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Stock Information

ข้อมูลบริษัท…………......................................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)
ช่ือย่อหลักทรัพย์…………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตัง้……………..........................................2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุรกิจ ……………………...…......….พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม…………….....…….….....อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผู้ถือหุ้นหลัก…………………………………กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผู้ถือหุ้นรายย่อย………………………....…22.51 (% Free float)  ณ วันที่ 27/12/2556
วันที่เริ่มซ้ือขายหุ้นใน SET….……………...29 มี.ค. 2547 
ทุนจดทะเบียน ……………….….......……….1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว…………................…1,185,985,052 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ …………………..…......….….1 บาท
นโยบายเงินปันผล …………………........…..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
เว็บไซต์บริษัท……………………...…….......….www.ncgroup.co.th
ที่อยู่…………………………….……….……....1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130                  
โทรศัพท์……………………..……...…..….… 0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………...……….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.ncgroup.co.th
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*

http://www.ncgroup.co.th/
http://www.ncgroup.co.th/
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Financial Highlights 2014

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557  ธันวาคม 2556 จ านวน %

สนิทรัพย์หมนุเวยีน 4,818.7 4,252.6 566.1 13.3

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 394.4 185.9 208.5 112.2

รวมสินทรัพย์ 5,213.1 4,438.5 774.6 17.5

หนีส้นิหมนุเวยีน 1,516.2 1,044.6 471.6 45.1

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน 1,326.5 1,097.1 229.4 20.9

รวมหนีสิ้น 2,842.6 2,141.7 700.9 32.7

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,370.5 2,296.7 73.7 3.2

งบแสดงฐานะการเงนิ 
เปล่ียนแปลง

ปี ปี

2557 2556 จ านวน %

รวมรายได้ 1,843.5   1,681.3   162.2 9.6

รวมค่าใช้จ่าย 1,700.0   1,548.2   151.8 9.8

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล 143.6      133.1      10.5 7.9

ภำษีเงินได้นิตบิคุคล 29.5        27.8        1.7 6.1

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 114.1     105.3     8.8 8.3

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เปล่ียนแปลง
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Projects Update Q.4/2014

พิธีตัง้ศาลและพิธียกเสาเอกโครงการดิอามองต์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา 
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงยก
เสาเอกโครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียมหรู 
ที่ รักษาเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์แห่งความ
สวยงามและประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ 

ส าหรับในส่วนของการก่อสร้างนั้น
ขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว เพ่ือให้เปน็ไป
ตามก าหนดเวลาและคุณภาพที่ดี

6



Press Visit บ้านฟ้ากรีนเนอรี ่ป่ินเกล้า-สาย 5

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)   
น าโดยคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม 
รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับส่ือมวลชนเยี่ยมชม โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร่ีป่ินเกล้า -

สาย 5 “บ้านสวนใจกลางธรรมชาติบนท าเลศักยภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน” 
ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพ่ือฟังก์ช่ันการใช้งานที่ลงตัว เน้นความทันสมัย ผสานกับการใช้

ชีวิตอย่างมีสไตล์ในแบบ “ชีวิตธรรมชาติไม่ห่างชีวิตเมือง” ค านึงถึงทุกความต้องการ เพ่ือ
ตอบสนองความสมบูรณ์แบบแห่งการใช้ชีวิต ในสังคมชุมชนเป่ียมสุขบนพ้ืนที่กว่า 65 ไร่ ถนน
พุทธมณฑลสาย 5 จ านวน 466 ยูนิต
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ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง
โครงการเนทูเรซ่า-พัทยาเหนือ
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IR Activities
NCH Opportunity Day Q.3/2014

เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2557 และวันท่ี 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯได้จัดงาน “Opportunity Day”

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือน าเสนอข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2557 และปี 2557 ตามล าดับ

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2557 ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าพบเพ่ือ

หารือและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ภาวะธุรกิจและแนวโน้ม” ใน “โครงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหวา่งธนาคารแหง่ประเทศไทยและนกัธุรกจิ” โดยมีคุณสมเชาว์ 
ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนบริษัทฯร่วมแลกเปล่ียนข้อมูล ณ ส านักงาน
ใหญ่ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

BOT แลกเปลีย่นข้อมูลเศรษฐกิจ

http://www.ncgroup.co.th/
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บ้านฟ้าปิยรมย์
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 

(มหาชน) น าโดยคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ เนรมิตงานเทศกาล

ลอยกระทง ให้เป็นค ่ าคืนอันแสนอัศจรรย์ เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

เพลิดเพลินกับประเพณีวัฒนธรรมไทยอันงดงาม , กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ

ชิงทุนการศึกษา พร้อมชมความบันเทิงจากการแสดงบนเวทีและวงดนตรีที่ขับกล่อมใน

บรรยากาศภายใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ณ สโมสรบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6

NCH กับชุมชน



กิจกรรม “อุ่นเพลงรัก รับลมหนาว”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เอ็น.ซี.    

