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ข้อมูลบริษัท………….............................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน)

ช่ือย่อหลักทรัพย์………….……….…….“NCH”

วันท่ีก่อตัง้…………….......................……...2 กุมภาพันธ์ 2537

หมวดธุรกิจ …………………...…...….…พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม…………….........…..…อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ผู้ถือหุ้นหลัก…………………......………...กลุ่มตันฑเทอดธรรม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย………………………..…23.69 (% Free float) 
         ณ วันท่ี 29/12/2555

วันท่ีเร่ิมซ้ือขายหุ้นใน SET….…………...29 มี.ค. 2547 

ทุนจดทะเบียน ……………….….....…….1,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว…………....……1,185,985,052 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว้ ……………………...…….1 บาท

นโยบายเงินปันผล ……………….……..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

เว็บไซต์บริษัท…………………….……….www.ncgroup.co.th

ท่ีอยู่……………………………….………..1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 
                    ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130            

โทรศัพท์…………………………….……..0-2993-5080-7 

โทรสาร……………………………….….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.ncgroup.co.th 
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*
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        โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2555 เอ็น.ซี.กรุ๊ปมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานในหลาย

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนภาพลักษณ์โลโก้ใหม่เพ่ือให้ทันสมัย สร้างการจดจําในแบรนด์ และ

สอดคล้องกับ Brand Positioning  “ We Build Your Home with Our Heart : สร้างบ้าน

ด้วยใจ” โดยมี Brand Value ซ่ึงได้แก่ Understanding  (รู้ใจ)  Caring  (ใส่ใจ) Helpful 

(น้ําใจ) และ Expert (เช่ียวชาญ วางใจ)  เป็นองค์ประกอบในการบริหารงานขององค์กร ฝ่าย

บริหาร และพนักงาน เพ่ือสร้างคุณภาพสินค้า และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  

        มีการเปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดในรอบหลายปีท่ีผ่านมา รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ มูลค่า

การลงทุนรวม 3,000 ล้านบาท ในประเภทบ้านเด่ียว และบ้านแฝด ได้แก่ โครงการเอ็นซี รอยัล 

ป่ินเกล้า ตอบรับ Life Style ของกลุ่มลูกค้า Premium โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ 

ชัยพรวิถี และโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เนสโต้ วงแหวนลําลูกกาคลอง 6 ซ่ึงเปน็โครงการท่ีได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2555 ในประเภทบ้านเด่ียว 

ระดับราคาปานกลาง จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับบริษัท     

เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นพัฒนาโครงการใหม่ท่ีมี

คุณภาพอย่างแท้จริง และเพ่ิมความสามารถการแข่งขันประเภทแนวสูง ในโครงการคอนโด     

เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ซ่ึงทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า

       “ตลอดระยะเวลา 18 ปีทีผ่่าน
มา ถือได้ว่าเอ็น.ซี.กรุ๊ป คือ ผู้นํา
ตลาดอสังหาริมทรัพย์โซนเหนือ
ด้วยจํานวนโครงการมากกว่า 20 
โครงการ มีอัตราการเติบโตและ
ขยายตลาดในทํา เลต่ างๆ  ที่ มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี
โครงการที่ ปิดการขายและอ ยู่
ระหว่างดําเนินงานรวมทัง้สิน้ 44 
โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
26.4 พันล้านบาท” 



4

         ความสําเร็จด้านยอดขายในปี 2555 แม้ว่าใน ไตรมาสแรกของปียังได้รับผลกระทบ
ต่อเน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยเม่ือปลายปีท่ีผ่านมา  แต่บริษัทฯ สามารถแก้วิกฤตการณ์ 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในด้านต่างๆ และวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดเพ่ือผลักดัน
ยอดขายได้อย่างรวดเร็ว โดยมียอดขายแต่ละ ไตรมาสท่ี 482 ล้านบาท 679 ล้านบาท 782    
ล้านบาท และ 898 ล้านบาท ตามลําดับ รวมทั้งส้ิน 2,787 ล้านบาท เปน็ไปตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ และสูงกว่าปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 12

