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Stock 
 

Information 

 
ข้อมูลบริษัท 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
วันที่ก่อตั้ง 
หมวดธุรกิจ 
กลุ่มอุตสำหกรรม 
ผู้ถือหุ้นหลัก 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
วันที่เริ่มซื้อขำยหุ้นใน 
ทุนจดทะเบียน  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
มูลค่ำที่ตรำไว้  
นโยบำยเงินปันผล  
เว็บไซต์บริษัท 
ที่อยู่ 
  
โทรศัพท์ 
โทรสำร 
 
 

 
บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
“ ” 

2 กุมภาพันธ์ 2537 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มตันฑเทอดธรรม 
12.65 (% ณ วันที่ 30/9/2560) 
29 มี.ค. 2547 
1,245,284,305 บาท 
1,245,283,691  บาท 
1 บาท 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ

 
1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 121130                  
0-2993-5080-7  
0-2993-5089 
*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 
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Financial 
 

Highlight 
 

Q3/2017 
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หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31

กันยายน 2560 ธนัวาคม 2559 จ านวน %

สนิทรัพย์หมุนเวยีน 4,500.1 4,730.5 (230.5) (4.9)

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 366.4 366.5 (0.2) (0.0)

รวมสินทรัพย์ 4,866.4 5,097.1 (230.6) (4.5)

หนี้สนิหมุนเวยีน 1,263.3 1,896.3 (633.1) (33.4)

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,120.1 735.4 384.7 52.3

รวมหน้ีสิน 2,383.3 2,631.8 (248.4) (9.4)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,483.1 2,465.3 17.8 0.7

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปล่ียนแปลง

ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31

กันยายน 2560 กันยายน 2559 จ านวน %

รวมรายได้ 377.9           294.1           83.8 28.5

รวมค่าใช้จา่ย 369.9           301.4           68.5 22.7

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินไดน้ิตบิคุคล 8.0 (7.3) 15.3 208.7

ภำษีเงินไดน้ิตบิคุคล (3.2) (1.2) (2.0) (164.8)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 11.2 (6.1) 17.3 283.4

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้านบาท 



Transferred Q3/2017 Sales Q3/2017 

Revenue Target 
Q3:2016 VS 2017 

 776  

 1,420  

 620  
 564  

 669  

Q3/2013 Q3/2014 Q3/2015 Q3/2016 Q.3/2017

(MB.) 

 361   400  
 485  

 283  

 370  

Q3/2013 Q3/2014 Q3/2015 Q3/2016 Q3/2017

Financial 
 

Highlight 
 

Q3/2017 

(MB.) 

(MB.) 
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Sale Target  
Q3:2016 VS 2017 

(MB.) 

 2,016  

 1,972  

 1,823  
 1,840  

2016 2017

 1,349   1,313  
 1,071   1,074  

2016 2017

Target  

Target  

Target  

Target  

Actual  

Actual  

Actual  

Actual  

Q1:653 

Q2:518 

Q3:669 Q1:355 

Q2:349 

Q3:370 

19% 

31% 



Sale Revenue Breakdown by Business Type 

Sale Revenue Breakdown by Purchase Preference 

       Q3/2016                       Q3/2017 

Financial 
 

Highlight 
 

Q3/2017 

       Q3/2016                       Q3/2017 

Single 
Houses, 

29%

Duplexes, 
18%

Town 
Houses, 

22%

Condo-
minium,         

32%

Pre Built, 
95%

By Order, 
1%

Semi Pre 
Built, 4%

Single Houses, 
62%

Duplexes, 
8%

Town Houses, 
12%

Condo-minium,         
32%

Pre Built, 
81%

By Order, 
18%

Semi Pre 
Built, 1%
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IR Activities 

NCH Opportunity Day Q2/2017 

           เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้
จัดงาน “Opportunity Day”  บริษัท   จด
ทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงานไตรมาส 2/2560  
          ท้ังนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการ
แถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัท www.ncgroup.co.th    
เมนนูักลงทุนสัมพันธ์  

7 

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


NCH 
 

Sustainability 
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ผู้ ใหญ่ใจดี  วางรากฐานที่ แข็ งแกร่งสู่
เด็กไทย 

