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สรุปผลการดำาเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2560

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 เปลี่ยนแปลง

มิถุนายน 2560 ธันวาคม 2559 จ�านวน %

สินทรัพย์หมุนเวียน 4,612.8 4,730.5 (117.7) (2.5)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 353.6 366.5 (12.9) (3.5)

รวมสินทรัพย์ 4,966.4 5,097.1 (130.7) (2.6)

หนี้สินหมุนเวียน 1,218.4 1,896.3 (677.9) (35.7)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,276.1 735.4 540.7 73.5

รวมหนี้สิน 2,494.5 2,631.8 (137.3) (5.2)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,471.9 2,465.3 6.6 0.3

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 30 เปลี่ยนแปลง

มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2559 จ�านวน %

รวมรายได้  358.4  477.5 (119.1) (24.9)

รวมค่าใช้จ่าย  354.3  435.3 (81.0) (18.6)

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 4.1 42.2 (38.1) 90.3

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 2.8 8.8 (6.0) 68.2

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส�าหรับงวด 1.3 33.4 (32.1) 96.1

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ไตรมาส ไตรมาส เปลี่ยนแปลง

2/60 2/59 จ�านวน %

รวมรายได้  719.4  803.7 (84.3) (10.5)

รวมค่าใช้จ่าย  708.3  776.4 (68.1) (8.8)

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 11.1 27.3 (16.2) (59.3)

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 4.6 6.1 (1.5) (24.6)

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณติศำสตร์ประกนัภยั -สทุธจิำกภำษีเงนิได้

0.0 0.3 (0.3) (100.0)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส�าหรับงวด 6.5 20.9 (14.4) (139.9)
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ทำาดีถวายพ่อ

เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง สำนต่อ โครงกำรสร้ำงคนเก่ง คนด ีศรสีงัคม ผูใ้หญ่ใจดี  

สร้ำงสรรค์สิง่ดีๆ  คืนสงัคม คณุหมอสมเชำว์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมกำร 

ผูจ้ดักำร บรษัิท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ�ำกดั(มหำชน) ผูใ้หญ่ใจดใีห้ควำมส�ำคญั

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้สังคมได้มีโอกำสทัดเทียมกัน  

ซึ่งเป็นกิจกรรมดีดี ที่ท�ำมำโดยตลอดกว่ำ 23 ปี เอ็นซี.เฮ้ำส์ซิ่ง และ 

ทีมเอน็.ซี จติอำสำ สำนต่อนโยบำยท่ีต้องกำรเห็นกำรเติบโตของเดก็ไทย 

ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงสงัคมท่ีด ีอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรกั ควำมเข้ำใจ 

และเป็นกำรปฏบัิตท่ีิยดึถอืกนัมำอย่ำงต่อเนือ่ง ให้กบัเยำวชน โครงกำร 

“สร้างคนเก่ง คนด ีศรสีงัคม” ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงเดก็ดสีูส่งัคมไทย และยังมี 

ส่วนสนับสนุนเด็กไทยท่ีจะเป็นอนำคตของชำติ ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ร่วม

กับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมท่ี โรงเรียนวัดลำด

สนุ่น จ.ปทุมธำนีี

สานต่อโครงการ สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ สมำชิกโครงกำรบ้ำน

ฟ้ำปิยรมย์น้อมใจประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ “ดารารตัน์ ด้วยสองมือ ถวาย

พ่อหลวง” ดอกไม้แทนควำมรกัพระรำชพธิถีวำยพระเพลงิพระบรมศพ

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมิูพลอดลุยเดช โดยม ีนำยสมเชำว์ 

ตันฑเทอดธรรม กรรมกำรผู้จัดกำรและนำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม  

รองกรรมกำรผู้จัดกำร น�ำทีมคณะผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมประดิษฐ์

ดอกดำรำรัตน์ ณ สโมสรบ้ำนฟ้ำปิยรมย์ คลอง 6

ดารารัตน์ด้วยสองมือถวายพ่อหลวง

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทผู้สร้ำงบ้ำนคุณภำพ  

เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรบุคคลในอนำคต อันจะเป็น

ก�ำลังส�ำคัญท่ีจะน�ำพำประเทศไปสู ่กำรพัฒนำในทุกด้ำน จึงจัด

โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำต่อเนื่องให้กับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี จ�ำนวน 7 ทุน เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้

