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วนัที�เร ิ�มซอขายหุน้ในื[  SET……………29 ม.ีค. 2547 
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ไตรมาส 1/2554 ไตรมาส 1/2553

ณ วันที� 31/3/2554 ณ วันที� 31/3/2553 จํานวน %

สินทรพัย์หมุนเวียน 3,044.2 2,961.8 82.4 2.8

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 183.7 193.9 (10.3) (5.3)
รวมสินทรพัย์ 3,227.8 3,155.8 72.1 2.3

หนี  สินหมุนเวียน 355.0 325.3 29.7 9.1

หนี  สินไม่หมุนเวียน 799.7 751.0 48.7 6.5
รวมหนี  สิน 1,154.7 1,076.3 78.4 7.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,073.2 2,079.5 (6.3) (0.3)

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปลี�ยนแปลง

เปลี�ยนแปลง

จํานวน % 

รวมรายได้ 296.8 296.5 0.3 0.1

รวมค่าใช้จ่าย 277.2 249.1 28.1 11.3

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน 19.6 47.3 (27.7) (58.5)

         และภาษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน 3.5 5.4 (2.0) (36.0)

ภาษีเงินได้ 7.7 11.6 (3.9) (33.7)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 8.5 30.3 (21.9) (72.1)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   ไตรมาส 1    

 ปี 2554

       ไตรมาส 1    

   ปี 2553

(หน่วย ลา้นบาท)

(หน่วย ลา้นบาท)
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมผีลการดําเนนิงานกําไรสทุธ ิ
8.48 ลา้นบาท เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2553 ซงมผีลการึ�
ดําเนนิงานกําไรสทุธ ิ30.34 ลา้นบาท บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย
มผีลกําไรสุทธลิดลง 21.85 ลา้นบาท หรอืลดลงในอตัรา 
รอ้ยละ 72.03 โดยมสีาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี[

1.  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีายไดร้วมเพิ�มขึ"น 0.33 ลา้น
บาท หรอืเพิ�มขึ"นในอัตรารอ้ยละ 0.11 มรีายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ"น 
4.10 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ"นในอัตรารอ้ยละ 1.42 เนื�องจากยอด
โอนที�เพิ�มขึ"น จากโครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 
โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เฟส 10 เเละโครงการ เดอะกรนีพารค์ 
จอมเทยีน By NC group

2.  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มอีัตราตน้ทนุขายลดลงจาก  
รอ้ยละ 68.19 ในไตรมาส 1 ปี 2553 เป็นรอ้ยละ 67.41 ใน
ไตรมาส 1 ปี 2554 

3.  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมคีา่ใชจ่ายรวมเพิ�มขึ"น้  28.04 
ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ"นรอ้ยละ 11.26 คา่ใชจ่ายในการขายเพิ�มขึ"น้  
19.57 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ"นรอ้ยละ 88.36 อัตราคา่ใชจา่ยขายตอ่้
รายไดร้วมเพิ�มขึ"นจากรอ้ยละ 7.47 ในไตรมาส 1 ปี 2553 เป็น 
รอ้ยละ 14.06 ในไตรมาส 1 ปี 2554 สาเหตหุลักมาจากคา่ใชจา่ย้
ดา้นภาษีธุรกจิเฉพาะ คา่ธรรมเนียมการโอน เเละคา่ใชจ่ายในการ้
สงเสรมิการขายที�สงูขึ"น่

4.  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมภีาษีเงนิไดล้ดลง 3.89 ลา้น
บาท หรอืลดลงในอัตรารอ้ยละ 33.68 เนื�องจากในไตรมาส 1 ปี 
2554 มกํีาไรสทุธลิดลงจากไตรมาส 1 ปี 2553
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เมื�อวนัที� 15 มนีาคม 2554 ที�ผ่านมา บรษิทัฯ ไดเ้ขา้
รว่มงาน “Opportunity Day” บรษิทัจดทะเบยีนพบ
ผู้ลงทุน ณ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อ
นําเสนอข้อมูลด้านผลการดําเนินงาน ปี  53 และ
แผนการดํ า เนินงานปี  54 แก่น ักลงทุนรายย่อย 
นกัวเิคราะห ์ ผูถ้อืหุน้ และสอมวลชนท ั�วไปื�

