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Stock Information 

ข้อมูลบรษิทั บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย์ “NCH” 

วันทีก่อ่ตัง้ 2 กุมภาพันธ์ 2537 

หมวดธุรกจิ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

กลุ่มอตุสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ผู้ถือหุน้หลกั กลุ่มตันฑเทอดธรรม 

ผู้ถือหุน้รายยอ่ย 26.59 (% Free float)  ณ วันที่ 
15/3/2559 

วันทีเ่ริม่ซือ้ขายหุน้ใน SET 29 มี.ค. 2547 

ทุนจดทะเบยีน  1,245,284,305 บาท 

ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 1,245,283,691  บาท 

มูลคา่ทีต่ราไว ้ 1 บาท 

นโยบายเงนิปนัผล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

เว็บไซตบ์รษิทั www.ncgroup.co.th 

ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                   

โทรศพัท ์ 0-2993-5080-7 

โทรสาร 0-2993-5089 

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

 

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

Q.3/2016 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31

กันยายน 2559 ธันวาคม 2558 จ านวน %

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,633.8 4,628.2 5.6 0.1

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 363.6 386.2 (22.6) (5.9)

รวมสินทรัพย์ 4,997.4 5,014.4 (17.0) (0.3)

หนีสิ้นหมุนเวยีน 2,051.4 1,893.0 158.4 8.4

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 486.3 669.8 (183.6) (27.4)

รวมหน้ีสิน 2,537.7 2,562.8 (25.2) (1.0)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,459.7 2,451.5 8.2 0.3

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปล่ียนแปลง

ไตรมาส ไตรมาส

1-3/59 1-3/58 จ านวน %

รวมรายได้ 1,097.8  1,590.4  (492.6) (31.0)

รวมค่าใช้จ่าย 1,077.8  1,468.5  (390.7) (26.6)

ก ำไร(ขำดทนุ)กอ่นภำษีเงินได้นติิบุคคล 20.0 121.9 (101.9) (83.6)

ภำษีเงินได้นติิบุคคล 4.9 25.2 (20.3) (80.6)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 14.8 96.6 (81.9) (84.7)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เปล่ียนแปลง
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Revenue 

Sales  
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      นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) เผยยุทธศาสตร์ท าเลทองกรุงเทพฯโซนตะวันตก ภายใต้แบรนด์    
“บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์” กับชีวิตสะดวกสบายในการเดินทางสู่ทุก
เป้าหมายด้วยหลากหลายเส้นทาง อาทิ โครงการทางด่วนพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก
ตะวันตก รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่ พร้อมโครงการรถไฟฟ้าถึง 4 สายใน
อนาคต และส่วนต่อขยายทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ เชื่อมการเดินทางเข้าสู่ใจกลาง
กรุงเทพฯได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ชิดธรรมชาติไม่ห่างวิถีเมือง กับบ้านเดี่ยว
ในระดับราคาที่สุดพิเศษ เพียง 4 ล้านบาทต้นๆ พร้อม AIS Fibre อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 50/ 10 Mbs. ให้สนุกกับความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมที่ส่งตรงถึงบ้านตลอด 
365 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-593-6033 หรือ  www.ncgroup.co.th 

Projects Update Q.3/2016 
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กิจกรรม “บ้านฟ้ากรนีเนอรี่ บ้านนี้ดีอยู่แลว้รวย” 

    บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปิ่นเกล้า-สาย 5 จัดกิจกรรม “บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ บ้านนี้ดี     
อยู่แล้วรวย” บนท าเลศักยภาพ ติดถนนบรมราชชนนี ใกล้โลตัส ถือเป็นท าเลทองของ
โซนตะวันตก “ชีวิตธรรมชาติไม่ห่าง ชีวิตเมือง” พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา เดอะมอลล์บางแค มหาวิทยาลัยมหิดล 
รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ทางด่วนสายศรีรัชฯ บ้านหลังใหญ่ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ า         
2-4 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 4.3 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่วนลด
สูงสุด 4 แสนบาท* Gift Voucher Home Pro สูงสุด 50,000 บาท*     
ทองค าหนัก  2 บาทฟรี!! เครื่องปรับอากาศทุกห้องนอน AIS Fibre ใช้เน็ตฟรี  
1 ปีเต็มพิเศษ และสุดพิเศษส าหรับลูกค้าที่สนใจจองภายในเดือน รับสิทธิดูดวงฟรีกับ 
อ.คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดัง ณ ส านักงานขายโครงการฯ  
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-444-5579 หรือ www.ncgroup.co.th 
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IR Activities 

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดงาน “Opportunity Day” บริษัท   
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงานไตรมาส 1-2 ปี 2559  
    ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัท www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 

