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Stock 
 

Information 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
วันที่ก่อต้ัง 
หมวดธุรกิจ 
กลุ่มอุตสาหกรรม 
ผู้ถือหุ้นหลัก 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
 
วันที่เริ่มซ้ือขายหุ้นใน SET 

ทุนจดทะเบียน  
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 
มูลค่าที่ตราไว้  
นโยบายเงินปันผล  
เว็บไซต์บริษัท 
ที่อยู ่
  
 
โทรศัพท์ 
โทรสาร 
 
 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
“NCH” 
2 กุมภาพันธ์ 2537 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มตันฑเทอดธรรม 
26.59 (% Free float)  ณ วันท่ี 
15/3/2559 
29 มี.ค. 2547 
1,245,284,305 บาท 
1,245,283,691  บาท 
1 บาท 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
www.ncgroup.co.th 
1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต  
คูคต  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                   
0-2993-5080-7 
0-2993-5089 
*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncgroup.co.th  
www.ncgroup.co.th  
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 
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Financial 
 

Highlight 
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Financial 
 

Highlight 

Sales 

Sale Revenue 
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Financial 
 

Highlight 

Sale Target - 2017 

Sale Revenue Target – 2017 
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Financial 
 

Highlight 

Sale Revenue Breakdown by Business Type 

Sale Revenue Breakdown by Purchase Preference 

       2015                                  2016 

       2015                                  2016 
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Projects 
  

Update 
 

Q4/2016 

Currently Active Projects on Dec , 2016 

Backlog on Dec , 2016 

Total Project
Units Value Units Value % Units Value %

(MB.) (MB.) (MB.)

1 Baan Pha Piyarom Terre (P12) 456 775 455 771 100% 455 771 100%

2 Baan Pha Piyarom Lake Grande (P13) 144 737 80 420 57% 75 391 53%

3 Baan Pha Piyarom Niva (P14) 295 748 162 420 56% 150 393 53%

4 Baan Pha Greenery Pinklao-Sai 5 466 1,711 353 1,204 70% 349 1,184 69%

5 Baan Pha Greenery Pakkret-Ratchapreak 128 703 19 83 12% 18 78 11%

6 NC Royal Pinklao 61 863 43 613 71% 40 566 66%

7 NC on Green Charm 109 1,017 20 190 19% 8 74 7%

8 Natureza North Pattaya (P1) 406 646 367 547 85% 347 512 79%

9 Natureza North Pattaya (P2) 406 720 172 264 37% 135 201 28%

10 Dimant Condominium 77 187 29 64 34% 27 58 31%

2,548     8,107 1,700 4,578 56% 1,604 4,229 52%

Project 
Sales Transferred

    Total 

Total Project
Units Value Units Value % Units Value %

(MB.) (MB.) (MB.)

1 Baan Pha Piyarom Terre (P12) 456 775 1 4 0% 0 0 0%

2 Baan Pha Piyarom Lake Grande (P13) 144 737 64 317 43% 5 29 4%

3 Baan Pha Piyarom Niva (P14) 295 748 133 328 44% 12 27 4%

4 Baan Pha Greenery Pinklao-Sai 5 466 1,711 113 507 30% 4 20 1%

5 Baan Pha Greenery Pakkret-Ratchapreak 128 703 109 620 88% 1 5 1%

6 NC Royal Pinklao 61 863 18 250 29% 3 47 5%

7 NC on Green Charm 109 1,017 89 827 81% 12 116 11%

8 Natureza North Pattaya (P1) 406 646 39 99 15% 20 35 5%

9 Natureza North Pattaya (P2) 406 720 234 456 63% 37 64 9%

10 Dimant Condominium 77 187 48 123 66% 2 6 3%

2,548     8,107 848 3,529 44% 96 349 4%

Project 
Inventory Backlog

    Total 
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        บ ริ ษั ท  เ อ็ น .ซี  เ ฮ้ า ส์ ซิ่ ง  จ า กั ด 
(มหาชน) จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปลายปี 
“NC Winning 7 พบ7 สิ่งมหัศจรรย์ ” 
        ผนึกแคมเปญร่วมกับธนาคาร 7 
สถาบันการเงินใหญ่ จัดทัพ 8 โครงการ 8 
ท าเลคุณภาพในแบรนด์เอ็น.ซี  
 