NCH ร่วมงาน Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2554
วนัที� 8 มถินุายน 2554 เวลา 14.45-16.00 น.
สามารถชมการนําเสนอขอ้มูล Real Time ผ่านทาง 
www.set.or.th,www.settrade.com,www.yotub.com, 
BB Blackberry , I Pad , I phone



เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2554 ที�ผา่นมา บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ขนึ[  ณ หอ้งวนีสั 
โรงแรมมริาเคลิ   แกรนด ์ คอนเวนชนั�  ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ท ั[งนี[ ทา่นสามารถรบัทราบมตกิารประชุม และรายงานการ
ประชุมได้ที�เ ว็บไซตข์องบรษิทั www.ncgroup.co.th 
เมนนูกัลงทนุสมพนัธ์ั

NC จา่ยปนัผลสาหรบัผลการดาํเนนิงานปีํ  2553

ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ไดม้มีตอินุมตั ิ
การจา่ยเงนิปันผลสาหรบัผลการดําเนนิงานประจําปีํ  
2553 ในอตัราหุ ้นละ 0.03 บาท โดยกําหนดวนั
จา่ยเงนิปนัผลเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2554
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 ที�มาข้อมลู  : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาวะตลาดอสงหารมิทรพัยใ์นไตรมาสที�ั  1 ปี 2554 
ชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากปัจจยัดา้นฤดูกาลที�เขา้สูชวง่ ่  
Low Season ของธุรกจิอสงหารมิทรพัย์ั  และสวนหนึ�งจากการ่
เร่งซอขายไปมากแลว้ื[  ในปี 2553 สะทอ้นจากอตัราเขา้ชม
โครงการที�ลดลงในชวงตน้ปี่  อยา่งไรก็ด ีผูป้ระกอบการเชอม ั�นื�
วา่อุปสงคใ์นปี 2554 ยงัมตีอ่เนื�องจงึดําเนนิการลงทุนตามแผน 
โดยเปิดตวัโครงการที�อยู่อาศยใหม่ในงานมหกรรมบา้นและั
คอนโดที�จดัขนึเมื�อเดอืนมนีาคมจํานวนมาก[  พรอ้มกบัยงัคงใช้
กจิกรรมสงเสรมิการตลาดต่างๆ่  เพื�อเป็นการกระตุน้ยอดขาย
ผูป้ระกอบการ   คาดว่า ในปี 2554 ตลาดที�อยู่อาศยประเภทั
แนวราบ (บา้นเดี�ยว ทาวนเ์ฮาส)์ จะเป็นที�ตอ้งการและมแีนวโนม้
ขยายตวัสูงกว่าอาคารชุด สอดคลอ้งกบัผลสารวจผูเ้ย ี�ยมชมํ
งานมหกรรมบ้านและคอนโด คร ั[งที� 24 ซงจดัขนึเมื�อวนัที�ึ� [     
10-13 มนีาคม 2554 ณ ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิรกิติ ิwิ  พบวา่
ผูเ้ขา้งานมคีวามตอ้งการซอบา้นเดี�ยวมากเป็นอนัดบัหนึ�งื[
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“NCH” รว่มงานมหกรรมบา้นและคอนโด 

คร ั[งที� 24

ในปีนีผูป้ระกอบการจงึหนัมาพฒันาโครงการบา้น[
แนวราบมากขึน[  ซงเป็นผลดีต่อตลาดเพราะนอกจากจะึ�
สอดคล้องกบัความต้องการที�เปลี�ยนแปลงไป การพฒันา
โครงการบา้นแนวราบจะเออืใหผู้ป้ระกอบการมคีวามยดืหยุน่ใน[
การปรบัตวัมากขนึ[  เนื�องจากสามารถปรบัจํานวนหน่วยในการ
กอ่สรา้งใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงไปไดง้า่ย
กวา่อาคารชุด 
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1."ความรูท้างการเงนิ" สาคญัไมย่ ิ�งหยอ่นกวา่ํ  "ความรูท้างการงาน" 
เพราะในชวติของคนเราทุกคนน ั[นี จะมชีวงที�จะสามารถหา่  "รายได้
จากการทํางาน" (you at work) จํากดั และจะตอ้งมชีวติหลงัเกษยีณี
คอ่นขา้งยาวนาน จงึตอ้งรูว้ธิที ี�จะ "ใชเงนิใหท้ํางาน้ " (money at 
work)