NCH Opportunity Day Q.2/2016 

                   ขอเรียนเชิญร่วมงาน “NCH  Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน                
     ประจ าไตรมาส 3 ปี 2559 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.10 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

NCH ได้รบัผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดีมาก”  
จากโครงการผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2559 



        นอกจากบริษัทจะมุ่ ง เน้นการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรภายในองค์กร แลัว ยั งให้
ความส าคัญกับทรัพยากรในอนาคต ด้วยการสร้าง
โอกาสด้านการศึกษาให้แก่ เยาวชน โดยมอบ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2559      
แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 8 ทุน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าสาขาวิชาดังกล่าว เป็นที่ต้องการของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก น าไปสู่การเตรียม
ความพร้อมให้กับทรัพยากรที่อาจกลายเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

เอ็น.ซ.ี มอบทุนการศกึษา  

กิจกรรมเพือ่การแบง่ปนั 

NCH Sustainability 

        ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ถือโอกาสจัดกิจกรรม
เพื่อการแบ่งปันให้กับเด็กหญิงและสตรีซึ่งขาดที่พึ่งพิงและต้องการความช่วยเหลือ ณ   
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร และสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ด้วยการ
รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภค–บริโภคที่จ าเป็น รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนส าหรับน้องๆ 
ในวัยเรียน ซึ่งตรงกับความต้องการของสถานสงเคราะห์ และน าไปส่งมอบให้กับสถาน
สงเคราะห์ทั้งสองแห่ง พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่บ้านธัญญพร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 
สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ                    
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าสซ่ิ์ง จ ากัด (มหาชน) ร่วมกล่าวให้ก าลังใจน้องๆ ในการตั้งใจศึกษาเลา่
เรียนและพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตต่อไป 

9 
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สานต่อกจิกรรม  
“โครงการ สร้างคนเกง่ คนดี ศรีสังคม”  

      

      บริษัทฯ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกัน
อย่ างมีความสุ ข ตามนโยบายหลัก 
ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy 
Living Community โดยเริ่มจากการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รอบ
โครงการฯ ดั งนั้ นบริ ษั ทจึ ง ได้ จั ด
กิจกรรมกับโรงเรียนในกรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล ด้ ว ยการอบรมและท า
กิจกรรม โดยพนักงานจิตอาสาของ 
เอ็น.ซ.ีร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
ที่มุ่งหวังปลูกฝังกระบวนการคิดอย่างมี
ระบบในทิศทางเชิงบวกให้เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ หล่อหลอมการพัฒนาจิตใจให้เป็น
ผู้ มี คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต       
มีจิตส านึกต่อสาธารณะ สร้างความเป็น
ผู้ น า และผู้ ต ามที่ ดี  มี วุฒิภาว ะทาง
อารมณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน   
มีความผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น
การสร้างรากฐานท่ีดีให้กับสังคม ชุมชน 
เ อ็ น . ซี .  แ ล ะ เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี ข อ ง
ประ เทศชาติต่ อ ไป โดยได้ เ ข้ าร่ วม
กิจกรรม “โครงการ สร้างคนเก่ง คนดี 
ศรีสังคม” เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน
ที่ผ่ านมา ณ โรง เรียนวัดลาดสนุ่น 
จังหวัดปทุมธานี  
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NCH เข้ารว่มงาน “Home Buyers'expo 2016”              
วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 59 ณ ศูนย์การประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์ 

รอบรั้ว NC 

NCH เข้ารว่มงาน “มหกรรมบา้นและคอนโด ครั้งที ่35”              
วันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์ 

บริษัท เอ็น. ซี . เฮ้าส์ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปลายปี         
“NC Winning 7 พบ7 สิ่งมหัศจรรย”์  พร้อมรับส่วนลดมากมาย ผนึกแคมเปญ
ร่วมกับธนาคาร 7 สถาบันการเงินใหญ่ จัดทัพ 8 โครงการ 8 ท าเลคุณภาพ 
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ความรูน้ักลงทุน 
..อยา่คาดเดาดัชน.ี. 