จัดกิจกรรม“อุ่นเพลงรัก รับลมหนาว” ณ โครงการ            

ดิอามองต์ คอนโดมิเนียม กลางเมืองเชียงใหม่ ภายใน

งานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เ ช่น Workshop

เพ้นท์ร่มผ้าแพร , ท านายไพ่ยิปซี พร้อมร่วมรับประทาน

อาหารและเคร่ืองด่ืมสไตล์ฝร่ังเศส และเพลิดเพลินกับมินิ

คอนเสิร์ต บรรยากาศภายในงานเต็มเปน็ด้วยอบอุ่น

รอบรัว้ NC
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กิจกรรม “NC Happy Cruise Trip”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เอ็น.ซี. จัดกิจกรรมพาลูกบ้านล่องเรือ
NC Happy Cruises Trip ชมบ้านตัวอย่างโครงการบ้านฟ้ากรนีเนอรี่ ป่ินเกล้า – สาย 5 โดย
บรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากจะได้ด่ืมด ่ าบรรยากาศ
ธรรมชาติ 2 ฝ่ังแม่น ้าท่าจีน ไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระคู่บ้านคู่เมืองชาวสามพรานแล้วยังได้ร่วม
กิจกรรมสุดชิค อย่างกิจกรรม แชะ เชค็ แชร์ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) ได้
เข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจ าปี “อสังหาริมทรัพย์ 
ดัชนีหลัก ช้ี เศรษฐกิจปี 2015 ” เมื่ อวันที่  28 
มกราคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-C 
โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมธุรกิจบ้าน
จัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และ สมาคม
อาคาร ชุด ไทย โดย คุณวิ สุทธิ์  ศ รี สุพรรณ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี ซ่ึงการจัดงานสัมมนาในปีนี้ มี
ผู้ให้ความสนใจจากผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป 
ส่ือมวลเข้าร่วมฟังการสัมมนากันเป็นจ านวนมาก 
เหมือนกับทุกๆ คร้ังที่ผ่านมา

NCH เข้าร่วมงาน
สัมมนา “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักช้ีเศรษฐกิจปี 2015”
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ความรู้นักลงทุน

จัดพอร์ตอย่างไรให้เหมาะสม

เมื่อเราเร่ิมลงทุนส่ิงที่จะต้องพิจารณาและหลบเล่ียงไม่ได้ก็คือการซ้ือหุ้นต่างๆเก็บไว้
ในพอร์ตโฟลิโอหรือบัญชีซ้ือขายของเรา และไม่มีข้อจ ากัดว่าเราจะซ้ือหุ้นของก่ีบริษัทเก็บไว้
ในบัญชีนี้ อาจจะเพียง 1 บริษัทหรือ 100 บริษัทก็ไม่มีใครว่าอะไร ความเหมาะสมที่สุดล่ะ
เราควรจะมีหุ้นของกี่บริษัทด?ี

เร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่ตอบยากมากต่างคนก็ต่างความคิดและมีความสุขต่างกันไป บาง
คนอาจจะต้องการมีหุ้น 20 - 30 บริษัทหรือมากกว่าไม่ว่าขนาดของบัญชีซ้ือขายของ
ตนเองจะมีขนาดเท่าไรแต่ก็มีความสุขกับการมีหุ้นมากบริษัทเอาไว้ในบัญชีของตนเอง 
ในขณะที่บางคนต้องการมีคุณเพียง 2 ถึง 3 บริษัทเท่านั้นก็มี 

โดยคนที่ต้องการมีหุ้นของหลายบริษัทเอาไว้ในบัญชีของตัวก็อาจจะมีเหตุผลว่า 
ต้องการกระจายความเส่ียงมากๆ หรืออาจจะรักชอบหลายบริษัท หรืออาจจะมีความเห็น
ว่าจะได้มีโอกาสที่หุ้นเพ่ิมราคาสูงขึ้นไปได้มากขึ้น เพราะถือหุ้นอยู่หลายบริษัท ส่วนคนที่มี
คนจ านวนน้อยบริษัทอยู่ในบัญชีอาจจะมีเหตุผลว่าเลือกไม่ถูก มีบริษัทจ านวนน้อยมากที่