กบับุคลำกรท่ีอำจกลำยมำเป็นแรงขบัเคลือ่นของธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์

และกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตต่อไป

เอ็น.ซี. มอบทุนการศึกษา



ความรู้นักลงทุน

ต้มกบ
 ข้ึนช่ือหัวเรื่องอย่ำงนี้ผมเช่ือว่ำนักลงทุนหลำยคนคงเคยได้ยิน

ค�ำนี้กันมำบ้ำงไม่มำกก็น้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อรำคำหุ้นยังท�ำท่ำ

ทรงๆ และขยับข้ึนมำบ้ำงในหลำยสัปดำห์ท่ีผ่ำนมำ (ท้ังท่ีเศรษฐกิจ

ก็ไม่ได้ท�ำท่ำจะดีเท่ำไร) อำจจะด้วยแรงเก็งก�ำไรในผลประกอบกำร

ของบริษัทต่ำงๆ เม่ือเริ่มมีกำรประกำศผลประกอบกำร รำคำหุ้น 

ก็ค่อยๆ ขยับลงมำกบ้ำงน้อยบ้ำง บริษัทไหนออกมำดีก็ Sell On Fact  

บริษัทไหนออกมำแย่ยิ่ง Sell On Fault (ฮำ..) อีก บำงครั้งรำคำค่อยๆ  

ขยับลงโดยไม่รู ้ตัว หรือพร้อมกับควำมหวังว่ำมันจะขยับกลับตัว 

ในเวลำอันสั้น จึงเริ่มมีค�ำว่ำ “ต้มกบ” กลับมำพูดกันอีก ส่วนตัวผม 

เมื่อได้ยินค�ำนี้ทีไรก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่ำท�ำไมต้องต้มกบ จะต้ม

เขียดหรือสัตว์อื่นได้ไหม หรือต้องใส่เครื่องปรุงหรือเปล่ำในระหว่ำงที่ต้ม เสร็จแล้วก็ส�ำคัญมำก คืออร่อยหรือเปล่ำ 

 นอกเรือ่งไปนดิหนึง่ ค�ำนี้ในลกัษณะควำมหมำยของผูพู้ด กน่็ำจะหมำยถงึกำรท่ีว่ำถ้ำเรำน�ำกบ ใส่ลงไปในน�ำ้ร้อนเลยทีเดยีว กบกจ็ะกระโดด

ออกจำกหม้อโดยไม่ตำย แต่ถ้ำเรำน�ำกบใส่ลงไปในหม้อที่มีน�้ำอุณหภูมิปกติอยู่ จำกนั้นค่อยๆ ต้มให้น�้ำร้อนขึ้นๆ กบก็จะไม่ตกใจ และในที่สุดก็

จะตำยเนื่องจำกน�้ำร้อนเกินไปส�ำหรับมัน สภำพกำรณ์แบบน้ีจึงถูกน�ำมำเปรียบเทียบกับรำคำหุ้นท่ีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยท่ีนักลงทุนไม่รู้ตัว 

หรือเกิดควำมเคยชินและไม่ยอมท�ำอะไรกับมันจนกระทั่งขำยหุ้นทิ้งเพรำะขำดทุนมำกในที่สุด ที่อำจจะสอดคล้องกับสภำพที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ก็คือ 

รำคำหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนผู้คนส่วนหนึ่งทนไม่ได้ ต้องเข้ำไปซื้อ จำกนั้นมันก็ค่อยๆ ซึมลงๆ จนกระทั่งคนเหล่ำนั้นขำดทุนหนักและขำยออกมำ 

(แล้ว? ก็ได้เวลำขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอดี!)

 ทุกครัง้ท่ีได้ยินค�ำนีผ้มนกึข้ึนทันทีว่ำผูค้นเหล่ำนัน้น่ำจะเป็นนกัลงทุนตำมรำคำ (Price Investor, PI) ซ่ึงถ้ำไม่มีใครบัญญัตศิพัท์นีม้ำก่อน ผม

ก็ขอถือโอกำส (และสิทธิ) ในกำรบัญญัติเสียเลยก็แล้วกันนะครับ (ฮำ..) มำกกว่ำที่จะเป็นนักลงทุนตำมพื้นฐำนมูลค่ำที่แท้จริงของกิจกำร (Value 

Investor, VI) เพรำะส�ำหรับลงทุนประเภทเน้นมูลค่ำของกิจกำรหรือที่เรียกว่ำ VI นั้น แท้จริงแล้วก็ไม่ได้หวั่นไหวกับรำคำหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป

