่ยังสูงขึ้นของผูประกอบการ

 

อาจจะสงผลตอราคาท่ีอยูอาศัย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะเริ่มปรับขึ้น

 

ในชวงครึ่งหลังของป อาจจะสงผลตอตนทุนการกูยืม ทั้งของผูประกอบการธุรกิจ และ

 

ผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัย ตลอดจนความเขมงวดของธนาคารพาณิชยในการพิจารณา

 

สินเช่ือผูประกอบการและผูบริโภค
แตดวยความทุมเททํางานอยางเต็มความสามารถของคณะกรรมการบริษัท 

ฝายบริหาร และพนักงานทุกทานทําใหผลการดําเนินงานในครึ่งปแรกของป 2553 
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงาน

 

รายไดรวม 662 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 53 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกัน  
ของปที่ผานมารอยละ 12 อัตราหนี้สินตอทุนอยูที่ 0.39 เทา ถือไดวาปจจุบัน บริษัทฯ 
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง มีศักยภาพในการขยายการลงทุนในโครงการใหม เพื่อ

 

ทดแทนการปดการขายในบางโครงการ และรองรับแผนการขายในอนาคต บน

 

หลักการวิเคราะหและตัดสินใจลงทุนดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อ

 

ผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน พนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ
สุดทายนี้ กระผมในนามของบริษัท เอ็น.ซี. ฯ ขอขอบคุณทานผู ถือหุน

 

พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกทานที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ดวยดีตลอดมา บริษัทฯ สัญญาวาจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในหลัก

 

คุณธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําพา เอ็น.ซี. Group ไปสูความสําเร็จ 
และการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป

(นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม)
กรรมการผูจัดการ
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จํานวน %

สินทรัพยหมุนเวียน 2,670 2,798 (128) -5%

สินทรัพยไมหมุนเวียน 194 197 (3) -2%

รวมสินทรัพย 2,864 2,995 (131) -4%

หน้ีสินหมุนเวียน 477 264 213 81%

หน้ีสินไมหมุนเวียน 322 695 (373) -54%

รวมหน้ีสิน 799 959 (160) -17%

สวนของผูถือหุน 2,065 2,036 29 1%

(หนวย : ลานบาท)

งบดุล 30-ม.ิย.-10 30-มิ.ย.-09
เปล่ียนแปลง

เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รวมรายได 662 424 238 56%

รวมคาใชจาย 578 358 221 62%

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 84 67 17 25%

ตนทุนทางการเงิน 10 16 -6 -38%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 74 51 23 45%

ภาษีเงินได 21 3 17 499%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 53 47 6 12%

งบกําไรขาดทุน
Q.1-2 

2010

Q.1-2 

2009

(หนวย : ลานบาท)

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



44

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ และบริษัท

 

ยอย มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 53.0 ลานบาท เทียบกับไตรมาส 1-2

 

ป 2552 มีผลกําไรสุทธิ 47.2 ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอย มี            
ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 5.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 โดยม

 

ี
สาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 237.5 ลานบาท หรือ

 

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 56.0 เน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ไดมากข้ึน และ 
มีการรับรูรายไดจากโครงการใหม 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราคาใชจายขายและบริหารตอรายไดรวม

 

ลดลงเหลือรอยละ 15.4 ในไตรมาส 1-2 ป 2553 จากรอยละ 20.3 ใน

 

ไตรมาส 1-2 ป 2552 

3. บริษทัฯ และบริษัทยอยมีภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 17.1 ลานบาท หรือ

 

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 499.3

4. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินลดลง 6.1 ลานบาท หรือ

 

ลดลงในอัตรารอยละ 37.8 เน่ืองจากความสามารถในการชําระหน้ีเพิ่มขึ้น

650
388

0

200

400

600

1H/2010 1H/2009

+262 ลานบาท
+68%

บานเด่ียว

66%

บานแฝด

26%

คอนโดมิเนียม

1%

ทาวนเฮาส

7%

ลานบาท



เ มื่ อ วั น ท่ี  17 มิ ถุ น ายน 
2553 ท่ี ผ

 