         สําหรับปี 2556 มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเส่ียงต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
ความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจโลก การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ปี 2558 ซ่ึงนอกจากจะเปน็ทั้งโอกาสทางธุรกิจแล้ว  ยังทําให้ทวี
ความรุนแรงด้านการแข่งขันด้วยเช่นกัน การขาดแคลนผู้รับเหมา  การบริหารต้นทุนการ
ก่อสร้างและค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่ิงท้าทายความสามารถของ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนประเด็นเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ก็มีความเช่ือม่ันเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ทัง้กลุ่มผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และ Brand Vision ของเอ็น.ซี. กรุ๊ป ท่ีว่า “ A Happy Living 
Community : สังคม ชุมชน เป่ียมสุข”

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน
ความสําเร็จของเอ็น.ซี.กรุ๊ปด้วยดีเสมอมา 

      

                                                                                     

( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ) 

                                       ประธานกรรมการบริษัท

    1 มกราคม 2556
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ณ วันที ่ 31 ณ วันที ่ 31

มีนาคม 2556  ธันวาคม 2555 จํานวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,585.1 3,510.3 74.8 2.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 186.6 189.5 (2.9) (1.5)

รวมสินทรัพย์ 3,771.7 3,699.8 71.9 1.9

หนี้สินหมุนเวียน 777.2 710.0 67.2 9.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน 746.3 756.8 (10.5) (1.4)

รวมหนี้สิน 1,523.5 1,466.8 56.6 3.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,248 .2 2,233.0 15.3 0.7

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปลียนแปลง่

เปลียนแปลง่

จํานวน % 

รวมรายได้ 372.4 217.0 155.4 71.6

รวมค่าใชจ่าย้ 351.8 237.0 114 .8 48 .5

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 20.7 (19.9) 40.6 203.7

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.4 (0.2) 5.5 3,691.3

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 15.3 (19 .8 ) 35.1 177.2

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ไตรมาส 1/56 ไตรมาส 1/55

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

Financial Highlights Q.1/2013 
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Sales Target - 2013 Revenue Target - 2013

Sales Q.1/2013 Transfer Q.1/2013 
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NEW Project Q.1/2013

          เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556 ท่ีผ่านมา คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เ อ็น . ซี . เ ฮ้าส์ ซ่ิง จํากัด (มหาชน) แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการใหม่ 
“NATUREZA” พัทยาเหนือ  ประเภทคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการ 606 ล้านบาท จํานวน 406 
ยูนิต ด้วยคอนเซปต์บ้าน“Nature is all around” คือความสุข...ท่ามกลางธรรมชาติ  ซ่ึงได้รับ
การตอบรับท่ีดีจากส่ือมวลชนทุกท่านท่ีเข้าร่วมงาน

Grand Opening 
“Naturaza North Pattaya”
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการ
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IR Activities

NCH Opportunity Day 
Q.1/2013

     เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน  2556 บริษัทฯ ได้จัด
งาน “Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบ  
ผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
เ พ่ื อ นํ า เ สนอ ข้อ มูล ด้ านผลการ ดํา เ นินงาน      
ไตรมาส 1 ปี 2556
     ทั้งน้ี ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลง
ผลประกอบการย้อนหลัง ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

       เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 บริษัทฯ 
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2556 ณ ห้องเมจิค 3 โรงแรมมิราเคิล   
แกรนด์  คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต โดย
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา
หุ้นละ 0.035 บาท

AGM 2013

Analyst Meeting 
“Trinity Visit NCH”

      เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 ท่ีผ่านมา 
ทีมนักวิเคราะห์จาก บริษัท ทรีนิต้ี จํากัด ได้ให้
ความสนใจเข้าพบผู้บริหารของบริษัท เพ่ือรับฟังผล
การดําเนินงาน นโยบายการขยายการลงทุนของ
บริษัท และเย่ียมชม โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ลําลูก
กา คลอง 6 โดยมีคุณสมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม 
กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ



NCH กับสังคม
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         เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและ

พนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจําปี 2556 “NC อาสาทําดีคืน

ความสุขสู่ชุมชน” โดยการทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง ตําบลบึงคํา

พร้อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพ่ือก่อสร้างกําแพง โรงเรียน จัดซ้ือช้ันหนังสือ และ

หนังสือนอกตําราเรียนเข้าห้องสมุด กิจกรรมทาสีอาคารเรียน กําแพงโรงเรียน สนามเด็กเล่น 

ปลูกแปลงผักเกษตรสาธิตในโครงการอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียน กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ปรับตกแต่งภูมิทัศน์

        นอกจากน้ีในวันงานบริษัทฯ ยังได้

มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. 