ตัวเองชอบหรือมีบริษัทจ านวนน้อยมากที่ตัวเองเข้าใจใน ธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น แต่ใน
ความเป็นจริงเมื่อจะพิจารณาว่าในบัญชีลงทุนบัญชีหนึ่งๆ ควรจะมีหุ้นของกี่บริษัทคง
จะอาศัยความชอบหรือความรู้สึกไม่น่าจะถูกต้องนัก แต่ควรอาศัยความน่าจะเป็นใน
การท าก าไรเป็นหลักมากกว่า 
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โดยหลักการแล้วถ้าเรามีหุ้นของหลายบริษัทมาอยู่ในบัญชีการลงทุน การขึ้นลง
ของมูลค่าบัญชีมักจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (ยกเว้นแต่ว่าผู้
ลงทุนคนนั้นสามารถเลือกหุ้นที่มีการเปล่ียนแปลงของราคาตรงกันข้ามกับดัชนีตลาด
หลักทรัพย์เข้ามาไว้ในบัญชีได้จ านวนหลายบริษัท ซ่ึงในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมาก) ดังนั้น
ถ้าเราต้องการผลตอบแทนเพียงเป็นไปตามดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ยังมีทางเลือกในการ
ลงทุนอื่นที่เหนื่อยน้อยกว่ามาก เช่น ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนให้ผลตอบแทนตาม
ดัชนีเป็นต้น และในเมื่อเราต้องการที่จะลงทุนเองและมีโอกาสที่จะได้ก าไรสูงกว่าดัชนีตลาด
หลักทรัพย์และเมื่อเกิดการขาดทุนก็ต้องการให้มีการขาดทุนน้อยกว่าระดับดัชนีของตลาด
หลักทรัพย์ เราจึงไม่ควรถือหุ้นมากบริษัทเกินไปนัก (ยกเว้นแต่ว่าเรามีความสามารถในการ
หาหุ้นที่มีราคาซ้ือขายต ่ากว่าราคาที่แท้จริงได้หลายบริษัทจริงๆ เท่านั้น) 

อีกข้อดีของการมีหุ้นจ านวนน้อยบริษัทอยู่ในบัญชีการลงทุนก็คือ 
เราสามารถติดตามทัง้ผลประกอบการ แนวโน้มของธุรกิจ และพฤติกรรม
ของราคาของหุ้นจ านวนไม่ก่ีตัวนัน้ได้ง่ายกว่าการที่มีหุ้นจ านวนมากมาย
หลายบริษัทอยู่ในบัญชีการลงทุน ทัง้นัน้โดยทัว่ไปแล้วถ้าเรามีเงินลงทุน 

. 1 ล้านบาทหรือน้อยกว่า ไม่ควรมีหุ้นเกิน 3-5 บริษัท

. ประมาณ 5 ล้านบาทควรมีหุ้นไม่เกิน 5 - 7 บริษัท

. ประมาณ 10 ล้านบาทก็ไม่น่าจะมีหุ้นมากเกินกว่า 10 บริษัท

. 20 ล้านบาทหรือมากกว่า อาจจะเลือกหุ้นของมากบริษัทขึ้นได้
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ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าการที่มีหุ้นของหลายบริษัทอยู่ในบัญชีการลงทุนนั้น ไม่
จ าเป็นว่าจะต้องมีจ านวนเท่ากันของเงินลงทุน มันคือเราจะซ้ือหุ้นของบริษัทที่ 1 จ านวน 1 
ล้านบาทหุ้นของบริษัทที่  2 จ านวน 2 ล้านบาทและหุ้นของบริษัทที่  3 เป็นจ านวน 
500,000 บาทก็ได้ โดยการพิจารณาจากความถูกต้องพอร์ตของคุณนั้นเร่ิมจาก        
เงินปันผลที่จะ ได้รับ  หุ้นของบริษัทได้มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมและ/หรือ
มีอัตราเงินปันผลที่สูง เราก็สามารถเน้นการลงทุนไปที่หุ้นของบริษัทนั้น คือซ้ือเป็นจ านวน
เงินมากเป็นพิเศษกว่าหุ้นของบริษัทอื่นก็ได้ ทั้งนี้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีกฎตายตัวใน
การจัดบัญชีการลงทุนของแต่ละบุคคล ตราบ ใดที่ รู้สึกมีความสุขและการจัดบัญชี
นั้นยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีไม่ยิ่งหย่อนกว่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นเอง 

ที่มา : www.muegao.blogspot.com , www.tsi-thailand.org
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IR Contact

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)

1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Tel. 0-2993-5080-7 # 403, 401, 404

Email : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่นี้ 

มิได้จัดท าขึ้นเพ่ือเปน็การเชิญชวนหรือแนะน าให้ซ้ือหรือขายหุ้นแต่

อย่างใด บางข้อความเป็นการคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า 

ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง

จัดท าวารสารนี้ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น 

ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน าข้อมูล

ในวารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น


