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ขอมูลบริษัท………….................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย………….……….…….“NCH”

วันท่ีกอตั้ง……………......... .………...2 กุมภาพันธ 2537

หมวดธุรกิจ …………………...…...….…พัฒนาอสังหาริมทรัพย

กลุมอุตสาหกรรม……………......…..…อสังหาริมทรัพยและกอสราง

ผูถือหุนหลัก…………………...………...กลุมตันฑเทอดธรรม

ผูถือหุนรายยอย………………………..…23.69 (% Free float) 
  ณ วันท่ี 30/12/2554

วันท่ีเร่ิมซื้อขายหุนใน SET….………...29 มี.ค. 2547 

ทุนจดทะเบียน ……………….….....… 1,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว…………..……1,185,985,052 บาท 

มูลคาท่ีตราไว …………………………….1 บาท

นโยบายเงินปนผล ……………….……..ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

เว็บไซตบริษัท…………………….……….www.ncgroup.co.th

ที่อยู……………………………….………..1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 
  ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130  

โทรศัพท…………………………….……..0-2993-5080-7 

โทรสาร……………………………….….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ncgroup.co.th 
เมนู นักลงทุนสัมพันธ*
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NC Project Portfolio 2012
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Financial Highlights 

Q.1-3/2012

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

 กันยายน 2555  ธันวาคม 2554 จํานวน %
สินทรัพยหมุนเวียน 3,220.9 3,124.5 96.5 3.1
สินทรัพยไมหมุนเวียน 186.6 186.3 0.3 0.2

รวมสินทรัพย 3,407.5 3,310.7 96.8 2.9

หน้ีสินหมุนเวียน 575.6 543.0 32.6 6.0

หน้ีสินไมหมุนเวียน 639.5 548.2 91.3 16.7

รวมหนี้สิน 1,215.1 1,091.2 123.9 11.4

สวนของผูถือหุน 2,192.4 2,218.5 (26.1) (1.2)

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปลี่ยนแปลง

เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รวมรายได 1,034.8 1,218.1 (183.3) (15.0)

รวมคาใชจาย 953.3 1,108.1 (154.8) (14.0)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 0.1 (0.3) 0.4 130.3

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 81.7 109.7 (28.0) (25.5)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 24.8 53.2 (28.5) (53.4)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 56.9 56.4 0.5 0.8

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ไตรมาส 

1-3/55

ไตรมาส 

1-3/54

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท
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NEW Project

     เปดตัวอยางเปนทางการกับโครงการใหม “NATUREZA” พัทยาเหนือ 
ประเภทคอนโดมิเนียม มูลคาโครงการ 606 ลานบาท จํานวน 406 ยูนิต ดวยคอน
เซปตบาน“Nature is all around” คือความสุข...ทามกลางธรรมชาติ แรง
บันดาลใจจากธรรมชาติสูการออกแบบคอนโดมิเนียม บนพ้ืนที่สีเขียวรูปแบบใหม
สไตล Modernized Art Park โดดเดนที่สุดในเมืองพัทยา พรอมหองพักแบบ 
Motif Function Design เปดรับลมสดชื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ไดตลอดเวลา 
เพื่อใหคุณพักผอนและมีความสุขทามกลางธรรมชาติอยางมีศิลปะ และเต็มไปดวย
สีสันในทุกยางกาวของการใชชีวิตในเมืองพัทยา
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IR Activities
NCH Opportunity Day Q.1-2/2012

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผานมา 
บริษัทฯ ไดจัดงาน“Opportunity Day”
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน ณ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําเสนอ
ขอมูลดานผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1-2 
ป 2555 และแผนการดําเนินงาน ไตรมาส 
3-4 ป 2555 ภายในงานมีผูสนใจเขารวม
ฟงการนําเสนอขอมูลจํานวนมาก ทั้งกลุม
นักลงทุน  นักวิ เคราะห  ผู ถือ หุน  และ
สื่อมวลชนทั่วไป

     ทั้งนี้ ทานสามารถรับชมเทปบันทึกการ
แถลงผลประกอบการยอนหลั ง  และ
เอกสารประกอบการบรรยายไดที่เว็บไซต
ข อ ง บ ริ ษั ทwww.ncgroup.co.th เ ม นู    
นักลงทุนสัมพันธ

ขอเชิญรับชมการถายทอดสด แถลงผลการดําเนินงานไตรมาส 1-3 ป 2555 และ
แผนการดําเนินงานไตรมาส 4 ป 2555 “NCH Opportunity Day” ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.15-14.30 น. ณ หอง1101 ช้ัน 11 อาคาร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถรับชม Live Opportunity Day 
Webcast ผานiPhone iPod iPad Blackberry และ Android ผาน
www.set.or.th/oppday,www.settrade.com/oppday

Upcoming Event

NCH ไดรับผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากโครงการ
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555 โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่
ปรับปรุงใหมตามมาตรฐานสากลตอไป 



NCH กับสังคม
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       โครงการ รวมแรงไทย...
รักษาน้ําใสทุกคูคลอง