มำกนัก แต่สนใจว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร กำรเพิ่มยอดขำย กำรเติบโตในระยะยำวของกิจกำรที่ลงทุน (หรือสนใจจะลงทุน) เป็นอย่ำงไร 

นักลงทุนประเภท VI เข้ำใจดีว่ำผลงำนของธุรกิจย่อมมี ขึ้นมำก ขึ้นน้อย ทรงๆ ลงนิดหน่อย แล้วเติบโตต่อ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบบนี้ 



เวลา

ประกาศผลประกอบการ (หรือข่าวออก)

นักลงทุน PI ไร้ฝีมือ
อาจจะซื้อตรงนี้

นักลงทุน PI ไร้ฝีมือ
อาจจะขายตรงนี้

นักลงทุน PI มีฝีมือ
อาจจะซื้อตรงนี้

เวลา

ราคา

ราคา

เวลา

ประกาศผลประกอบการ (หรือข่าวออก)

นักลงทุน VI 
อาจจะขายตรงนี้

Value ที่นักลงทุน VI
ค�านวณได้

Value ที่นักลงทุน VI
ค�านวณได้

ที่นักลงทุน VI
อาจจะขายเพื่อท�าก�าไร
บางส่วน หรือลดต้นทุน 
แล้วอาจถือหุ้นต่อ

นักลงทุน VI
ซื้อตรงนี้

นักลงทุน VI
ซื้อตรงนี้

ราคา

ราคา

MOS

เวลา

นักลงทุนแบบ Price Investor (PI) ก็มีโอกาสท�าก�าไรได้ 
โดยต้องระวังไม่ตกเป็นกบ นอนอุ่นในหม้อน�้าให้โดนต้มจนเดือด

นักลงทุนแบบ Value Investor (VI) ใช้มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
เป็นสิ่งอ้างอิงท�าให้การตัดสินใจ ซื้อ ถือ หรือขาย หรือประยุกต์

