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Stock Information
ข้อมูลบริษัท…………...............................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน)
ช่ือย่อหลักทรัพย์………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตั�ง……………....................………...2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุรกิจ …………………...…...….…พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม…………….........…..…อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผูถ้ือหุ้นหลัก…………………...…………...กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผูถ้ือหุ้นรายย่อย………………………..…23.69 (% Free float) 

         ณ วันที่ 29/12/2555
วันที่เริ่มซื�อขายหุ้นใน SET……………...29 ม.ีค. 2547 
ทุนจดทะเบียน …………………….....… 1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว…………..……1,185,985,052 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ …………………………….1 บาท
นโยบายเงินปันผล ……………….……..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
เว็บไซต์บริษัท…………………….……….www.ncgroup.co.th
ที่อยู่……………………………….………..1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 

                   ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท…์………………………….……..0-2993-5080-7 
โทรสาร……………………………….….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.ncgroup.co.th 
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*
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Financial Highlights Q.3/2013

จํานวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 4,045 3,510 535 15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 198 189 9 5%
รวมสินทรัพย์ 4,244 3,700 544 15%

หนี�สินหมุนเวียน 877 710 166 23%
หนี�สินไม่หมุนเวียน 1,107 757 350 46%
รวมหนี�สิน 1 ,983 1 ,467 516 35%
ส่วนของผู้ถือ หุ้น 2,260 2,233 27 1%

งบดุล 30 ก.ย. 56 31 ธ.ค. 55
เปลียนแปลง่
หน่วย : ล้านบาท

เปลียนแปลง่

จํานวน % 

รวมรายได้ 1 ,230 1 ,035 195 19%

รวมค่าใชจ่าย� 1 , 143 953 189 20%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0 0.1 (0) -100%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 87 82 5 6%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18 28 (10) -36%

กําไร (ขาดทุน)  เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 69 53 16 29%

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1-3/56 ไตรมาส 1-3/55

หน่วย : ล้านบาท
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อัตรากาํไรขั�นตน้  (%)

อัตราหนี�สินตอ่ทุน

สัดส่วนรายไดจ้ากการขาย
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NEW Project
Grand Opening  “บ้านฟ�าปิยรมย ์เลคแกรนดเ์ด”

     เปิดตัวอย่างเป�นทางการกับโครงการใหม่ “บ้านฟ� าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด”
โครงการบ้านเดี่ยวบนพื�นที่ 44 ไร่ จํานวน 144 ยูนิต มูลค่ากว่า 720 ล้านบาท ด้วย 
concept การออกแบบ Modern Linear Tropical Garden โดยมีพื�นที่ 50-100 
ตร.ว. รองรับทุกความต้องการของทุก Lifestyle ภายใต้ Concept:: The Unique of 
the Perfectionist ท่ามกลางทะเลสาบและสวนขนาดใหญ่ที่จะทําให้ทุกวันของคุณ
กลายเป�นวันพักผ่อน สําหรับบ้านเด่ียวซีรีส์ใหม่มีการปรับรูปแบบฟังก์ช่ัน โดยคํานึงถึง
การ ใช�งานทุกส่วนภายในบ้านอย่างลงตัว ระเบียงห้องนอน ใหญ่ ที่จะทําให้คุณผ่อน
คลายกับบรรยากาศร่มรื่นภายในโครงการ พร้อมห้องพักผ่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตาม Lifestyle ของคุณ
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ภาพบรรยากาศงานเปิดตวัโครงการ
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IR Activities
NCH Opportunity Day Q.2/2013

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่าน
มา บริษัทฯ ได้จั ดงาน“Opportunity 
Day” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ อ
นําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงาน ไตรมาส 
1-2 ปี 2556
     ทั�งนี� ท่านสามารถรับชมเทปบันทึก
การแถลงผลประกอบการย้อนหลัง และ
เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ เว็บไซต์
ของบริษัทwww.ncgroup.co.th เมนูนัก
ลงทุนสัมพันธ์

NCH ได้รับผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” จากโครงการผลสํารวจการ
กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี� บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินที่ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานสากลต่อไป 
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NCH กับสังคม
NCH สนับสนุนทนุการศกึษา

    เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา สําหรับภาค
เรียนที่  2/2556 แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับ
ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงเป�นการมอบทุนแบบต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี
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NCH กับสังคม
โครงการปลกูตน้กลา้ความดี “คนเกง่ คนดี ศรีสังคม”

