มกราคม – มีนาคม 2557

ความสุขของชี วิตที่มีครบ
Absolute Balance

Contents
2……….......Stock Information
3-4……......สารจากประธาน
5-6......…....Financial Highlights Q.1/2014
7-8…….…New Project Q.1/2014
Diamant Condominium
9……….…..IR Activities
AGM 2014
NCH Opportunity Day Q1/2014
10..………..NCH กับสังคม
CG & CSR Day 2014
11-12 ...…..รอบรัว NC
NC 20th Balance Growth
มหกรรมบ้านและคอนโด ครังที่ 30
ต้อนรับนักลงทุนเวียดนาม
13-15……....ความรู ้นกั ลงทุน
16………..…..IR Contact
1

Stock Information
ข้อมู ลบริษัท…………......................................….บริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จํากัด (มหาชน)
ชื่ อย่อหลักทรัพย์…………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตัง……………..........................................2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุ รกิจ ……………………...…......….พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุ ตสาหกรรม…………….....…….….....อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผู ้ถือหุ้นหลัก…………………………………กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผู ้ถือหุ้นรายย่อย………………………....…22.51 (% Free float) ณ วันที่ 27/12/2556
วันที่เริ่มซื อขายหุ้นใน SET….……………...29 มี.ค. 2547
ทุนจดทะเบียน ……………….….......……….1,200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชํ าระแล้ว…………................…1,185,985,052 บาท
มู ลค่าที่ตราไว้ …………………..…......….….1 บาท
นโยบายเงินปั นผล …………………........…..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
เว็บไซต์บริษัท……………………...…….......….www.ncgroup.co.th
ที่อยู ่…………………………….……….……....1/765 หมู ่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์……………………..……...…..….… 0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………...……….…0-2993-5089
*ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ncgroup.co.th
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*
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สารจากประธาน
เศรษฐกิจไทยรวมทังปี 2556 ขยายตัวร้อยละ
2.9 โดยในไตรมาสที่ส่ ี ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 5.4 2.9 และร้อยละ 2.7 ใน
ไตรมาสแรก ไตรมาสที่ ส อง และไตรมาสที่ ส าม
ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บในด้ า นค่ าใช จ่ า ย โดยมี ปั จ จั ย
สนับสนุนจากการใชจ่ายภาครัฐ การส่งออก และ
การสะสมสิ น ค้ า คงคลั งในขณะที่ ก ารใช จ่ า ยภาค
ครัวเรือนลดลง
และสําหรับในด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตั ว ของสาขาโรงแรมและภั ต ตาคาร
เกษตรกรรม และอสังหาริมทรั พย์ท่ีมี การขยายตั ว
ต่อเนื่อง ซึ่ งเปนการขยายตัวร้อยละ 4.4 ทังด้านอุ ป
สงค์ แ ละอุ ปทาน ในขณะที่ ร าคาที่ ดิ น ก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ น
ส่งผลให้ราคาที่อยู ่อาศัยปรับสูงขึนด้วย
ในปี 2556 บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนกลยุ ทธ์การดําเนินงาน และด้วยความทุ่มเท ตังใจทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน ซึ่ งผลสํ า เร็ จ สะท้ อ นได้ จ ากตั ว เลขผลการ
ดําเนินงาน ปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายที่ 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี 2555 ร้อยละ 6 มีรายได้รวม
ที่ 1,681 ล้า นบาท เพิ่มขึนจากปี 2555 ร้อยละ 7 และมีกําไรสุทธิท่ี 105 ล้านบาท เพิ่ม ขึนจากปี 2555
ร้อยละ 16
บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดฐานลูกค้าใหม่เพื่อสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การขยายในทําเลต่างๆ ทังในกรุ งเทพ ปริมณฑล ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยในปี
2556 บริษัทฯได้เปิ ดโครงการใหม่รวม 3 โครงการ มู ลค่าโครงการกว่า 1,900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
เนทูเรซ่ า พัทยาเหนือ (เฟส 2) ประเภทคอนโดมิเนียม จํานวน 406 ยู นิต มู ลค่าโครงการ 590 ล้านบาท
ด้วยคอนเซปต์ “Community in the Park” ซึ่ งเปิ ดเปนโครงการที่สอง จากประสบความสําเร็จปิ ดยอดขาย
โครงการแรก
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และอีกสองโครงการ บนทําเลศักยภาพ ภายใต้แบรนด์ “บ้านฟา” ในโครงการบ้านฟาปิ ยรมย์
ลําลูกกา คลอง 6 ที่มีพืนที่เดียวกันกว่า 1,000 ไร่ เปิ ดโครงการมาแล้วรวมทังสิน 13 โครงการ ถือเปน
ชุ มชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีสมบู รณ์แบบ “Township Development” ได้แก่ โครงการบ้านฟาปิ ยรมย์ เทอร์เร่
(เฟส 12) ประเภททาวเฮ้าส์ จํานวน 456 ยู นิต มู ลค่าโครงการ 713 ล้านบาท ด้วยคอนเซปต์ “Modern
Topical Town Home” และโครงการบ้านฟาปิ ยรมย์ เลคแกรนด์เด ประเภทบ้านเดี่ยว จํานวน 144 ยู นิต
มู ลค่าโครงการ 693 ล้านบาท สไตล์ “Modern Tropical” ซึ่ งทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า
สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557 นัน มีทังปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง การปรับตัวสูงขึนของต้นทุน
การผลิต ค่าแรงงาน ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และแนวโน้มราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับ
เพิ่มขึน อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปั จจัยเสี่ยงหลายประการ ยังมีปัจจัยที่สนับสนุน อาทิ เรื่องอัตราดอกเบีย
นโยบายซึ่ งอาจทรงตัวอยู ่ในระดับตํ่า
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื่ อมั่ น เปนอย่ า งยิ่ ง ว่ า จะสามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเปาหมายขององค์กรได้ สร้างผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทังกลุ่มผู ้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนชุ มชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และBrand Vision NC Group ที่ว่า : A Happy Living Community หรือ
สังคม ชุ มชน เปี่ ยมสุข
ในนามของคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เปนส่วนหนึ่งในความสําเร็จของ เอ็น.ซี .
กรุ ๊ป ด้วยดีเสมอมา