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ผานมา คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผูจัดการ เขาพิธีรับมอบโลประกาศเกียรติคุณในโครงการ “รวมแรงไทย..รักษา
นํ้าใสทุกคูคลอง"  จากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด ซ่ึงจัดโดยกระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ เปน 1 ใน 40 หนวยงาน
แรก ที่เขารวมโครงการ ปลูกสรางจิตสํานึกการดูแลรักษาคูคลองแกทองถ่ิน 
ชุมชน บาน วัด โรงเรียนเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนตอไป

NCH สนับสนุนทุนการศึกษา
    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผาน
มา  คุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม 
กรรมการผู จัดการ  บริ ษัท  เอ็น .ซี .   
เ ฮ า ส ซ่ิ ง  จํ า กั ด  (มหาชน )  มอบ
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีความ
ประพฤติ ดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
ระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรม
ศ า ส ต ร  แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซ่ึงเปนการมอบทุนแบบตอเนื่อง
จนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
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โครงการ “NC อาสาสรางคาย ปท่ี 2”

     บริษัทฯ รวมสนับสนุนชมรมราชมงคล
อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการดําเนิน
กิจกรรมออกคายราชมงคลอาสาพัฒนาชนบท
ประจําป 2555 โดยการกอสรางอาคารเรียน
ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 40 ใหกับ
โรงเรียนบานทาชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)   
ต.ทุงเสลี่ยม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย กิจกรรม
ดังกลาวจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2555 ที่ผานมา 
นอกจากนี้ เอ็น.ซี. กรุป ยังไดเปดโอกาสให
พนักงานเอ็น.ซี. จิตอาสากวา 30 คน มีสวน
รวมในการสรางสรรคสังคมดวยการออกคาย
อาสาสรางอาคารเรียน การเสียสละเพื่อสังคม
ดวยการอาสาลงมือปฏิบัติจริง ฝกการทํางาน
รวมกัน ความสามัคคี และเรียนรู ถึงความ
ตองการที่แทจริงของชุมชนในถ่ินทุรกันดาร 
ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมแบรนด 4 ใจ ของ  
เอ็น.ซี.กรุป:
    รูใจ   (Understanding) 
    ใสใจ (Caring) 
    น้ําใจ (Helpful) 
    เช่ียวชาญ วางใจ (Expert)



รอบรั้ว NC
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รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน

     วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผูจัดการ เขาพิธีรับมอบโลประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน    
ปที่ 2พ.ศ.2555 จัดโดยศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย   
บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด ณ หองประชุมใหญ บริษัท 
บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด ซ่ึงจากการสํารวจโครงการที่ไดรับการ
คัดเลือก ไดแก โครงการบานฟาปยรมย เนสโต วงแหวนลําลูกกาคลอง6 ประเภท
บานเด่ียว ระดับราคาปานกลาง

NCH รวมงานมหกรรมบานและคอนโด คร้ังท่ี 27
 

ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม 2555 

ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์



ความรูนักลงทุน
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ผอนบานหมดไดเร็วกวาใจคิดโดยไมรูตัว

     ระยะเวลาผอนสงบานที่ยาวนาน 20-30 ป ถาหากเริ่มตนผอนที่อายุ 30 ป 
บางคนจะผอนหมดเมื่ออายุ 60 ป หรือเกษียณพอดี คนบางกลุมถามวาทําไมไม
เริ่มใหเร็วกวาอายุ 30 ป เชน อายุ 25 ป หรือนอยกวานั้น คําตอบในใจของมนุษย
เงินเดือนที่เคยผอนบานหลังแรกคงจะตอบดวยเสียงเบาๆ วา... เริ่มเร็วนั้นยาก
เพราะกวาที่จะสะสมเงินดาวนบานใหไดสักหลัง คิดอยางงายๆ ที่ 500,000 บาท 
ทํางานกี่ปจึงจะมีเงินเก็บเทานี้ ที่สําคัญคนท่ีมีวินัยทางการเงินตํ่า ทํางานใหมๆ มี
เงินกอนจากโบนัส หรือไดเงินเดือนเพิ่มนิดๆ หนอยๆ ก็ผันไปเปนเครื่องอํานวย
ความสะดวกอื่น เชน โทรศัพทมือถือ หรือรถยนต กันเสียเปนสวนใหญ จึงไมใช
เรื่องแปลกที่จะเริ่มตนที่อายุ 30 ป 
     บางคนอาจมีคําถามในใจอีกวา แลวมันแปลกตรงไหนที่เราจะผอนบานตอน
อายุ 30 ป แลวผอนหมดเมื่ออายุ60 ป เพราะความจริง เงินผอนบานไมได
มากมายอะไร ถาเชนนั้นลองพิจารณาตารางดังตอไปนี้
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     บางคนเห็นตารางนี้แลวแทบไมเช่ือสายตาตัวเองวาเงินกูซ้ือบานหลังเล็กๆ 
ของตนนั้น เมื่อจายกันจนหมดหนี้แลวจะเสียดอกเบี้ยกันมโหฬารขนาดนี้ ตัวเลขใน
ตารางขางตนต้ังอยูบนสมมติฐานที่วา ไมมีการจายเงินงวดกอนใหญกอนครบ
กําหนดเลยแมแตครั้งเดียว

