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ขอมูลบริษัท……………………………… บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
ช่ือยอหลักทรัพย………………….…… “NCH”
วันท่ีกอต้ัง…………………………….….. 2 กุมภาพันธ 2537
หมวดธุรกิจ…………………….…………พัฒนาอสังหาริมทรัพย
กลุมอุตสาหกรรม…………….…….…..อสังหาริมทรัพยและกอสราง
ผูถือหุนหลัก……………………….……..กลุมตันฑเทอดธรรม
ผูถือหุนรายยอย…………………………23.69
(% Free float)
ณ วันท่ี 16/03/2553

วันท่ีเร่ิมซ้ือขายหุนใน SET……………29 มี.ค. 2547
ทุนจดทะเบยีน ………………….....……1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนชําระแลว……………….1,185,985,052 บาท 
มูลคาท่ีตราไว …………………………… 1 บาท
นโยบายเงินปนผล ……………………..ไมนอยกวารอยละ 40 ของกาํไรสุทธิ

เว็บไซตบริษัท………………….……….…www.ncgroup.co.th
ท่ีอยู………………………………………..…1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต             

 อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท…………………………….………0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………….……..0-2533-7767
*** ศึกษารายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดที่ www.ncgroup.co.th เมนู นักลงทุนสัมพันธ***

ขอความบางประการที่ปรากฎอยูในวารสารเผยแพรน้ี มิไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนการเชิญ
ชวนหรือแนะนําใหซื้อหรือขายหุนแตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเนหรือ
คาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไมแนนอน บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จัดทํา
วารสารน้ีข้ึน เพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบตอความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพรน้ีไปใชกับวัตถุประสงคอื่น
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1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 95.82 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 96.53 เนื่องจากโอน
กรรมสิทธ์ิไดมากขึ้น มีการรับรูรายไดหลักจากโครงการ
บานฟา กรีนพารค พุทธมณฑล สาย 1 โครงการบานฟา
ธัญธานี วิลเลจ 2 และโครงการบานฟาปยรมย 10 ซ่ึง
โครงการดังกลาวมีอัตรากําไรขั้นตนสูงกวาโครงการอ่ืน 
และมีการรับรูรายไดจากโครงการใหม “The Green Park 
Jomtien”

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราตนทุนขายตอยอดขาย
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 71.55 จากรอยละ 70.59 ในไตรมาส 
3 ป 2552 เนื่องจากการปรับราคาคากอสรางเพ่ิมขึ้น

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราคาใชจายขายและบริหาร
ตอรายไดรวมลดลงเหลือรอยละ 27.74 ในไตรมาส 3 ป 
2553 จากรอยละ 45.48 ในไตรมาส 3 ป 2552 
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ผลการดําเนินงานประจํา ไตรมาส 3 ป 2553 ส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการ
ดําเนินงานกําไรสุทธิ 1.19 ลานบาท เทียบกับไตรมาส 3 ป 
2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 22.94 ลานบาท บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีผลการดําเนินงาน เพ่ิมขึ้น 24.12 ลานบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 105.18



1. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 333.30 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 63.65 เนื่องจาก
โอนกรรมสิทธ์ิไดมากขึ้น และมีการรับรูรายไดจาก
โครงการใหม 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราคาใชจายขายและบริหาร
ตอรายไดรวมลดลงเหลือรอยละ 18.21 ในไตรมาส 1 -
3 ป 2553 จากรอยละ 25.05 ในไตรมาส 1 - 3 ป 2552

3.  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินลดลง 6.67 
ลานบาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 29.35 เนื่องจาก
ความสามารถในการชําระหนี้เพ่ิมขึ้น

4.   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น 12.34 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 7,857.96 เนื่องจากใน
ป 2552 มีผลขาดทุนสะสมมาหักลดในการคํานวณภาษี
เงินได
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สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 
54.21 ลานบาท เทียบป 2552 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ 24.30 
ลานบาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิ เพ่ิมขึ้น 
29.91 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 123.05



E : ประมาณการโดยศนูยขอมูลอสังหาริมทรัพย

ที่มา : สํานักงานเขตใน กทม. เทศบาล และสํานักงานจังหวัดในปริมณฑล , กรมที่ดิน 

รวบรวมและประมวลผลโดย : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
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NCH ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ประจําป 
2553 อยูในกลุม “ดีเลิศ Excellent” ตามโครงการ 
Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies 2010
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เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผานมา สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดจัดงานประกาศผลการ
สํารวจการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ 
CG) บริษัทจดทะเบียน ประจําป 2553 ซ่ึงบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส
ซ่ิง จํากัด (มหาชน) ได รับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ 
Excellent” ไดรับตราสัญลักษณของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ 5 ดวง เปน 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการ
ประเมินสูงสุดจากบริษัทจดทะเบียนท่ีเขารวมโครงการ 480 
บริษัท คร้ังนี้ถือเปนการได รับผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ 
Excellent” เปนปท่ีสามติดตอกัน แสดงใหเห็นถึงนโยบายการ
ดําเนินงานท่ีคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงมีสวนสําคัญยิ่ง
ในความสําเร็จของบริษัท



บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ขอเรียนวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทจึงขอเชิญผูถือหุนเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษัทลวงหนา โดยหลักเกณฑและวิ ธีปฏิบัติได
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทท่ี http://www.ncgroup.co.th 
ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 2 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2554

ขอเชิญผูถอืหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญ ผูถอืหุนประจําป 2554 และช่ือบคุคลเพื่อ

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา 
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การวิเคราะหบริษัทมีจุดมุงหมายเพ่ือใชคัดเลือกบริษัท
ท่ีควรลงทุน โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) และ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

นักลงทุนควรใหความสําคัญกับขอมูลท้ังสองประเภท 
โดยพิจารณาขอมูลรวมกันกอนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

1. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปน
ขอมูลท่ีใชเพ่ือการประเมินระดับ
ความสามารถของบริษัทในดาน
ตางๆ โดยไมใชขอมูลท่ีเปนตัวเลข 
โดยปกติขอมูลเ ชิงคุณภาพจะ
ประกอบไปดวย ขอมูลประวั ติ
ความเปนมาของบริษัท ลักษณะ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท 
แ ผ น ง า น ท่ี บ ริ ษั ท ค า ด ว า จ ะ
ดําเนินการในอนาคต การเช่ือมโยง
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม ท่ีมีตอธุรกิจ เปนตน

9
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2. ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนการวิ เคราะหขอมูล
โดยประเมินจากตัวเลขท่ีเช่ือถือได เพ่ือใชในการบงบอกถึงผล
การดําเนินงานของบริษัทในชวงท่ีผานมา ตัวอยางขอมูลเชิง
ปริมาณท่ีสําคัญท่ีนักลงทุนควรทําความเขาใจกอนการตัดสินใจ
ลงทุนในหุนสามัญ ไดแก งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน

งบดุล (Balance Sheet) คือ งบท่ีแสดงฐานะ
การเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ประกอบไปดวย 2 สวน
หลักๆ คือ สวนแรก คือสวนของสินทรัพย จะรายงานเก่ียวกับ
การลงทุนในทรัพยากรของบริษัทวาประกอบไปดวยอะไรบาง 
(เชน เงินสด ลูกหนี้ สินคาคงคลัง เคร่ืองจักร รถยนต อาคาร 
ท่ีดิน เปนตน) และรายการเหลานั้นมีมูลคาเทาไรสวนท่ีสอง 
คือ สวนของหนี้สิน และสวนของเจาของ จะรายงานเก่ียวกับ
แหลงเงินทุนวาเงินท่ีนํามาลงทุนในทรัพยากรของบริษัทนั้นมา
จากแหลงใด เชน ถามาจากการกูยืมจะรายงานในสวนของ
หนี้สิน แตถามาจากเงินสวนตัวหรือการขายหุนสามัญจะรายงาน
ในสวนของเจาของ



งบกําไรขาดทุน (Income Statement) เปนงบ
การเงินท่ีใหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในชวง
ระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแสดงรายการหลักๆ อันเก่ียวของกับผล
ประกอบการของบริษัทไดแก ยอดขาย ตนทุนขาย คาใชจาย 
แ ล ะ  กํ า ไ ร ………………………………………..…..………………..

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เปน
งบการเงินท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดรับ และกระแสเงิน
สดจายของบริษัทในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงเปนแหลงท่ีมา 
และแหลงใชไปของเงินสด แบงตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจ 
ซ่ึงประกอบไปดวย กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการจัดหาเงินทุน ซ่ึงผลรวมของกระแสเงินสดท้ังสาม
กิจกรรมจะเทากับจํานวนเงินสดของกิจการท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลงใน
แตละป 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนรายงานท่ีแสดง
รายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับขอมูลท่ีไมไดรวมในงบการเงิน ท้ังสาม
ประเภทขางตน ตัวอยางขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายบัญชี วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา วิธีการบันทึกบัญชีตนทุน
ขาย เปนตน

รายงานผูสอบบัญชี “นักลงทุนควรทําความเขาใจเก่ียวกับ
ความเห็นของผูสอบบัญชีท่ีแสดงในรายงานผูสอบบัญชี วาผูสอบบัญชี
ใหความเห็นเก่ียวกับงบการเงินไวอยางไร” รายงานผูสอบบัญชีมี 4 
แ บ บ  ไ ด แ ก ………………….…………….…………………………..………..
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ฝายนักลงทุนสัมพันธ

บรษิัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง 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
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