2.การออมเป็น "เกมแหง่ระยะเวลา" (game of time) ใครเร ิ�มตน้กอ่น 
ก็รวยกอ่น เพราะยิ�งท ิ[งไวน้าน ย ิ�งไดเ้ป็นกอบเป็นกํา ถอืเป็น "เงื�อนไข
จําเป็น" ของทกุคนที�มเีป้าหมายตอ้งการบรรลสุอูสิรภาพทางการเงนิ่  

3.การลงทุนเป็น "เกมแหง่จงัหวะเวลา" (game of timing) ตอ้งรู ้
จงัหวะในการเขา้ออกจากตลาดที�เหมาะสม ซอเมื�อตํ�าื[  ขายเมื�อสูง 
หยดุเมื�อสงสยั เพราะถา้หากเขา้ผดิจงัหวะ ย ิ�งท ิ[งไวน้าน จะย ิ�งเสยหายี
มาก และทําใหโ้อกาสที�จะไดทุ้นคนืยากขนึเรื�อยๆ[  (losses are 
harder to regain) 

4.การตดัสนใจเกี�ยวกบัการลงทนุไมใ่ชการตดัสนใจซอสนคา้สาเร็จรปูิ ่ ิ ื ิ[ ํ  
(product) แบบที�ตดัสนใจตอนซอคร ั[งเดยีวจบิ ื[  ถา้ไมไ่ดผ้ล หรอืใช้
แลว้ไม่พอใจ ก็ท ิ[งมนัไวเ้ฉยๆ จรงิๆ แลว้การลงทุนเป็นกระบวนการ 
(process) ที�ตอ้งมกีารเอาใจใส ่ตดิตามผล และปรบัเปลี�ยนกลยทุธใ์ห้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา 

5.หนทางไปสูความสาเร็จไมไ่ดม้เีพยีงเสนทางเดยีว่ ํ ้  จุดสาคญัในการํ
บรหิารการลงทุนน ั[นไม่ไดอ้ยู่ท ี�รูปแบบ วธิกีาร หรอืสไตล ์ซงเรื�องึ�
เหลา่นเีป็นเพยีง[  "เกมภายนอก" (outer game) แตเ่ป็นเรื�องของ
ทศันคต ิวธิคีดิ พลงัใจ ซงเป็นึ� "เกมภายใน" (inner game) 
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6. ลําพงัแคก่าร "เอาชนะดชัน"ี (beat the 
index) ไมใ่ชเร ื�องยาก่  แตไ่มม่ใีคร "เอาชนะ
ตลาด" (beat the market) ได ้เคล็ด (ไม)่ ลบั
ในการจะยนืหยดัอยูใ่นเกมการลงทนุอยา่งตลอด
รอดฝั�งในฐานะ "ผูช้นะ" น ั[น อยูท่ ี�การยนือยูข่า้ง
เดยีวกบัตลาดไมใ่ชฝืนตลาด่  

7. ความสาเร็จในการลงทุนไมใ่ชสงที�เกดิขนึเพยีงชวขา้มคนืํ ั�่ ิ� [  จรงิๆ แลว้มนัอาจ
เปรยีบไดก้บัการวิ�งแข่งระยะไกล (marathon) ไม่ใชการวิ�งแข่ง่  100 เมตร 
(sprint) ดงัน ั[น คณุจะตอ้ง "รูจ้กัตวัเอง" (know yourself) วา่อะไรคอืสไตลก์าร
ลงทนุที�เหมาะสมที�เขา้กนัไดก้บัความสามารถในการรบัความเสยงี�  (risk attitude) 
และทกัษะในการลงทนุ (risk aptitude) เพราะน ั�นคอื "ระบบ" ที�คณุตอ้งใชในเพื�อ้  
"ทาํธุรกจิ" นใีนระยะยาว[  

