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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

*ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.ncgroup.co.th เมนู นักลงทุนสัมพันธ*
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ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31

 มีนาคม 2555  ธันวาคม 2554 จํานวน %
สินทรัพยหมนุเวียน 3,143.0 3,124.4 18.6 0.6
สินทรัพยไมหมนุเวียน 188.7 186.2 2.5 1.3

รวมสินทรัพย 3,331.7 3,310.6 21.1 0.6

หน้ีสินหมนุเวียน 568.9 543.9 25.0 4.6

หน้ีสินไมหมนุเวียน 564.2 548.2 16.0 2.9

รวมหน้ีสิน 1,133.1 1,092.1 41.0 3.8

สวนของผูถือหุน 2,198.6 2,218.5 (19.9) (0.9)

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปลี่ยนแปลง

เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รวมรายได 217.0 296.8 (79.8) (26.9)

รวมคาใชจาย 236.9 280.6 (43.7) (15.6)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 0.008 0.0 0.0 N/A

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (19.9) 16.1 (36.0) (223.6)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 0.08 7.7 (7.6) (98.9)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (20.0) 8.5 (28.5) (335.9)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1/55 ไตรมาส 1/54

(หนวย:ลานบาท)

(หนวย:ลานบาท)

Financial Highlights Q.1/2012Financial Highlights Q.1/2012
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% Gross Margin

รายไดจากการขายแบงตามประเภทผลติภัณฑ                      
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IR ActivitiesIR Activities
Opportunity Day Q.1Opportunity Day Q.1//20122012
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เมื่ อ วัน ท่ี  30 พฤษภาคม  2555 ที่ผ านมา  บริษัทฯ  ไดจัดงาน 
“Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อนําเสนอขอมูลดานผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ป 2555 และ
แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 2-4 ป 2555 แกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุน และ
สื่อมวลชนทั่วไป 

ทั้งนี้ ทานสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการยอนหลัง 
และเอกสารประกอบการบรรยายไดที่เว็บไซตของบริษัทwww.ncgroup.co.th
เมนูนักลงทุนสัมพันธ



NEW ProjectNEW Project
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เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2555 
ที่ ผ านมาคุณสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม    
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง 
จํ ากั ด  (มหาชน ) เป ดตั ว โครงการใหม 
““บานฟากรีนเนอร่ีบานฟากรีนเนอร่ี ( (Baan Baan FahFah GreeneryGreenery) ) 
พัทยาเหนือพัทยาเหนือ  ชัยพรวิถีชัยพรวิถี”” มูลคาการลงทุนกวา 
760 ลานบาท ประเภทบานเดี่ยว และ      
บานแฝด  ดวยคอนเซปตบานคนรักสวน    
ชอบทะเล ซึ่งไดรับการตอบรับท่ีดีจากลูกคา 
ประ เมิ นจากช ว งพ รี เซลมี ยอดจองซื้ อ        
เขามาแลวกวา 140 ลานบาท

กอนหนาน้ี NC Group พัฒนา
โครงการในเขตพัทยามาแลว 4 โครงการ 
ไดแก  โครงการคอนโดมิ เนี ยมแบรนด 
“บานสวนลลนา” บานเดี่ยวแบรนด “บานสวน
ลลนา” “บานฟาริมหาดจอมเทียน” และ
“เดอะกรีนพารคจอมเทียน” ซึ่งทุกโครงการ
ปดการขายเรียบรอยแลว
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ภาพบรรยากาศงานเปดตัวโครงการภาพบรรยากาศงานเปดตัวโครงการ



NCH New Look 2012NCH New Look 2012
““Your Home Our HeartYour Home Our Heart””

คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง 
จํ ากัด  (มหาชน ) แถลงข าวแผนการ
ดําเนินงานป 2555 เปาหมายการขายที่ 
2,700 ลานบาท เปารับรูรายไดที่ 1,700 
ลานบาท พรอมเผยแผนเปด 6 โครงการ
ใหม มู ล ค า โ ค ร งก า ร ร ว มก ว า  3,500 
ลานบาท

 นอกจากนี้ NC Group ยังได
มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณสัญลักษณ
ของ Logoใหม ใหมีความโดดเดน ทันสมัย 
สอดคลองกับธุรกิจที่มีการขยาย และ
เติบโตอยางตอเนื่อง สรางการจดจําใน    
แบรนด ซึ่งป 2012 บริษัทฯ มี Brand
Positioning “We Build Your Home with We Build Your Home with 
Our Heart :  Our Heart :  เอ็นเอ็น..ซีซี..  สรางบานดวยใจสรางบานดวยใจ”” 
โดยมี Brand Vision ““A Happy Living A Happy Living 
CommunityCommunity ::  สังคมสังคม  ชุมชนชุมชน  เปยมสุขเปยมสุข””
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NC Group ยึดหลัก 4 ใจ เปน
องคประกอบในการทํางานของ
องคกร ฝายบริหาร และพนักงาน 
ไดแก