ประจําปีการศึกษา 2556” ซ่ึงเป็นการมอบ

ทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 8 ทุน

CG & CSR DAY 2013
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CSR บ้านฟ้าปิยรมย์                                
ในโครงการเยาวชนจิตอาสาสูชุ่มชน

     คุ ณ ส ม เ ช า ว์  ตั น ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม 
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมพนักงานได้
ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนจากดอยสูง 
โ ร ง เ รี ย น แ ม่ ต่ื น วิ ท ย า ค ม  อ . อ ม ก๋ อ ย         
จ.เชียงใหม่ และสนับสนุน “โครงการเยาวชน
จิตอาสาสู่ชุมชน” ร่วมทํากิจกรรม         
ณ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ อ .ลําลูกกา     
จ.ปทุมธานี…..กิจกรรมร้านค้า 0 บาท : เพ่ือ
จุดประกายพลังชุมชนเรียนรู้การเพ่ิมมูลค่า
จากส่ิงของเหลือใช้ โดยการนําขยะ, พลาสติก, 
กระดาษ, เศษวัสดุต่างๆ มาแลกส่ิงของ
เครื่องใช้ภายในชุมชน

กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษานํ้า คูคลอง และ
สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาต้นน้ํา โดยการบอก
เล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมของเยาวชนโรงเรียน
บ้านแม่ต่ืนวิทยาคม เยาวชนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา สาธิตการดูแล
รักษาปลายนํ้า คลองรังสิตประยูรศักด์ิ  และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างเยาวชน
จากดอยสูง และเยาวชนของบ้านฟ้า, โรงเรียน
เตรี ยม อุดมศึกษา พัฒนาการ  ลํ า ลูกกา , 
โรงเรียนเปรมฤทัย



รอบรัว้ NC
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CEO รับมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณ                      
ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสงัคม                    

     เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ เข้าพิธีรับ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ท่ีทําคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี   

คณะกรรมการบริษัท เยีย่มชมโครงการ           
บ้านฟ้ากรีนเนอรี ่และโครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ

     เ ม่ื อ วัน ท่ี 27 มกราคม 2556  
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2556 ณ 
โครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี 
พร้อมทั้งเข้าเย่ียมชมโครงการบ้านฟ้า 
กรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี และ
โครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ซ่ึงได้รับ
การต้อนรับท่ีดีจากคณะผู้บริหารและ
พนักงานของโครงการ 
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โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์                         
ให้การต้อนรับคณะมนตรีจากรัฐโอเรกอน

      เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 9  ม ก ร า ค ม  2 5 5 6     
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะเทศมนตรี
จากรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา     
เ ข้า เ ย่ียมชม และศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการชุมชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีสมบูรณ์แบบ 
ซ่ึงถือเปน็ต้นแบบ Township Development 
ดําเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2008    
ณ โครงการบ้านฟ้า ปิยรมย์ ลํ า ลูกกา   
คลอง 6 

NCH เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่28 
ระหว่างวันที ่9-12 พฤษภาคม 2556                
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์



ความรู้นักลงทุน
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“กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ......เงินมรดกกอ้นโตเพือ่
วัยเกษียณ”