     แตไมวาคุณจะเปนคนประเภทไมคิดมากกับบานที่มูลคา 1 ลานบาท แตคุณ
จายเงินทั้งสิ้น 1.6 ลานบาท เพราะเชื่อวาเวลาผานไป 30 ป บานของเราจะมี
มูลคามากกวานี้อยางแนนอน หรือคุณจะเปนคนประเภท ทนไมไดที่จะตองเสีย
ดอกเบี้ยเกินกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาของที่ซ้ือ ลองมาหาวิธีงายๆ เพื่อลดดอกเบี้ยที่
ตองเสียใหกับธนาคารกันดีกวา

1. เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่คุณจะกูซ้ือบานเพิ่มขึ้นหนึ่งบัญชี โดยกันไวให
เปนบัญชีสําหรับจายหนี้บานโดยเฉพาะ สมมติใหเรียกวาบัญชีเดือนที่ 13

2. นําเงินครึ่งหนึ่งของยอดที่ตองผอนบานทุกเดือนทะยอยใสไวในบัญชีใน
     ขอ 1 ทุก 2 สัปดาห เชน หากตองผอนบานเดือนละ 4,544.05 บาท          
     ตามตารางตัวอยางสําหรับบานราคา 1 ลานบาท (คิดดอกเบี้ย 5%) ให
     ฝากเงินราย 2 สัปดาหที่ยอด 2,272 บาท

Note : ใน 1 ป มี 52 สัปดาหนั่นแปลวา คุณจะมียอดเงินในบัญชีนี้ที่    
     2,272 x 26 สัปดาห = 59,072 มากกวาที่ตองจายหนี้จริง 4,544 x 12 
     เดือน = 54,528 บาท อยู 4,544 บาท หรือมากกวาอยู 1 เดือน
3.   เมื่อถึงกําหนดจายเงินงวดปกติ ใหนําเงินสวนเกิน (4,544 บาท ใน     
      ขอ 2) มาแบงเปน 12 งวด ได 4,544/12 =378.67 บาท แลวจายเพิ่ม
      เขาไปจากยอดเงินงวดที่ตองจายรายเดือนปกติ นั่นคือแทนที่จะจาย
      เดือนละ 4,544 บาท ใหจายที่ 4,544.05+378.67= 4,922.72
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หลังจากน้ันลองพิจารณาตารางตอไปนี้ใหม แลวคุณจะพบความจริงบางอยาง

     ดวยกลยุทธเก็บเงินเพ่ิมดวยบัญชีเดือนที่ 13 ทําใหคุณสามารถประหยัดเงินได 
แถมเปนอิสระจากภาระหนี้ไดเร็วขึ้นอีกอยางนอย 4 ป เรียกวาสําหรับใครก็ตามที่
เริ่มผอนตอนอายุ 30 แทนที่จะตองผอนไปจนเกษียณ แตสามารถเปนไทไดเร็วขึ้น 
และอาจมทีางเลือกในการเกษียณกอนกําหนดไดอีกดวย

     การที่ตองผอนทุกเดือนอยูแลว ในความรูสึกของคุณกับการกันเงินทุก           
2 สัปดาห อาจแตกตางกันเล็กนอยในทางปฏิบัติ คุณควรที่จะสรางบัญชีเดือนที่ 13 
นี้ ลวงหนากอนเริ่มผอนบานงวดแรก สัก 2-3 เดือน แลวใหใชวิธีถอนเงินจากบัญชี
เดือนที่ 13 นี้ ไปชําระหนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ทุก 2 สัปดาห คุณนําเงินไปฝากใน
บัญชีเดือนที่ 13 และเมื่อถึงกําหนดสิ้นเดือนชําระหนี้บาน คุณเพียงแคเขียนใบถอน
เงินจากบัญชีเดือนที่ 13 ไปชําระหนี้บานดวยยอดที่สูงกวาที่ธนาคารกําหนด
เล็กนอย แลวสุดทาย...อิสรภาพจากการเปนหนี้ก็จะมาถึงเร็วกวาที่คิดจนบางคนไม
รูตัวเลยทีเดียว

           ที่มา: www.tsi-thailand.org
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IR Contact
ฝายนักลงทุนสัมพันธ

บริษัท 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 : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
     ขอความบางประการที่ปรากฏอยูใน
วารสารเผยแพรนี้ มิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปน
การเชิญชวนหรือแนะนําใหซ้ือหรือขายหุน
แตอยางใด บางขอความเปนการคาดคะเน
หรือคาดการณลวงหนา ซ่ึงอาจมีความ
เสี่ยงและความไมแนนอน บมจ.เอ็น.ซี. 
เ ฮ า ส ซ่ิ ง  จั ด ทํ า ว า ร ส า ร นี้ ขึ้ น  เ พื่ อ
วัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูลเทานั้น 
ดังนั้นจึงไมรับผิดชอบตอความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพร
นี้ไปใชกับวัตถุประสงคอื่น