 า น ม า  น า ย ส ม นึ ก    
ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการ

 

ผูจัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท 
เอ็น.ซี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ไดแถลงขาว ณ โรงแรมดิเอ็ม

 

เมอรัล ถ.รัชดาภิเษก  เพื่อนํา

 

แบบบานดีไซนใหม ลงสูตลาดใน 
3 ทําเลเดน แถบชานเมือง ไดแก  
โครงการบานฟาปยรมย ทางดวน

 

วงแหวนรามอินทรา  โครงการ

 

บานฟากรีนพารค รังสิตคลอง 3

 

โ ค ร ง ก า ร บ า น ฟ า ร อ ยั ล          
ธนบุรีรมย 
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“บ า นแน วคิ ด ใหม 
The Smart Home”

ถูกออกแบบอยางลงตัวดวยรูปทรง

 

อิสระ  เนนความกวางขวาง โลงโปรงสบาย  
สัมผัสธรรมชาติอยางแทจ ริง  ภายใต 
concept :

Smart Design : การออกแบบ

 

เปน Simplicity

เนนความโดดเดนที่สะทอนอารมณ

 


บานที่มีไลฟสไตล ความทันสมัย ดวยวัสด

 

ุ
บานไมผสานเหล็ก ใหมีความเรียบงาย    
ดูสบายตา ดวยเสนสายที่ดูทันสมัย แตม

 

ี
ความอบอุน  และเรียบงายเปนระเบียบ 
ตกแตง เพิ่มมุมมอง ดวยมุมระเบียงชมสวน   
ดานหนา หองนอนใหญ เพิ่มความสวยงาม

 

ของหนาบานไดอยางลงตัว 

Smart Function

 

: 
ม

 

ี ค ว า ม เ ป น

 

 Privacy 
เสมือนบานเด่ียว

มีพื้นที่ใชสอยสวนพักผอน 
หองครัวไทยขนาดใหญ  และหองน้ํา

 

ที่มีการแยกสวนแหง  และเปยก 
ขนาดพื้นที่รองรับไดถึง 3 หองนอน 
2 หองน้ํา สามารถจอดรถไดถึง 2 
คัน  ถือวาเหมาะกับการอยูอาศัยของ

 

ครอบครัวรุนใหม พรอมเพิ่มพื้นที่ใช

 


สอยภายในใหมีขนาดใหญ 135 ตร.

 

เมตร มีพื้นที่ต้ังแต 38 ตร.วา ขึ้นไป
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บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย

 

 
จํากัด (บสก.) เผยถึง ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย

 

ในชวงครึ่งป 2553 นาจะยังสามารถขยายตัวได

 

อยางตอเน่ือง ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีฟนตัว ขณะเดียวกัน

 

แนวโนมทิศทางราคาอสังหาริมทรัพยก็อาจจะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 5-10 
ในชวงครึ่งปหลังตามราคาวัสดุกอสราง คาจางแรงงาน ท่ีขยับขึ้นตาม

 

อัตราเ งินเฟอเ ช่ือว าจะไมส งผลทําใหการขยายตัวของธุรกิจ

 

อสังหาริมทรัพยสะดุดลง.-

 

 บสก. วิเคราะหวา ภาคอสังหาริมทรัพยม

 

ี
สัดสวนรอยละ 3.9 ของ GDP ซึ่งไตรมาสแรกของป 53 ขยายตัวรอย

 

ละ 3.5 ตอป สะทอนถึงภาคอสังหาริมทรัพยท่ีฟนตัว ท้ังน้ี เครื่องช้ีการ

 

ลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยลาสุดในเดือน พ.ค.