คุณ ส ม เ ช า ว์  ตั น ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี . 
เฮ้าส์ช่ิง จํากัด (มหาชน) สร้างสรรค์
สิ่ ง ดี  ๆ  คื น สั ง คมด้ วยกิ จ กร รม
โครงการปลูกต้นกล้าความดี “คนเก่ง 
คนดี ศรีสังคม" สร้างเด็กดีสู่สังคม
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดโครงการ ณ โรงเรียนวัดปัจทายิ
กาวาส ซ่ึงเป�นสถานศึกษาในชุมชน
ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัท โดย
มุ่งปลูกฝังหล่อหลอม เช่ืองโยงความ
รัก ความเข้าใจ เพื่อวางรากฐานชีวิต
ที่ดีของเยาวชนให้มีแนวคิดการดําเนิน
ชีวิต บนพื�นฐานคนเก่ง “คนดี ศรี
สังคม”
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รอบรั�ว NC
“RE Friendly Cup” ครั �งที ่8

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 
ที่ผ่านมา เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง ร่วม
แรงร่ วมใจ สร้ างพลั งความ
สามัคคี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
เข้าร่วมกิจกรรม “RE Friendly 
Cup” ครั�งที่ 8 ณ สนามกีฬา
แห่งประเทศไทย (หัวหมาก) โดยมี
ผู้บริหารและทีมกองเชียร์และทีม
นักกีฬา NC เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างคึกคัก เช่ือมความสัมพันธ์ 
บ ริ ษั ท อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ก ว่ า     
20 บริษัท และสื่อมวลชน

NCH ร่วมงานมหกรรมบา้นและคอนโด ครั�งที่ 29
ระหวา่งวนัที่ 14-17 พฤศจกิายน 2556

ณ ศูนย์การประชุมแหง่ชาตสิริกิติิ์
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ความรู้นกัลงทนุ
“ทําไมตอ้ง.....ออมไว้ในหุน้”

    ก่อนจะมาออม ไว้ในหุ้น อยากชวนมาดูแนวคิดกันก่อนว่า...การออมไว้ในหุ้นใช่สิ่งที่

ผู้ลงทุนตั�งเป� าหมายไวห้รือไม่ 
    คําว่า “ออม” คือ เก็บหอม รอมริบ หรือเก็บเล็กผสมน้อย เพื่อรวบรวมเป�นก้อน
ใหญ่ๆ ไว้ใช�ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า เช่น ออมเงิน ไว้ใช่ตอนเกษียณ (อันนี�ระยะเวลา
ไกลหน่อย) ออมเงิน ไว้ดาวน์บ้าน ดาวน์รถ เป�นต้น จริงๆ แล้วก็คล้ายกับในอดีตตอน
เด็กๆ ท่ีเราออมเงิน ใส่กระปุก พอ ได้ครบก็ทุบกระปุกไปใช� ซื�อของที่เราอยาก ได้ แต่เมื่อ
เราโตขึ�นมา เป� าหมายเรา ใหญ่ขึ�น บวกกับความรู้ เรื่องการเงินที่มากขึ�น ทํา ให้เราพบ
ความจริงที่แสนโหดร้ายเกี่ยวกับเงินเฟ�อเพราะ ระหวา่งที่เราพยายามออมเงินให้เพิ่มนั�น 
เงินเฟ�อก็แอบกัดกินเงินเรา ให้น้อยลงด้วย ทางหนึ่งที่จะชวยสู้กับเงินเฟ�อได้ ก็คือการ
สร้างผลตอบแทนจากการออมมาชดเชยเงินเฟ�อ

     จากภาพด้านบน จะเห็น ได้ชัดว่า หากเราออมแบบเดิมๆ ค่าเงินออมของเราจะ
เหมือนหายไปประมาณ3% ทุกๆ ปีด้วยผลของเงินเฟ�อ (จนลง) แต่ถ้าฝากธนาคาร ไว้ 
อาจดีขึ�นหน่อย แต่ก็ยังจนลงอยู่ดีครับ ปัจจุบันทองคําหรือหลักทรัพย์จึงเป�นทางเลือก
ในการสู้เงินเฟ�อ ที่คนรุ่นใหม่กําลังให้ความนิยมกัน เพราะหากเราสร้างผลตอบแทน ได้
สูงกว่าเงินเฟ�อแล้ว นอกจากจะช่วยให้เงินออมของเราจะ ไม่หดตัวลงแล้ว ยังเพิ่มขึ�นอีก 
ทํา ให้เราเก็บเงินน้อยลง และบรรลุเป� าหมายได้เร็วขึ�น
    อ่านมาถึงตรงนี�... ถ้าทา่นเป�นผูห้นึ่งที่มแีผนออมเงนิ ไม่วา่จะเพื่อเป�าหมาย ใดก็ตาม 
การออม ไว้ในหุ้นก็คือทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ท่าน ไปถึงเป� าหมายไดเ้ร็วขึ�น
   ถ้าตัดสินใจ ได้แล้ววา่ อยากออม ไว้ในหุ้น ลองมาดูประเด็นหลักๆ ที่ต้องพิจารณา
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อยากออม ไว้ในหุน้ ต้องทําอย่างไร               
  ง่ายมาก......ก็ซื� อหุ้น ซ่ึงการซื�อหุ้นหรือหลักทรัพย์นั�น ก็คือการเข้า ไปร่วมเป�น
เจ้าของ และรับส่วนแบ่งกํา ไรจากบริษัท (ถ้าบริษัทมีกําไร) ในรูปของเงินปันผลหรือ
ราคาหุ้นที่ เพิ่มขึ�น ปัจจุบันมีมากกว่า 500 บริษัท ให้ท่านเลือก (ต้องเลือกให้ดีนะ) 
โดยการซื�อหุ้นต้องทําผ่านโบรกเกอร์ ซ่ึงปัจจุบันมีหลายโบรกเกอร์ให้ท่านเลือก