 
 
 
 
 

 
 
       
    เป็นการมอบโอกาสทองให้ผู้ที่ต้องการ
ซื้อบ้าน พร้อมรับส่วนลดมากมายในงาน
มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 35 วันที่ 
6-9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ ์

Projects 
  

Update 
 

Q4/2016 

เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้าน 
 “เอ็น.ซี. รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ” 

 “บ้านใหญ่ ฮวงจุ้ยดี อยู่แล้วรวย” 

  

  

       บ้านฟ้าปิยรมย์ วง
แหวนล าลูกกา คลอง 
6 จัดกิจกรรม“บ้าน
ใหญ่ ฮวงจุ้ยดี อยู่แล้ว
รวย”ใกล้ชิดส่วนตัว
กับ อ.คฑา ชินบัญชร 
พร้อมกับฟังการเสริม
ดวงต้อนรับปีระกา  
 

ให้รวยๆ เฮงๆๆ รับปี
ใหม่ พร้อมจองบ้าน
ภ า ย ใ น ง า น รั บ 
package 
ท่อง เที่ ยว เสริมดวง 
ไหว้พระฮ่องกง 3 วัน 
2 คืน กับสายการบิน
เอมิเรตส์ เริ่ม 1.89 

NCH เข้าร่วมงาน 
 “มหกรรมบ้านและคอนโด’35” 
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           ขอเรียนเชิญร่วมงาน “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)” ในวัน
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน    เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  

IR Activities 

NCH Opportunity Day Q3/2016 

           เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ ได้ จัดงาน “Opportunity 
Day”  บริษัท   จดทะเบียนพบผู้
ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลด้าน
ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-3 ปี 
2559  
          ท้ังนี้ ท่านสามารถรับชมเทป
บันทึกการแถลงผลประกอบการ
ย้อนหลัง ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ncgroup.co.th
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 
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NCH 
 

Sustainability 

11 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและมุ่ งมั่นที่ จะ
ขับเคล่ือนงานพัฒนาด้านความยั่งยืนให้เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูง สุดต่ อบริบททาง เศรษฐกิ จ  สังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น 
ในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นประเด็นส าคัญด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพยายามเข้าไปมีบทบาทใน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้เสีย ซ่ึงประเมินจากกระบวนการด าเนิน
ธุรกิจปัจจุบันและทิศทางในอนาคต การพิจารณา
ถึงผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งประเมินความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงาน 
โด ย เ ฉพ าะ คว าม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งค มใ น
กระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR in Process) 
ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นมาสู่ธุรกิจ  

ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้เสริมสร้างทีมองค์กร
ภายใน ปลุกพลังการท างานให้ตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการท างาน 
รวมถึงทุกหน้าที่การงานด้วย โดยการจัดประชุม

ให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
(CSR in Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน 

โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน 
“CG & CSR Day 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความ
ยั่งยืน” โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย 
แผนงานและเป้าหมาย ปี  2560 และบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
“CSR in Process” โดย           คุณวรณัฐ เพียร
ธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันไทยพัฒน์ และ
การบรรยาย“รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน” โดย 
ดร. วิเลิศ ภูริวัชร  ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามด้วยกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ”
ทุน เอ็น.ซี. ประจ าปีการศึกษา 2560” ซ่ึงเป็นการ
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 8 ทุน 

 



NC 
 ท าดีถวายพ่อ 

          “ในหลวงรัชกาลท่ี 9” ทรงเป็น
แบบอย่างให้ประชาชนของพระองค์ 
และถึ งแม้ ในวันนี้พ ระองค์ เ สด็ จสู่
สว ร รค าลั ย แล้ ว  แต่ ด้ ว ยพ ร ะมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ยังคงจารึกอยู่บน
แผ่นดิน ฝังแน่นอยู่ในจิตใจคนไทยเสมอ 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
โดยทีมพนักงานจิตอาสาจัดให้บริการ
ย้อมผ้าสีด าและสกรีนเสื้อให้กับสมาชิก
โครงการและประชาชนทั่วไป เพื่อถวาย
ด้วยความอาลัยและน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลท่ี 9”  
 