 

53 บงช้ีถึงการขยายตัว

 

ของภาคอสังหาริมทรัพยมีการฟนตัวตอเน่ือง ซึ่งสะทอนไดจากดัชน

 

ี
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 20.7 ตอป จํานวนท่ีอยูอาศัยเปด

 

ขายใหมในเขตุกรุงเทพฯ และปริมณฑลขยายตัวรอยละ 54.2 ตอป 
ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตภายในประเทศขยายตัวรอยละ 19.4 ตอป 
ท้ังน้ี แนวโนมตลาดอสังหาริมทรัพยคาดวาจะฟนตัวอยางตอเน่ือง 
เน่ืองจากยังมีความตองการท่ีแทจริง (Real Demand) จากผูซื้อ

 

อสังหาริมทรัพยประกอบกับผูประกอบการอสังหาริมทรัพยมีการเปดตัว

 

โครงการใหมๆ เพ่ือรองรับอุปสงคท่ีเพ่ิมมากขึ้น

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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2550 2551 2552 ม.ค. – พ.ค.
2552

ม.ค. – พ.ค.
2553

อาคารชุด 17,012 31,535 46,452 14,693 20,394

บานเดี่ยว 38,705 34,618 29,721 12,357 11,678

บานแฝด 1,556 2,296 1,128 491 445

ทาวนเฮาส
อาคารพานชิย 17,837 14,616 13,670 5,045 4,527

รวม 75,110 83,065 90,971 32,586 37,044

ท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขต กทม. – ปริมณฑล

แสดงจํานวนหนวยแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัย

ท่ีมา : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

แสดงสัดสวนแยกตามประเภทท่ีอยูอาศัย ม.ค. – พ.ค.

 

2553

บานเดี่ยว

32%

บานแฝด

1%

ทาวนเฮาส

อาคารพานิชย

    12%

อาคารชุด

55%
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553

 

ที่ผานมา  คุณปวีณา  ศรีโพธิ์ทอง  
ผูอํานวยการฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พรอมคณะ ไดเขาพบผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นท

 

ี่
เปนประโยชนในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ พรอมทั้งเขาเยี่ยมชม

 

โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน และโครงการบานฟาปยรมย คลอง 6

 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีคณะผูบริหารบริษัทฯ ประกอบดวย คุณสมเชาว  
ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผูจัดการ คุณวิเชียร  ศิลาพัชรนันท  รองกรรมการ

 

ผูจัดการ สายบริหาร คุณรังสรรค  นันทกาวงศ รองกรรมการผูจัดการ      
สายปฏิบัติการ 1 และ คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผูจัดการ 
สายปฏิบัติการ 2 รวมใหการตอนรับ
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เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา

 

นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ

 

ผูจัดการ  บริษัท  เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน ) ได รั บโลประกาศเกียร ติ คุณ

 

       
ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติดดาว พ.ศ.

 

2552-2553

 

จากสํานักงานคณะกรรมการ

 

คุมครองผูบริโภค (สคบ.)

 

ณ  ศูนยแสดง

 

สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 
อาคารชาเลนเจอร  หอง JUPITER   11-13

 

ซ่ึงโครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

 

สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจ     
มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมใน

 

การโฆษณา การทําสัญญา การผลิตและ

 

จําหนายสินคาหรือบริการ พรอมทั้งทราบ

 

ปญหาความเดือดรอนของผูบริโภค และ

 

ตระหนักถึงการมีสวนรวมแกไขปญหาของ

 

ผูบริโภค
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... เศรษฐี แปลวา ผูประเสริฐ คนท่ีเปนวานิชก็สามารถเปนเศรษฐีได คนท

 

ี่
เปนเศรษฐีก็เปนวานิชได ถารูจักจับหวัใจท่ีวา “รวยแลวให ไดแลวแบงปน”

โดย ทาน ว.วชริเมธี
ตามหลักของพระพุทธศาสนา สอนวา จงเดินทางสายกลาง และใชชีวิต

 

อยางพอเพียง ซึ่งสามารถนํามาใชไดกับการดําเนินชีวิตในทุกๆ ดาน รวมถึง

 

เร่ืองการลงทุนดวยเชนกัน นักลงทุนสามารถนําหลักธรรมมาใชประกอบการ

 