คุ ณหมอสม เ ช า ว์  ตั นฑ เ ท อดธ ร ร ม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น .ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ให้ความส าคัญร่วมเป็นส่วนหนึ่งสังคม
กิจกรรมดีดี  ที่ท ามาโดยตลอดต้องการเห็นการ
เติบโตของเด็กไทยควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดี 
อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ ให้กับ
เยาวชน โครงการ ” สร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม 
“เด็กดีสู่สังคมไทย ถือเป็นก าลังของประเทศใน
อนาคต การจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องกับโรงเรียน       
วัดลาดสนุ่น อ .ล าลูกกา จ .ปทุมธานี ซึ่งได้มอบ

วุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นประถมปีที่  4 และปีที่  5   
ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ใ น โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝึกฝนสร้างความ
รับผิดชอบ โดยมีตัวชี้วัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มี
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ช่วย เหลือเกื้อกูลกัน มีวินัย  ไม่พูดโกหก เป็น
รากฐานคนดีของเยาวชน เอ็น .ซี.ขอมีส่วนร่วม
พัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ต่อสังคมบนพื้นฐาน 
คนเก่ง คนดี ศรีสังคม สอดคล้องกับนโยบายหลัก    
“ ชุมชน สังคม เปี่ยมสุข : A Happy Living 
Community 

เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซิ่ง สำนต่อ โครงกำรสร้ำงคนเก่ง คนดี ศรีสังคม  



NCH 
 

Sustainability 
NC ค่ำยอำสำสร้ำงโรงเรียน ปีที่ 7 

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซ.ีเฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
มอบทุนสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ  

แก่นักศึกษาตัวแทนชมรมค่ายอาสา เพ่ือสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกรียติหลังที่ ๔๗ ๔๘ และ ๔๙  
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 
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NC 
 ท าดีถวายพ่อ 

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รอง
กร รมก า ร ผู้ จั ด ก า รพร้ อ มคณะ
ผู้บริหาร บ. เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) เป็นประธาน งานตักบาตร
อาหารแห้ง พระสงฆ์ 108 รูป เพื่อ
ถ ว า ย เ ป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด่ 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 ณ โครงการบ้านฟ้า
ปิยรมย์ วงแหวน ล าลูกกา คลอง6 

นับเป็นมหามงคลยิ่งที่ชาวบ้านฟ้า  
ปิยรมย์ ทุกหมู่เหล่าได้แสดงความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ศูนย์รวมจิตใจของปวง
ประช า  ร วมทั้ ง แสด งถึ ง คว าม
จงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 

 รวมใจภักดิถ์วำยเป็นพระรำชกุศล  
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ความรู้  นักลงทุน 

 กองทุนรวมหุ้น คือ กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักไม่
ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หุ้นบุริมสิทธิใบส าาคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้จัดการกองทุน
จะน าาเงินท่ีได้จากผู้ลงทุนไปลงทุนในหุ้น หรือกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีได้ก าาหนดไว้ตาม
นโยบายการลงทุนอาทิเลือกลงทุนในหุ้นท่ีมีพื้นฐานดีหุ้นขนาดเล็ก-กลางหรือ 
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมก็ได้ 
  จากอดีตท่ีผ่านมาพบว่าในระยะยาวการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 
ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนๆ 

 ท้ังนี้ การเลือกหุ้นเองของนักลงทุนหน้าใหม่คงไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะ
ปัจจุบันหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากกว่า600 บริษัทดังนั้น
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ เพราะผู้เชี่ยวชาญมาท าา
หน้าที่ช่วยคัดเลือกหุ้นและลงทุนแทนให้นั่นเอง 
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ความรู้  นักลงทุน 
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ความรู้  นักลงทุน 
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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 
         ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่นี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการ
เชิญชวนหรือแนะน าให้ซื้อหรือขายหุ้นแต่ อย่างใด บางข้อความเป็นการคาดคะเนหรือ
คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จัดท า
วารสารนี้ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน าข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น 

IR 
 

Contact 
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