 
 
 

ณ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนล า
ลูกกา-คลอง 6, โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอ
รี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์, โครงการบ้านฟ้า
กรีนเนอรี่  ปิ่นเกล้า -สาย 5 และ
โครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ 

12 



NC 
 ท าดีถวายพ่อ 

          บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมเทิดพระเกียรติและ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 “ในหลวง รัชกาลท่ี  9” เนื่ องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
โดยร่วมฟังการเทศนาธรรม ตัก
บาตรข้าวสาร-อาหารแห้งพระสงฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ในวัน
จันทร์ ท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ 
สโมสรโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์  
        และกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ส านักงาน
ขายโครงการ เอ็น.ซี ออนกรีน ฌาร์ม   
 
 
 
 
 
 
 
 ลูกบ้าน ชมรมจักรยาน บ้านฟ้าชวน
ป่ัน โครงการป้านฟ้าปิยร่วมออก
ก าลังกาย ทุกสัปดาห์ เพื่อหันมาใส่
ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 

13 



ความรู้  นักลงทุน 

ของแถมจากการซื้อหุ้น 
         ส าหรับหลายคนแล้วการท าธุรกิจอาจจะ
เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจซึ่งก็ไม่ได้ผิด
อะไร แต่กับอีกหลายคนการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์โดยการซื้อหุ้น เป็นทางเลือกที่
น่าสนใจกว่ามาก เนื่องจากไม่ต้องเริ่มต้นทุก
อย่างด้วยตัวเองทั้งหมด  นอกจากนี้แล้วถ้าเรา
ไม่ได้สนใจราคาของหุ้นที่ขึ้นๆลงๆและเรา
สามารถเลือกบริษัทที่ดีได้ในหลายๆโอกาส
นับว่าเป็นความโชคดีของคนที่ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ที่สามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่ ากว่า
มูลค่าทางบัญชี  สิ่งที่เราได้มาจากการซื้อหุ้นที่
มีราคาต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัท
นั้นไม่ใช่เพียงแต่ได้หุ้นราคาถูกเท่านั้น แต่เรา
ยังซื้อสิ่งของที่จับต้องไม่ได้เลยของบริษัทติด
มือมาด้วยในราคาที่แทบไม่ต้องจ่ายอะไร
เพิ่มเติม 
ของแถมจากการซื้อหุ้น คือ 
• ยี่ห้อ (คิดดู ว่าเราจะปั้นยี่ห้อเองได้ ท่าทางจะ
เหนื่อย นี่ไม่ต้องคิดถึงว่าปั้น 5-10 ยี่ห้อที่เรา
ถือหุ้นในบริษัทนั้นนะ)  

• เวลา (คิดดูอีกว่าเราจะต้องใช้เวลาเท่าไรใน
การสร้างบริษัทอย่างที่ เห็นได้ ให้เติบโต
อย่างที่เป็นได้)  

• โอกาส (คิดเพิ่ม เรามีความสามารถสร้าง
บริษัทใหญ่ยักษ์อย่าง ปูนซิเมนต์ไทย  
 
 

ธนาคารกรุงเทพ ไหม – ยกเปรียบเทียบ 
เท่านั้น อืม อะไรก็เป็นได้ แต่ทางเลือกที่ดีก็ไม่
ควรทิ้ง) 
• ลูกค้าเดิม (แล้วลูกค้ามหาศาลแบบที่บริษัทที่
เราก าลังจะซื้อหุ้นนั้นมีอยู่ล่ะ ถ้าเราสร้างเอง
ทั้งหมด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร) 

• know how หรือความรู้ที่สะสมใน
กิจการ (เราเริ่มจากศูนย์ จะติดลบไหมนะ 
อืมก็เป็นได้นะ เอาแบบบวกวันนี้เลยก็เป็น
ทางเลือก) 

• ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ผู้ จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ 
(supplier) คู่ค้า (vendor) ใน
อุตสาหกรรม/ธุรกิจนั้น 

• พนักงาน (ถ้าต้องรับสมัครพนักงาน พัฒนา
เขาขึ้นมาเอง จะท าอย่างไร เสียเงินและเวลา
ขนาดไหน)กกกกกกกกกกกกกกกกกก                 
          แต่ถ้าถามว่า ของที่มันฟรีส าหรับเรา
นั้น มีฟรีจริงๆ หรือ ในความเป็นจริงคือไม่มี
อะไรฟรีในโลกนี้ เพียงแต่ว่า ใครจ่ายไป
ก่อนหน้าเรา เท่านั้นเอง จะเห็นว่าทั้งหมดที่
ธุรกิจมีหรือเป็นในวันนี้ ตัวธุรกิจเองนั่นล่ะ
ครับเป็นคนจ่ายเงิน  ใช้เวลา และความ
พยายามเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาไปก่อน
ล่วงหน้าทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นอย่างที่ เห็นใน
วันนี้ เราก็เพียงรับไว้ต่อเท่านั้นเอง 
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ความรู้  นักลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
โอกาสของนักลงทุน  
            ดังนั้นหากนักลงทุนพบเหน็หุ้นที่มูลค่า
ของบริษัทมีค่าสูงกว่าราคาหุ้นที่เราจ่ายไป (หุ้น
มีราคาถูกเมื่อเทียบกับค่าของมัน) แถมด้วยยังมี
ราคาถุกกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ p/bv 

(ซึ่งมักจะเป็นการคิดเฉพาะของที่จับต้องได้
เท่านั้น ยกเว้นแต่มีค่า goodwill มากๆ) ต่ า
กว่า 1 อีกด้วย อย่างนี้นับว่าเป็นโอกาสในการ
ลงทุนที่ดีทีเดียว เพียงแต่อาจจะต้องพิจารณา
สักนิดว่าท าไมราคาหุ้นทั้งถูกปานนั้น ถ้าเป็น
การตกต่ าลงมาเนื่องจากการกลัวของผู้คนใน
ตลาดหลักทรัพย์  เพียงช่ัวคราว โดยเราได้
ค านวณมูลค่าที่เหมาะสมไว้แล้วว่าสูงกว่าราคา
นั้นมาก ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีทีเดียว (หรือ
แม้ว่า p/bv จะสูงกว่า 1 ไป แต่ถ้าบรรดาของ
แถมสามารถท าก าไรได้ดีหรือดีมากๆ ก็ยังน่า
พิจารณานะ)  
 
 
 
 

 
 
หาของแถมเยอะๆ จะด ี
            เวลาซื้อหุ้น ถ้าเราเลือกของแถมที่ใช้
งานได้เยอะๆ มาด้วยน่าจะดี ก็เหมือนกับการ
ซื้อของทั่วไปในห้างสรรพสินค้า บางทีของ
แถมอาจจะน่าสนใจกว่าของที่ซื้อด้วยซ้ าไปก็มี
นะ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้น ถ้าเรา
คิดได้ว่า เราต้องการซื้อเพราะเราอยากมีส่วน
ในการ เป็นเจ้าของบริษัท เราเห็นว่าบริษัทดี มี
ตราสินค้า มีลูกค้าเดิมมาก มีเทคโนโลยีการ
ผลิตและการท าธุรกิจต่างๆ ดี มีพนักงานที่ดี 
แบบนี้อาจจะท าให้มุมมองในการพิจาณา
คัดเลือกธุรกิจที่เราต้องการก็ได้นะ 
ที่มา: www.muegao.blogspot.com 
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
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 #401,403,404 

Disclaimer 
         ข้อความบางประการท่ีปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่นี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นการเชิญชวนหรือแนะน าให้ซ้ือหรือขายหุ้นแต่ อย่างใด บางข้อความเป็น
การคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดท าวารสารนี้ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน าข้อมูลใน
วารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อ่ืน 

IR 
 

Contact 
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