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )
ประธานกรรมการบริษัท
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Financial Highlights Q.1/2014
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31
มี นาคม 2557
4,179.3

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
4,252.6

392.0

194.7

197.3

101.3

รวมสิ นทรัพย

4,571.3

4,447.3

124.0

2.8

หนี้สินหมุนเวียน

1,125.3

1,044.6

80.7

7.7

หนี้สินไมหมุนเวียน

1,143.2

1,105.9

37.3

3.4

รวมหนี้ สิน
ส วนของผู ถือหุ น

2,268.5
2,302.9

2,150.5
2,296.7

118.0
6.2

5.5
0.3

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เปลี่ ยนแปลง
จํานวน
%
(73.3) (1.7)

หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จ
รวมรายได
รวมค าใช จาย

ไตรมาส ไตรมาส
1/57
1/56
325.5
372.4

เปลี่ ยนแปลง
จํานวน
%
(46.9)
(12.6)

317.7

351.7

(34.0)

(9.7)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี เงินไดนิติบุคคล

7.8

20.6

(12.8)

(62.1)

ภาษี เงินไดนิติบุคคล

1.6

5.4

(3.8)

(70.4)

กําไร(ขาดทุ น)เบ็ ดเสร็จสําหรับงวด

6.2

15.3

(9.1)

(59.5)

5

Sales Target – 2014
(MB.)
4,000

Revenue Target – 2014
(MB.)

3,400

3,200

2,000

3,000

1,500

2,000

1,000

500

1,000
2013 (Actual)

2013 (Actual)

2014 (Target)

Sales Q.1/2014

1,076

1,200

2014 (Target)

Transfer Q.1/2014

Q.1/14 VS Q.1/13 = -35%
Q.1/14 VS Q.1/12 = +45%

Q.1/14 VS Q.1/13
Q.1/14 VS Q.1/12

= -11%
= +54%

500
363

1,000

323

696

800
600

1,800

1,641

481

250

210

400
200
0

0

Q.1/2012

Q.1/2013 Q.1/2014

Q.1/2012

Q.1/2013 Q.1/2014
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New Project Q.1/2014

เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2557 ที่ ผ่ า นมา คุ ณ สมเชาว์ ตั น ฑเทิ ด ธรรม กรรมการผู ้ จั ด การ
บริษั ท เอ็ น.ซี . เฮ้ าส์ซ่ิ ง จํา กัด ( มหาชน ) พร้ อมด้ วยผู ้บ ริหาร จัด งานแถลงข่า วเปิ ด ตัวโครงการใหม่
“Diamant Condominium” จํานวน 227 ยู นิต มู ลค่าโครงการ 530 ล้านบาท ราคาเริ่มต้นเพียง 1.79
ล้านบาท ด้วยคอนเซปต์ ความสุขที่ธรรมชาติ.....โอบล้อมชี วิตเมือง บนทําเลกลางเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ ง
พาคุณสู่มิติใหม่แห่งการใชชี วิตสไตล์โมเดิร์นแต่ใกล้ชิดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย กับทําเล
แห่งอนาคตที่ดีท่ีสุดบนถนนซุ ปเปอร์ไฮเวย์ รายล้อมด้วยศูนย์กลางธุ รกิจ สนามบิน มหาวิทยาลัย โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้า
ร่วมงาน ณ โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชี ยงใหม่
7