      คุณเคยวาดภาพตัวเองในวัยเกษียณไว้
บ้างหรือไม่ ว่าอยากจะใ ช้ ชีวิตอย่างไร . . . 
ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทํางานอีกต่อไป 
ต้องการเดินทางไปเท่ียวรอบโลก ต้องการซ้ือ
ท่ีดินท่ีต่างจังหวัดเพ่ือปลูกบ้านและทําสวนเล็กๆ 
ไ ว้คลาย เหงา ต้องการมี เ งินมรดกไ ว้ ใ ห้
ลูกหลาน และอีกหลายต่อหลายความฝัน ซ่ึงก็
คงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล คําถามก็
คือ... แล้วคุณเคยนําภาพในอนาคตเหล่าน้ีมา
เปล่ียนเปน็จํานวนเงินหรือไม่ว่า… จะต้องใช้เงิน
เท่าไหร่ถึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิตในวัยเกษียณ
เหล่าน้ีของคุณ? แล้วคุณจะนําเงินจากท่ีไหนมา
ใช้เพ่ือเป้าหมายเหล่าน้ี?

       บางคนอาจคิดว่า…คงจะดีไม่น้อยหากได้รับเงินมรดกก้อนโตเพื่อเอาไว้ใช้ชีวิตในตอน
เกษียณอย่างสุขสบาย แต่จะมีสักก่ีคนท่ีจะโชคดีแบบนั้น แท้ท่ีจริงแล้วคุณเองก็สามารถสร้างกอง
มรดกให้ตนเองไว้ใช้ในยามเกษียณ ได้ด้วย “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” เพราะถ้าคุณมีการเก็บออม
เงินผ่านกองทุนสํารองเล้ียงชีพมาอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุการทํางาน คุณก็จะสามารถมีเงินก้อน
โตไว้ใช้ได้อย่างไม่ขัดสน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กันหน่อยดีกว่า
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ออมผ่านกองทุนสํารองเลีย้งชีพให้เต็มสิทธิ

       แบบท่ีวัยรุ่นสมัยน้ีเรียกว่า “จัดเต็ม” กล่าวง่ายๆ คือ นายจ้างให้สิทธิออมได้สูงสุดเท่าไหร่ 

ก็เลือกใช้สิทธิเท่านั้น เช่น หากนายจ้างให้เลือกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพได้ 3% 5% 

หรือ 10% ก็ให้เลือกออมท่ี 10% ย่ิงหากนโยบายของนายจ้างเปน็แบบให้เงินสมทบเท่ากับจํานวน

เงินท่ีลูกจ้างสะสมด้วยแล้วล่ะก็ เงินออมของคุณจะย่ิงทวีคูณข้ึน ไปอีก

       ลองเปรียบเทียบดูเล่นๆ ว่า... ถ้าเงินเดือนของคุณอยู่ท่ี 30,000 บาท หากคุณเลือก

สะสม 3% นายจ้างสมทบให้เท่ากันท่ี 3% รวมเป็น 6% คุณก็จะมีเงินออมเดือนละ 1,800 บาท 

หรือปีละ 21,600 บาท แต่หากคุณเลือกสะสม10% นายจ้างสมทบให้เท่ากันท่ี 10% รวมเป็น 

20% คุณก็จะมีเงินออมเดือนละ 6,000 บาท หรือปีละ 72,000 บาท เพียงแค่น้ี... คุณก็จะมีเงิน

ออมเพ่ิมข้ึนถึงปีละ 50,400 บาท สมมุติว่าคุณมีเวลาทํางานอีก 20 ปี เท่ากับคุณมีเงินออม 

เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 1,008,000 บาท ตอนเกษียณอายุ

       โดยตัวอย่างข้างต้นนั้น เรายังไม่ได้คํานึงถึงอัตราเงินเดือนของคุณท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงก็

จะทําให้จํานวนเงินท่ีออมต่อเดือนเพ่ิมข้ึนไปอีก รวมถึงผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนตาม

นโยบายของกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีคุณเลือก ซ่ึงจํานวนเงินออมท่ีมากกว่า ย่อมทําให้คุณมี

โอกาสได้รับผลตอบแทนเปน็จํานวนเงินท่ีมากกว่าด้วยเช่นกัน
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เลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีเหมาะสม

        การท่ีจะให้เงินท่ีออมไว้ในกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพของคุณงอกเงยได้ด่ังใจฝันนั้น การรู้จัก