Understanding (รูใจ)
Caring (ใสใจ)
Helpful (นํ้าใจ) และ

Expert (เชี่ยวชาญ วางใจ)
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NCH NCH กบัสังคมกบัสังคม
Recycle Green Village Recycle Green Village 

บานฟารังสิตบานฟารังสิต  ลําลูกกาลําลูกกา  คลองคลอง  77

คุณรังสรรค นันทกาวงศ และ
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน) รวมกิจกรรม “Recycle Green 
Village โครงการบานฟารังสิต คลอง 7” 
โครงการชุมชนสะอาด หมูบานไรมลพิษ 
สรางส่ิงแวดลอมที่ดีใหชุมชน ซึ่งทาง NC 
Group ถือเปนหน่ึงในนโยบายการบริหาร
ดูแลชุมชน ภายใตหลัก “สังคม ชุมชน 
เปยมสุข” ซึ่งได รับการตอบรับท่ีดีจาก
ลูกบาน

*** กิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุน
จาก 3 หนวยงานหลัก : กลุมอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ-
ไทย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและ      
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และสถาบันพลาสติก 
กระทรวงอุตสาหกรรม
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นักศึกษาเขาเย่ียมชมดูงานการบริหารจัดการนักศึกษาเขาเย่ียมชมดูงานการบริหารจัดการ
ชุมชนเมืองขนาดใหญชุมชนเมืองขนาดใหญ  Township Development
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เมื่อ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2555 และวันท่ี 16 มีนาคม 2555 ที่
ผานมา บริษัท ควอลิตี้ ลิฟว่ิง แมเนจ
เมนท จํากัด บริษัทในเครือ NC Group 
ไ ด ใ ห ก า ร ต อ น รั บ คณ ะ อ า จ า ร ย 
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาควิชา
อสังหาริมทรัพย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญ  และคณะ
อาจารย นักศึกษา ระดับปริญญาโท 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชมและศึกษา   
ดูงานการบริหารจัดการชุมชนเมือง
ขนาดใหญที่สมบูรณแบบซึ่งถือเปน
ตนแบบ Township Development 
ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต ร ะ บ บ 
ISO 9001:2008 ณ โครงการบานฟา
ปยรมย ลําลูกกา คลอง 6



ความรูนักลงทุนความรูนักลงทุน
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เชื่อวาหลายๆ คนคงเคยฝนเชนน้ี เพราะนี่คือความฝนสุดแสนจะเบสิค
ที่ใครๆ ก็อยากมี แตก็ตองยอมรับวา ความฝนแตละอยางไมใชของถูกๆ และตอง
แลกมาดวย “เงิน” มากมาย แถม “การใชจาย” ก็ดูจะสนุกสนานกวา “การเก็บ
ออม” เปนไหนๆ จึงไมตองสงสัยเลยวาเหตุใด... เวลาผานไปปแลวปเลา ความ
ฝนเหลาน้ันก็ยังไมเปนจริงเสียที!!!

เอาเปนวา... ใครอยากทําใหฝนเปนจริง แตไมรูจะเริ่มตนวางแผนชีวิต
และจัดระบบระเบียบการเงินของตนเองจากตรงไหน ลองเร่ิมจาก “แปลงความ
ฝนใหกลายเปนเปาหมาย” ตอบตัวเองใหไดกอนวาเราอยากออมเงินไปเพ่ือ
อะไร เพราะถาคุณรูเปาหมายวาจะออมไปเพื่ออะไร คุณก็จะสามารถคาดคะเนได
วา... คุณตองใชเงินเทาใด ตองออมนานแคไหน ตองทําอยางไร หรือตอง
ใชวิธีไหนจึงจะบรรลุเปาหมายนั้น

วิธีแปลงความฝนใหเปนเปาหมายก็งายๆ แคถายทอดสิ่งที่คิดและฝน
เอาไวลงบนกระดาษ อาจเขียนเปนตัวหนังสือ หรือหาภาพมาติดไวตามท่ีตางๆ ที่
คุณจะเห็นอยางชัดเจน การทําใหเห็นเปนรูปธรรมเชนน้ี... นอกจากจะชวยให 
“เปาหมาย” ไมกลายเปน “เปาหาย” แคชั่วขามคืนแลว ยังชวยตอกย้ําจิตใต
สํานึกของคุณใหจดจําและชวยกระตุนใหคุณเดินหนาทําฝนใหเปนจริงดวย 