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
เปิ ดตัวโครงการ
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IR Activities
AGM 2014
เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2557
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุ มสามัญผู ้
ถือหุ้นประจําปี 2557 ณ ห้องเมจิค
3 โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอน
เวนชั่ น ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต โดยที่
ประชุ มมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผล ใน
อัตราหุ้นละ 0.034 บาท

NCH Opportunity Day
Q.1/2014
เมื่ อวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557
บริษัทฯ ได้จัดงาน “Opportunity Day”
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น พ บ ผู ้ ล ง ทุ น ณ
ตล าด ห ลั ก ท รั พย์ แ ห่ ง ปร ะ เ ท ศไ ท ย
เพื่อนําเสนอข้อมู ลด้านผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ปี 2557
ทังนี ท่านสามารถรับชมเทปบันทึก
การแถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ท่ี
เว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท www.ncgroup.co.th
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์
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NCH กับสังคม
CG & CSR DAY 2014
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู ้บริหารและ
พนักงาน เอ็น.ซี . กรุ ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจําปี 2557 “NC อาสาทําดีคืน
ความสุขสู่ชุมชน” โดยมีการทําบุ ญครบรอบการก่อตังบริษัท ซึ่ งในปี นีก้าวสู่ปีท่ี 20 นอกจากนีในวัน
งานบริษัท ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี . ประจําปี การศึกษา 2557” ซึ่ งเปนการ
มอบทุ น การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจนสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แก่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี จํานวน 8 ทุน ตามด้วยกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมทาสีปาย
ปอมยาม กําแพง ปลูกต้นไม้ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ให้กับชุ มชนบ้านฟาปิ ยรมย์ และกิจกรรม Recycle
Green Village โครงการชุ มชนสะอาด หมู ่บ้านไร้มลพิษ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน
ความสําเร็จในการจัดงานครังนีได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากพันธมิตรจิตอาสาในหลาย
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเปน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
จํ า กั ด บริ ษั ท สถาพรวั ฒนา ค้ า วั สดุ ก่ อ สร้ า ง จํ า กั ด ตลอดจนอาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และคณะ
นักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
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รอบรัว NC
“NC 20th Balance Growth”
เมื่ อ วั น ที่ 5 มี น าคม 2557 ที่ ผ่ า นมา
คุ ณ สมเชาว์ ตั น ฑเทิ ด ธรรม กรรมการ
ผู ้จัดการบริษัท เอ็น.ซี .เฮ้าส์ซ่ิ ง จํากัด (มหาชน)
พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร ร่ ว มงานแถลงข่ า ว
“NC Housing Balance Growth” เติบโตสู่
ปี ท่ี 20 อย่ า งสมดุ ล ตั งเป าหมายยอดขาย
3,200 ล้ า นบาท และเป าหมายรั บ รู ้ ร ายได้ ท่ี
1,800 ล้ า นบาท มี แ ผนขยายการลงทุ น ทั ง
ตลาดแนวราบและแนวสูง ซึ่ งในงานแถลงข่าว
ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนที่
เข้าร่วมงานเปนอย่างดี
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โครงการบ้านฟาปิ ยรมย์ให้การต้อนรับนักลงทุนเวียดนาม
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ี 17 มี น าคม
2557 ที่ ผ่ า นมา คุ ณ สมเชาว์
ตั น ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม ก ร ร ม ก า ร
ผู ้ จั ด การบริ ษั ท เอ็ น .ซี . เฮ้ า ส์ ซ่ิ ง
จํ า กั ด (มหาชน) ให้ ก ารต้ อ นรั บ
Mr.Nguyen Xuan Quang
Chairman of NAM LONG
INVESTMENT CORPORATION
นักลงทุนและนักพัฒนาที่ดิน จาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เยี่ ยมชมและศึ กษาดู งานด้ านการ
บริ ห ารโครงการบ้ า นฟ าปิ ยรมย์
ลําลูกกา คลอง 6