เลือกนโยบายลงทุน หรือ Employee’s Choice 

นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญ เพราะหากคุณต้องการให้

เ งิ นออมของคุณ โตมากๆ  คาดห วั ง อั ต ร า

ผลตอบแทนถึงตัวเลขสองหลัก แต่เลือกนโยบาย

ลงทุนในตราสารหน้ี 100% ก็คงเป็นแค่ฝันลมๆ 

แล้งๆ เพราะไม่มีทางท่ีนโยบายการลงทุนในตราสาร

ห น้ี เ พียงอย่าง เ ดียว จะทําให้คุณได้รับ อัตรา

ผลตอบแทนเปน็ตัวเลขสองหลักแน่นอน       

       ดังนั้น หากคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน คุณก็ควรเลือกนโยบายการลงทุนท่ีแบ่งเงินไป

ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนสูงอย่าง “หุ้นสามัญ” ด้วย คําถามท่ีตามมา คือ แล้ว

ควรจะแบ่งไปลงทุนในหุ้นสักก่ีเปอร์เซน็ต์ดี 20% 30% 50% หรือ 70% คําตอบว่าควรจะแบ่ง

สัดส่วนไปลงทุนในหุ้นเท่าไหร่ดีนั้น ก็ต้องข้ึนอยู่กับอัตราผลตอบแทนท่ีคุณคาดหวังว่าจะได้จาก

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายวัยเกษียณ นอกจากน้ี ก็ยังข้ึนอยู่กับ

ความสามารถ ในการยอมรับความเส่ียงของ ตัวคุณเอง รวมไปถึงทางเลือกในนโยบายการ

ลงทุน หรือ Choice ท่ีกองทุนสํารองเล้ียงชีพของคุณมีให้เลือกอีกด้วย
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        อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก “หุ้นสามัญ” ให้ผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีสูงกว่าเงินฝากและตรา

สารหน้ี จึงทําให้หุ้นสามัญมีความเสี่ยงท่ีสูงกว่าด้วยเช่นกัน หลายคนจึงกังวลว่าถ้าแบ่งสัดส่วน

ไปลงทุนในหุ้นสามัญแล้วจะทําให้ขาดทุน หรือเงินต้นจะสูญ อย่าลืมว่า.....การออมผ่านกองทุน

สํารองเล้ียงชีพเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลายาวนาน 20 - 40 ปี ซ่ึงทํา ให้ความเส่ียงโดยรวม

ของการลงทุนในหุ้นสามัญนั้นลดลง แต่ขณะเดียวกันเงินออมของคุณก็จะได้รับอัตรา

ผลตอบแทนโดยเฉล่ียจากการลงทุนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงหมายความว่า คุณจะมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

       นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาการออมผ่านกองทุนสํารองเล้ียงชีพนั้น คุณควรทบทวน

นโยบายและสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสมกับตัวคุณเองในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ี ก็เพ่ือเลือก 

Choice ให้เหมาะกับตนเองอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น

สามัญลงเม่ืออายุมากข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุนและปกป้องเงินต้น เปน็ต้น

       การมีเงินเพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณ

เริ่มต้นที่จะวางแผนและลงมือออม รู้แบบนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ทําไม... มาเริ่มต้นสร้างสุขวัยเกษียณ

ในแบบที่คุณสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่า โดยสามารถลองคํานวณหา

จํานวนเงินท่ีต้องออมต่อเดือน เพ่ือเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณ ได้ท่ีเว็บไซต์ TSI แหล่งความรู้ สู่

ความม่ังคั่ง www.tsi-thailand.org

ท่ีมา : www.tsi-thailand.org
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IR Contact
ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์

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
     ข้อความบางประการท่ีปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่

น้ี มิได้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือแนะนําให้ซ้ือหรือ
ขายหุ้นแต่อย่างใด บางข้อความเป็นการคาดคะเนหรือ
คาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่
แน่นอน บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดทําวารสารน้ีข้ึน เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่
รับผิดชอบต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ หากนําข้อมูลใน
วารสารเผยแพร่น้ีไปใช้กับวัตถุประสงค์อ่ืน