แผนการเงินแผนการเงินเพื่อเปาหมายชีวิตเพื่อเปาหมายชีวิต
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เปาหมายไมจําเปนตองมีเพียงหนึ่งเดียว คุณอาจกําหนดเปาหมายท่ี
แตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลาได เพียงแตตองรูจักจัดลําดับความสําคัญ
ของเปาหมายตางๆ ตามความจําเปนในชีวิต ไลเรียงตั้งแตสิ่งที่ควรทําเปนอันดับ
แรก อันดับรองลงมา และเร่ือยไปจนถึงอันดับสุดทาย

แลวรูหรือไมวาแลวรูหรือไมวา......เปาหมายที่ดีตองมีหนาตาอยางไรเปาหมายที่ดีตองมีหนาตาอยางไร??

เปาหมายท่ีดีตองมีความชัดเจน วัดผลได ทําสําเร็จได เปนไปได และ
มีระยะเวลากําหนดไวอยางชัดเจน แนนอน หรือที่เรียกงายๆวา “SMART Goals” 
นั่นเอง
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อานมาถึงตรงนี้ ถาคุณยังนึกเปาหมายที่ดีของตนเองไมออก เราจะ
บอกใบใหคราวๆ สมมติวาเปาหมายของคุณคือ “เก็บเงินดาวนบานในฝน”
ก็แลวกัน

เปาหมายน้ี... จัดวาเปนเปาหมายท่ีนาสนใจ แตยังไมเรียกวาเปน
เปาหมายท่ีดีหรอกนะจนกวาคุณจะเติมขอความท่ีชัดเจนกวาน้ีลงไปในเปาหมาย 
เชน...

หากคุณมีเงินเดือน 20,000 บาท เปาหมายน้ีอาจจะดูเปนไปไมได
หรือเปนไปยากสักหนอย เพราะคุณจะมีเงินกินเงินใช เพียงเดือนละ 5,000 บาท
เทาน้ัน แตหากในแตละเดือน คุณไมมีภาระคาใชจายใดๆ สามารถใชจายเดือนละ 
5,000 บาท ไดอยางสบายๆ ก็ถือวาเปาหมายนี้เปนเปาหมายท่ีดี มีคุณลักษณะ
ทั้งหาครบหมด และคุณก็เห็นชัดดวยวาคุณจะตองทําอะไรบางเพ่ือใหบรรลุ  
เปาหมายน้ี

เมื่อมีเปาหมายชีวิตที่ดีและชัดเจนแลว คราวนี้... ก็ถึงเวลาลงมือออม
ใหสอดรับกับเปาหมายท่ีวางไว แตสิ่งที่ขาดไมไดเลยเมื่อคิดจะออมก็คือ ความ 
“ตั้งใจ” ที่จะออมอยางจริงจัง หลายคนตั้งทาออมเสียดิบดี แตพอเอาเขาจริงๆ
กลับตกมาตายไปไมถึงฝงฝน เพราะออมบางไมออมบาง ทายสุดเปาหมายการ
ออมของคุณก็ลมลงไมเปนทาเพราะขาด “วินัย” ทางการเงิน

หมั่นทองคาถานี้เขาไว ““ตั้งเปาตั้งเปา  ตั้งใจตั้งใจ  มีวินัยมีวินัย”” เชื่อสิวา... เสนชัย
แหงการออมรออยูขางหนา ไมชาก็เร็ว สักวันตองไปถึง 

ที่มา : http://www.tsi-thailand.org/index.php



ฝายนักลงทุนสัมพันธ

บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

1/765 หมู 17 ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต  

อ.ลําลกูกา 

จ.ปทุมธานี 12130

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

Email : ir@ncgroup.co.th

ขอความบางประการท่ีปรากฏอยู
ในวารสารเผยแพรน้ี มิไดจัดทําขึ้น
เพ่ือเปนการเชิญชวนหรือแนะนําให
ซื้ อหรือขายหุนแตอย างใด  บาง
ขอความเปนการคาดคะ เนหรื อ
คาดการณลวงหนา ซึ่งอาจมีความ
เ ส่ี ย ง แ ล ะ ค ว า ม ไ ม แ น น อ น          
บมจ.เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จัดทําวารสาร
น้ีขึ้น เพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพร
ขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมรับผิดชอบ
ตอความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได หาก
นําขอมูลในวารสารเผยแพรน้ีไปใช
กับวัตถุประสงคอื่น

IR ContactIR Contact
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