อยากออม ไว้ในหุน้ ต้องซื�อหุ้นตัวไหน
  เนื่องจากเราต้องการออม ดังนั�น ไม่ควรออมในหุ้นที่ราคาผันผวนมากหรือขึ�น
ลงหวือหวาเกินไป  (หุ้นกลุ่มนี� อาจจะเหมาะกับการเก็งกําไรจากส่วนต่างราคา
มากกว่า ต้องใช�เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาชวยวิเคราะห์ แต่ควรให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยพื�นฐานของบริษัทมากกว่า เช่น เป�นบริษัทที่แข็งแกร่ง มียอดขายหรือกําไรดี 
คู่แข่งไม่มาก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจ่ายปันผลสมํ่าเสมอ โดยปัจจุบันหุ้นที่มี
อัตราการจ่ายปันผลชนะเงินเฟ�อนั�น หา ได้ไมย่ากเลย
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อยากออม ไว้ในหุ้น ควรซื�อเมื่อไหร ่
   ไมจ่ําเป�นต้องรอเก็บเงินมากๆ แล้วค่อยซื�อ จริงๆ อยากให้นึกถึงการออมเงิน เมื่อ
เรา ได้รับเงินที่จะออมมา ก็ทยอยซื�อออมสะสมไปเรื่อยๆ  (การทําวิธีนี�จะทํา ให้เรามตี้นทนุ
เฉล่ียกลางๆ คือ ไม่ไดต้น้ทุนตํ่าสุดและกไ็ม่สูงสุด) จริงๆ แล้ววิธีการซื�อมีหลายวิธี เช่น
Dollar Cost Average ฯลฯ 
   อีกปัจจัยที่สําคัญ คือ ค่าธรรมเนียมการซื�อขาย เนื่องจากการซื�อแต่ละครั�งนั�นมี
ต้นทุน คือ ค่าธรรมเนียมในการซื�อขาย ปัจจุบันโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีอัตราขั�นตํ่ า 
ดังนั�น ต้องระวังหากซื�อจํานวนย่อยเกินไป อาจเสียค่าธรรมเนียมที่สูง กรณีนี�อาจต้อง
รอสะสมเงินออมให้ได้ถึงจํานวนหนึ่งจึงซื�อครับ ยกเว้นบางโบรกเกอร์ที่ไม่มีขั�นตํ่า เช่น 
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน เป�นต้น แบบนี�ท่านสามารถทยอยซื�อ ได้ทุกครั�งที่มีเงินออม โดย ไม่
ตอ้งกังวลเรื่องจํานวนขั�นตํ่า
   เพียงแค่เรามีวินัยที่จะออมอย่างสมํ่าเสมอ และปกป�องเงินออมของเราจากเงินเฟ�อ
ด้วยผลตอบแทนจากการออม ไว้ในหุ้น (ที่ เลือกดีแล้ว)  เพียงเท่านี�.......ความฝันต่างๆ 
ที่ตั�ง ไว้ ก็สามารถบรรลุได้ง่ายขึ�น และเร็วขึ�นกว่าวิธเีดิมๆ ที่เคยใช�อยู่

ที่มา : www.tsi-thailand.org
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IR Contact
ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน)

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

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

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

Email : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
     ข้อความบางประการที่ ปรากฏอยู่ ใน
วารสารเผยแพร่นี� มิได้จัดทําขึ�นเพื่อเป�นการเชิญ
ชวนหรือแนะนําให้ซื�อหรือขายหุ้นแต่อย่างใด บาง
ข้อความเป�นการคาดคะเนหรือคาดการณ์
ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดทําวารสารนี�ขึ�น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั�น ดังนั�น
จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ�นได้ 
หากนําข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี� ไปใช�กับ
วัตถุประสงค์อื่น
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