ลงทุนได ซึ่งจะชวยใหมีจิตใจที่สงบและมีสติมากขึ้น

ทั้งนี้ จะขอนําคํากลาวบางสวนของ พระ

 

มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ซึ่ง

 

กลาวไวในการบรรยายเร่ือง “ธรรมะ

 

กับการลงทุน ...สู เศรษฐีแสนสุข”

 

 
หัวขอเสวนาพิเศษ “สอนวานิชใหเปน

 

เศรษฐี” ดังนี้  

“เราทุกคนจะตองเปนคนที่พระพุทธองค   
ทรงใชคําวา “ตองมีตา 2 ขาง”

 

หน่ึง  
คือ  ตาขางนอก  สอง คือ ตาขางใน  
ตาขางนอกนี้ ก็คือ สําหรับทํามาหากิน  
สําหรับนักลงทุน   แตตาขางใน   คือ     
ตาธรรมมะ  คําแนะนํา คือ  นักลงทุน  
ตองเรียนธรรมมะควบคูกันไปดวย  คุณ

 

จะตอง  รูวาโลกนี้ จะไมมีใครไดทุกอยาง        
ดังใจหวัง  และจะไมมีใครพลาดหวัง       
ทุกอยางไป  นี่ เปนสัจธรรมพื้นฐานที่    
เราตองเขาใจ  ถาเราเขาใจแบบนี้  พอเรา

 

มาลงทุนการลงทุนก็มีกําไรและมีขาดทุน  
วันหนึ่งถาเรามีกําไร เราก็รูจากคําพระที่วา  
กําไรมันจะมา วันหนึ่งถาขาดทุน เราก็รูวา 

น

 

ี่ ไ ง ที่ พ ร ะ ท า น พู ด ฉั น กํ า ลั ง ม

 

ี
ประสบการณตรง   พอเรามีความเขาใจ

 

พื้ นฐานร วมกันอย างนี้ แล ว  พอเรา

 

ขาดทุนเราก็ไมตีโพยตีพาย  เพราะชีวิต

 

ก็เปนอยางนี้  มีไดมีเสีย มีขึ้นมีลง มีสูง 
มีตํ่า ภาษาพระเรียกหลักธรรมชุดนี้วา  
“โลกธรรม”

 

แปลวาธรรมประจําโลก   
ถาเราเขาใจโลกธรรม  คือธรรมประจํา

 

โลกแบบนี้นะ วาโลกนี้ มีสูงมีตํ่า มีได    
มีเสีย มีสุขมีทุกข เปนธรรมดาประจํา

 

โลก โลกธรรมนี้จะทําอะไร เราไมไดเลย  
ถามันเกิดขึ้นเราก็รูวา พระทานบอกไว

 


แลว แตถาเราไมเขาใจโลกธรรมชุดนี้ 
พอเกิดเหตุการณที่ลงทุนแลวขาดทุน

 

เปนทุกข เราจะถูก “โลกกระทํา” ถา

 

โลกกระทําไปแลว   ยังไมยอม ทําความ

 

เขาใจอีก  ยังทุกขซํ้าทุกขซากอีก  ก็จะ

 

ถูกโลกกระทืบ เพราะฉะน้ันขอแนะนําให

 


หาความรูทั้งการลงทุนและทางธรรมมะ 
คูกันจะไดเอาไวปลอบใจตัวเอง”
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ขอความบางประการท่ีปรากฎอยูในวารสารเผยแพรน้ี 
มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการเชิญชวนหรือแนะนําใหซื้อหรือ

 

ขายหุนแตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเนหรือ

 

คาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไมแนนอน 
บมจ. เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จัดทําวารสารนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค

 


ในการเผยแพรขอมูลเทาน้ัน  ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบตอ

 

ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพร

 


น้ีไปใชกับวัตถุประสงคอ่ืน

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท  เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง  จํากัด (มหาชน)
1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท. (02) 993-5080-7 ตอ 401, 403
โทรสาร. (02) 993-5089
Email : ir@ncgroup.co.th
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