สร้างแผนกลยุทธ์ต่างๆ ท�าได้ง่ายและมีความเสี่ยงต�่าลง

แต่ถ้ำท้ำยที่สุดแล้วกิจกำรเติบโตในตัวเลขที่เรำคำดหวัง ในกรอบเวลำ

ที่เรำคำดกำรณ์ ค�ำนวณแล้วได้มูลค่ำที่แท้จริงสูงกว่ำรำคำปัจจุบันมำก 

(อ่ำน วชิำท่ีสองวชิำหำมูลค่ำท่ีแท้จรงิของกจิกำร) ภำยใต้ส่วนเผือ่เพือ่

ควำมปลอดภัย (Margin Of Safety, MOS) ที่เรำก�ำหนดไว้ นักลงทุน

แบบวีไอก็คงรู้สึกเฉยๆ และนอนหลับสบำยเหมือนทุกคืนอยู่ดี

 จะเห็นได้ชัดเจนว่ำกำรตัดสินใจซ้ือหรือขำยของนักลงทุนแบบ 

VI นั้น อยู่บนพื้นฐำนของ “รำคำท่ีเหมำะสม” ซ่ึงหลำยกรณีรำคำท่ี

เหมำะสมนั้น “สูงกว่ำปัจจุบันหลำยเท่ำ” ตรำบใดที่บริษัทยังคงด�ำเนิน

กิจกำรไปในทิศทำงและผลงำนท่ีนักลงทุนแบบ VI ยังเห็นว่ำสมควร

ไปตำมกำรค�ำนวณรำคำเหมำะสมหลำยเท่ำตัวนั้น เขำก็จะยังคงถือ

หุ้นนั้นอยู่โดยไม่สะทกสะท้ำนเท่ำใดนัก VI ไม่สนใจรำคำหุ้นเลยหรือ 

ยัอนกลับมำเรื่องของรำคำหุ้น แน่นอนว่ำแม้เป็น VI ที่ ไม่หวั่นไหว แต่

กค็งต้อง สนใจ รำคำหุ้นอยู่ แต่เรำดหูรอืสนใจเพือ่เปรยีบเทียบว่ำรำคำ

หุ้นมูลค่ำท่ีแท้จริงต่อหนึ่งหุ้นของกิจกำรท่ีสนใจนั้นอะไรถูกหรือแพง

กว่ำกัน หรือดูว่ำคนในตลำดมีควำมรู้สึกโดยรวม (ต่อตลำด สภำพกำร

เก็งก�ำไร และอื่นๆ) อย่ำงไร ตรำบใดที่รำคำตลำดของหุ้นยังไม่สูงกว่ำ

มูลค่ำที่แท้จริงของกิจกำรที่ตัวเองสนใจ นักลงทุนแบบวีไอก็คงไม่รู้สึก

อะไรมำกนกั อำจจะตืน่เต้นบ้ำงว่ำจะรำคำต�ำ่อย่ำงน้ันอยูน่ำนเท่ำไร และ

นำนพอที่จะหำเงินเพิ่มหรือน�ำเงินปันผลงวดต่อๆ ไปมำซื้อหุ้นได้หรือ 

ไม่เสยีมำกกว่ำ เพรำะส่วนใหญ่แล้วนกัลงทุนแบบวไีอมักซ้ือหุ้นในรำคำ

ต�่ำ (มำก) ก่อนคนอื่นจะเห็น (มำก อีก) เมื่อเวลำผ่ำนไปสักพักหุ้นอำจ

จะเปลี่ยนรำคำเพิ่มสูงข้ึนไปจนมีนักลงทุนแบบ Price Investor (PI) 

เข้ำไปซื้อในช่วงปลำย จนเมื่อรำคำค่อยๆ ลดต�่ำลงมำจนขำดทุนมำก

แล้วขำยหุ้นออกไป นัน่แหละครบัท่ีอำจจะเรยีกว่ำ “ต้มกบ” ได้บ้ำง แต่... 

รำคำท่ีว่ำนกัลงทุน PI ขำดทุนกนัแล้วนัน้น่ะ VI เขำยงัได้ก�ำไรกนัอยู่นะ

ครบั เผลอๆ อำจจะแบ่งขำยจนไม่เหลอืต้นทุนในหุ้นท่ีเหลอือยู่แล้วก็ได้  

VI ซ้ือๆ ขำยๆ บ้ำงไหม จรงิอยู่ท่ีหลำยครัง้นกัลงทุนแบบ VI อำจจะซ้ือ

ขำยหุ้นบ้ำง แต่ก็ต้องใช้เวลำส่วนหนึ่งในกำรติดตำมรำคำ ซึ่งหลำยคน

ไม่มีเวลำดังกล่ำวนี้ เช่นอำจจะมีธุรกิจหรืองำนประจ�ำอื่น มีภำระอื่นที่

ต้องดูแล กำรลงทุนแบบ VI จึงค่อนข้ำงเหมำะกับคนเหล่ำนี้ด้วย และ

เป็นกำร “ลงทุน” จริงๆ คือเอำเงินไปลงไว้แล้วได้ผลตอบแทน เพรำะ

เมื่อใดท่ีเรำต้องนั่งเฝ้ำซ้ือขำยเพื่อท�ำก�ำไร เม่ือนั้นก็เป็น “งำน” และ 

ผูก้ระท�ำกก็ลำยเป็น “พ่อค้ำหุ้น” มำกกว่ำท่ีจะเป็น “นกัลงทุน” ไปต้มกบ 

หรือไม่ต้มกบสรุปเป็นกำรส่วนตัวแล้วก็คือค�ำว่ำ ต้มกบ นั้นเป็นค�ำ

ส�ำหรับนักลงทุนแบบ PI ที่ไม่มีวินัยทำงกำรขำยตัดขำดทุนนั่นเอง แต่

ส�ำหรับนักทุนแบบ VI ที่มี margin of safety ที่ดี แถมพกด้วยกำรติด

อำวธุใน “วชิำหุ้น” ท้ัง 5 วชิำ นัน้คงไม่ได้ตืน่เต้นตกใจไปกบัเขำนกัครบั
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Disclaimer

ข้อควำมบำงประกำรท่ีปรำกฏอยู่ในวำรสำรเผยแพร่นี้มิได้จัดท�ำข้ึนเพื่อเป็นกำรเชิญชวนหรือแนะน�ำให้ซ้ือหรือขำยหุ้นแต่อย่ำงใด บำงข้อควำมเป็นกำรคำดคะเนหรือ

คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน บมจ. เอ็น ซี เฮ้ำส์ซิ่ง จัดท�ำวำรสำรนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ข้อมูลเท่ำนั้น ดังนั้นจึงไม่รับ

ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ หำกน�ำข้อมูลในวำรสำรเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น
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