8. ในการใชเงนิตอ่เงนิน ั[น้  คณุตอ้ง "รูจ้กัเครื�องมอื" (know the vehicle) วา่มี
ลกัษณะและรูปแบบการให้ผลตอบแทนอย่างไร มขี ้อด ีข้อเสยี  และข้อจํากดั
อะไรบา้ง

9. นอกจากนี[ คณุตอ้ง "รูจ้กัตลาด" (know the market) คอื รูว้า่ตลาดการเงนิมี
ธรรมชาตเิป็นอยา่งไร อะไรคอืสาเหตุเบอืงหลงัที�ทําใหเ้กดิการกระเพื�อมขนึลงของ[ [
ตลาด และรูว้ธิ ีการในการบรหิารความเสยงในการลงทุนว่าตอ้งแกไ้ขปัญหาที�ี�
เกดิขนึอยา่งไร[  

10. อย่าตดิอยู่ในกบัดกัของ "การบรโิภคขอ้มูลเกนิขนาด" (information 
overload) ซงมวัแต่สนใจหาข้อมูลึ�  ศกษาึ  วเิคราะห ์จนไม่กล้าลงมอืปฏิบตั ิ
(analysis paralysis) เพราะมคีวามเชออยา่งผดิๆื�  แบบพวกมองโลกสมบรูณ์แบบ 
(perfectionist) วา่ถา้มขีอ้มลูที�สมบูรณ์จะไมเ่กดิความผดิพลาด (zero-defect 
mentality) จรงิๆ แลว้ หวัใจสาคญัของการบรหิารการลงทนุน ั[นอยูท่ ี�การํ  "จํากดั
ความเสยงี� " (risk limitation) ไมใ่ช ่"กําจดัความเสยงี� " (risk elimination) ถา้
ถามวา่กฎที�สาคญัที�สุดที�สรุปไดจ้ากการปฏบิตั ิํ  (rule of thumb) ของผูเ้ขยีน
หนงัสอชุดื  "อยากรวย ตอ้งรู"้ คอือะไร ก็อยากตอบวา่ rule of "ทาํ" น ั�นคอื "รูแ้ลว้
ตอ้งลงมอืทํา" เพราะในภาษาองักฤษ คําวา่ "โชคลาภ" (luck) เป็นตวัยอ่ของ 
Laboring Under Correct Knowledge แปลวา่ "ลงมอืทํา ดว้ยความพากเพยีร 
โดยอาศยความรูท้ ี�ถกูตอ้งั " น ั�นเอง

ที�มา : นําชยั เตชะรตันะวโิรจน ์และคณะ. อยากรวย ตอ้งรู ้เลม่ 3
: รูจ้กัเครื�องมอื: กรงุเทพฯ: ฝ่ายสอสงพมิพ์ื� ิ�  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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ฝ่ายนกัลงทนุสมพนัธ์ั

บรษิทั เอ็น.ซ.ีเฮาสซง้ ิ�์  จาํกดั (มหาชน)

1/765 หมู ่17 ถ.พหลโยธนิ กม.26 ต.คคูต อ.ลาํลกูกา       
จ.ปทมุธาน ี12130

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

Email address : ir@ncgroup.co.th

ข้อความบางประการที�ปรากฎอยู่ในวารสาร
เผยแพร่นี[ มไิดจ้ดัทําขนึเพื�อเป็นการเชญชวนหรอื[ ิ
แนะนําใหซ้อหรอืขายหุน้แตอ่ยา่งใดื[  บางขอ้ความเป็น
การคาดคะเนหรอืคาดการณ์ลว่งหนา้ ซงอาจมคีวามึ�
เสยงและความไมแ่นน่อนี�              บมจ.เอ็น.ซ.ีเฮาสซง้ ิ�์  
จดัทําวารสารนขีนึ[ [  เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่
ขอ้มูลเท่าน ั[น ดงัน ั[นจงึไม่รบัผดิชอบต่อความเสยงที�ี�
อาจเกดิขนึได้[  หากนําขอ้มลูในวารสารเผยแพรน่ไีปใช[ ้
กบัวตัถปุระสงคอ์ื�น
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