       เพื่อนหลายคนมีกิจกรรมการ...เก็งก าไรกับการคาดเดาดัชนี ว่าในปีหน้า 
เดือนหน้า สัปดาห์หน้า พรุ่งนี้ หรือแม้แต่ บ่ายนี้ หรือเช้าวันรุ่งขึ้น ดัชนีจะขึ้น
หรือลง ซึ่งส าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์จริงๆแล้ว  อาจจะพอรู้
ได้ว่าโอกาสที่จะคาดได้ถูกนั้นไม่ค่อยต่างอะไรกับการโยนเหรียญเท่าไรนัก  

การคาดเดาดัชนี 
       จะว่าไปแล้วการคาดเดาดัชนีก็คือการคาดเดาตลาดน่ันเอง และแปลกที่
การเดาว่าดัชนีของตลาดจะขึ้นหรือลงในวันรุ่งขึ้นนั้นมีโอกาสถูกประมาณ
ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง อย่างน้อยก็โดยส่วนตัวของผม เรียกว่าแค่เดาว่าดัชนีจะ "ขึ้น" 
หรือ "ลง" ยังยากเลย แม้ในยามที่ดัชนีดูจะมีทิศทางแน่นอน แต่ละวันก็ยังมีการ
ขึ้นๆลงๆ อยู่ดี และยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ตลาด sideway หรือยังหาทิศทางของตัวเอง
ไม่ถูกด้วยแล้ว โอกาสเดาถูกอาจจะลดเหลือน้อยกว่าครึ่งหน่ึงลงไปอีก 
นี่ไม่นับว่า การเดาถูกทางที่ว่านั้นจะต้องเดา 
"ขนาด" ของความถูกต้องท่ีว่าน้ันให้ถูกด้วยนะ 
เช่น ถ้าเราเดาว่าดัชนีจะขึ้น(แล้วขึ้น+5) แต่
อีกวันหนึ่งเดาว่าจะขึ้นต่อ แต่เดาผิดคือดัชนีลง
และผิดมาก คือ -20 แบบนี้ความเสียหาย
อาจจะมากขึ้นกว่าเดิม เรียกว่านอกจากเดาว่า
ขึ้นหรือลงแล้ว ยังต้องเดาได้ว่าขึ้นหรือลงเท่าใด
ให้ถูกต้องอีกด้วย เพื่อใช้ประโยชน์จากการเดา
ถูกได้เต็มที่เพื่อการเก็งก าไร เพราะถ้าเดาผิด 
หรือผิดปริมาณด้วย ย่อมเกิดความเสียหายได้
มาก เรียกว่ายากเอาการเลยทีเดียว  

สรุปง่ายๆ คือไม่ว่าเราจะเดาถูกหรือผิด เดิมพันที่วางในการเดาแต่ละครั้งมักจะ
วนเวียนท าให้เราขาดทุนได้เสมอในที่สุด  
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ที่มา : www.muegao.blogspot.com 

การคาดการณ์บริษัท 
        อยากจะบอกว่า แทนที่เราจะนั่งคาดการณ์ดัชนี ที่ดูแล้วเหมือนจะง่าย
เพราะอิงกับเศรษฐกิจต่างๆ แต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นนัก ในทาง
ตรงกันข้ามกับการคาดการดัชนี แต่เรามาคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนต่างๆ แทนดูจะง่ายกว่าด้วยซ้ า และถ้าผสมกับราคาหุ้นที่จะขึ้นหรือลง
ในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น ดูจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วย  โดยส่วนตัวแล้วผมมักคาดได้
ถูกต้องมากกว่า 75% และท่ีส าคัญคือแม้จะผิดก็ไม่ผิดจนเกิดความเสียหายมากนัก 

     ท า ไมจึง เป็น เช่นนั้นอาจจะ เป็น
เพราะเรามักสนใจคาดการณ์เฉพาะบริษัท
ที่เราคาดได้ คือได้ศึกษามาดีแล้ว รู้จัก
บริษัทนั้นดี (และน าไปใช้งานในการ
ลงทุน) ส่วนที่เราไม่รู้เราก็ปล่อยไป ไม่
สนใจน าไปใช้งานอะไร เมื่อเราหัดท าเช่นน้ี
ซ้ าๆ โอกาสส าเร็จในการลงทุนมักจะสูง
กว่า (แต่อาจจะต้องรอนานกว่าจะสะท้อน
ออกมาในราคาหุ้น ไม่ เหมือนกับการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ขึ้นลงทุกวัน เป็น
การแลกเปล่ียนครับ) 

สรุป 
ในระยะยาวแลว้คนพยายามเดาดชันแีละพยายามหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีในแต่ละวันจึงมักเป็นผู้แพ้คนที่เข้าใจธุรกิจ และเข้าใจการสะท้อนกลับมาถึง
ราคาหุ้น (ว่าจะกลับมาหรือไม่และควรเป็นจ านวนเท่าไร-ส่วนเมื่อไรนั้นไม่มีใคร
บอกได้) จึงมักชนะในระยะยาวนั่นเอง 
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IR Contact 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 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 
     ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ ในวารสาร
เผยแพร่นี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือแนะน า
ให้ซื้อหรือขายหุ้นแต่ อย่างใด บางข้อความเป็นการ
คาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จัดท าวารสารนี้
ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น
จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน า
ข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น 