NCH เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครังที่ 30
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุ มแห่งชาติสิริกิติ์
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ความรู ้นักลงทุน
ฟุ่ มเฟื อย ฟุ ้งเฟอ เผลอๆ .... จะเปนกบต้ม
ใครตังหลักไม่ดี สติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ ใชจ่ายเพลิดเพลิน
ไม่ควบคุมรายจ่ายให้ดี ท่านจะเจอปั ญหาหนีสินตามมา
ในระยะสามสี่ปีท่ีผ่านมานี สถิตหิ รือผลสํารวจที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนบุ คคลของ
คนไทยที่จัดทําโดยหลายหน่วยงานต่างเปิ ดเผยข้อมู ลที่สะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของ
คนไทยไปในทิศทางเดียวกันซึ่ งไม่ค่อยน่าสบายใจสักเท่าใด อาทิ ตัวเลขมู ลค่าการนําเข้า
สินค้าฟุ่ มเฟื อยในปี 2556 ที่สูงถึง 102,496 ล้านบาท เพิ่มขึนจากปี 2555 ถึง 14.82%
หรือผลสํารวจพฤติกรรมการใชจ่ายของคนกรุ งเทพ เมื่อช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา
ของบริษัทอิปซอสส์ บิสสิเนส คอนซั ลติง ซึ่ งพบว่าคนกรุ งเทพมีไลฟ์ สไตล์หรู หราเหมือน
ผู ้คนในเมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง นิวยอร์ก โตเกียว ซิ ดนีย์ซ่ึ งไม่สอดคล้อง
กับรายได้ เช่ น คนกรุ งเทพต้องซื อกาแฟยี่ ห้อดังด้วยเงิน 0.73% ของรายได้ต่อเดือ น
ในขณะที่คนที่โตเกียวใชเงินเพียง 0.13% ของรายได้ต่อเดือนสําหรับกาแฟยี่ห้อดังแก้ว
เดียวกัน ผู ้สํารวจยังตังข้อสังเกตว่าค่าครองชี พในกรุ งเทพสูงเกินไปหรือรายได้ของคน
กรุ งเทพน้อยเกินไป !!!
นอกจากนี เรายังมีห้างดัง ห้างหรู ระดับ High end มีร้านสินค้าแบรนด์เนมจํานวน
ไม่น้อย ซึ่ งห้างร้านหรู หราที่ไม่ธรรมดาแบบนีหาไม่ได้ง่ายๆ ในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
และมีรายได้ต่อหัวของประชาชนใกล้เคียงกับเรา การซื อสินค้าหรือบริการระดับห้าดาวหก
ดาวเหล่านีคงไม่ก่อปั ญหาอะไร หากผู ้ซือ
มีรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองมากมายจน
เหลือกินเหลือใชและเปนการใชจ่ายแบบไม่
เบี ย ดเบี ย นตนเอง รวมทั งไม่ เ บี ย ดเบี ย น
ผู ้อ่ืน….แต่เมื่อลองพิจารณาตัวเลขหนีสิน
ภาคครัวเรือน หนีบั ตรเครดิต และสินเชื่ อ
ส่วนบุ คคลที่เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องจนหลาย
ฝ่ ายเริ่ ม เปนกั ง วล เราจะพบว่ า ข้ อ มู ล
เหล่านีสะท้อนให้เห็นรสนิยมที่สูงกว่ารายได้
ของคนกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มหนึ่ง
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คนไทยจํ า นวนไม่ น้ อ ยใช จ่ า ยฟุ่ มเฟื อย ฟุ ้ ง เฟ อไม่ รู้ จั ก ประมาณตน ไม่ ว างแผน
การเงิน และไม่สามารถยับยังชั่ งใจได้ คงเปนดั่งคําพระท่านที่ว่า "นัตถิ ตัณหา สมา นที
หรื อ แม่ นํ าเสมอด้ ว ยปั ญหาไม่ มี " แม่ นํ าลํ า คลองยั ง เต็ มได้ ใ นช่ วงหน้ า นํ า หน้ า ฝน
มหาสมุ ทรยังมีขอบเขต มีประมาณ เราสามารถวัดความกว้าง ความยาว ความลึกได้ แต่
ตัณหา ความอยากของมนุษย์เรานันไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ ไม่มีท่ีสนสุ
ิ ด
หรือดังพระราชดํารัสของในหลวงตอนหนึ่งที่
ทรงเมตตาเตื อ นสติ พ วกเราไว้ ว่ า "คนเราที่
ฟุ ้งเฟอ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาปอนความ
ฟุ ้งเฟอได้ จะปอนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อปอน
เท่าไรๆ ไม่พอ แล้วก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ"
หากใครไม่พิจารณาสถานะทางการเงินของตัวเองอย่างรอบคอบ ไม่ออกแบบไลฟ์ สไตล์ให้
สอดคล้องกับรายได้ ไม่วางแผนการใชจ่ายให้พอเหมาะพอดี ไม่ฝึกหัดยับยังชั่ งใจ ไม่รู้จัก
ประมาณในการบริโภค ก็อาจจะกลายเปนกบที่ถูกต้มโดยไม่รู้ตัว !!! ว่ากันว่ากบเปนสัตว์ท่ีมี
สัญชาตญาณในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม หากเราต้มนําจน
เดือดแล้วใส่กบลงไปเพื่อที่จะต้ม..กบจะกระโดดหนีไปในทันที แต่ถ้าเรานํากบใส่หม้อที่มีนํา
อุ ณหภู มิ ป กติ แ ล้ ว เปิ ดไฟอ่ อ นๆ กบจะอยู ่ ใ นนํ าได้ อ ย่ า งสบายๆ และจะปรั บ ตั วไปตาม
อุ ณหภูมิของนําตามสัญชาตญาณ จนนําเริ่มร้อน เริ่มเดือด กบจึงจะคิดได้ว่าตนเองกําลัง
ตกอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่เปนอันตราย.....ซึ่ งก็สายไปเสียแล้วที่จะกระโดดหนี เพราะกบได้เริ่ม
ตายไปแล้วครึ่งตัว กบน้อยที่น่าสงสารก็จะกลายเปน กบต้ม ไปในที่สุด…......
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เราคงต้องทบทวนตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินดูบ้างว่าเรากําลังใชเงินอยู ่ใน
บรรยากาศ ในสภาพแวดล้อมที่ดูสบายๆ แต่แท้จริงแล้ว ปั ญหากําลังก่อตัว กําลังพอก
พู นขึนหรือเปล่า? อย่าชะล่าใจจนปั ญหาการใชจ่ายที่ฟุ่มเฟื อย ฟุ ้งเฟอสะสมกลายเปน
มะเร็งทางการเงินระยะสุดท้ายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข......ใครไม่อยากเปนกบต้มจะต้อง
ตัดไฟเสียแต่ต้นลม....ต้องรู ้จักหักห้ามใจ ฝื นใจตัวเองบ้าง......ฝึ ก ฝึ ก ฝื น ฝื น ทีละเล็กทีละ
น้อย อย่าตามใจกิเลสทุกครังไป
เมื่ออยากได้ อยากซื อ อยากใชจ่าย ให้ตังสติให้ม่ัน พิจารณาซํ าๆ หลายๆ รอบ ถาม
ตัวเองซํ าๆ หลายรอบว่าสถานะทางการเงินของเราเหมาะสมที่จะซื อ จะใชจ่ายหรือไม่....ใคร
ที่มีความสามารถในการจ่ายชํ าระน้อยกว่าความต้องการในการใชจ่าย คงต้องระมัดระวัง
ตัวเองให้ดี เพราะมีโอกาสจะกลายเปน กบต้ม สูงมาก....พฤติกรรมการอุ ปโภคบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้าวของเครื่องใช สิ่งจําเปนในชี วิตประจําวันเพิ่มขึนเรื่อยๆ
เครื่องใชหลายอย่างราคาสูงขึน แต่อายุ การใชงานและความทนทานลดลง สินค้ารุ ่นใหม่ๆ
เก๋ๆ หมุ นเวียนเปลี่ยนเข้ามาให้ซือหาเร็วมาก อาหารการกินเปลี่ยนไป สถานที่ชอปปิ งที่กินที่
เที่ยว ผุ ดขึนเร็วยิ่งกว่าดอกเห็ดในหน้าฝน....
ใครตังหลักไม่ดี สติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ ใชจ่ายเพลิดเพลิน เห็น
ใครๆ เค้ าก็ ใช กัน ใครๆ เค้า ก็ซื อกั น... เราก็ ต้อ งมี บ้า ง.... โปรดระวั ง....
ท่านจะกลายเปนกบต้มแบบตังตัวไม่ทัน
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ
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IR Contact
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จํากัด (มหาชน)
1/765 หมู ่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel. 0-2993-5080-7 # 403, 401, 404
Email : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู ่ในวารสารเผยแพร่
นี มิได้จัดทําขึนเพื่อเปนการเชิ ญชวนหรือแนะนําให้ซือหรือ
ขายหุ้ น แต่ อ ย่ า งใด บางข้ อ ความเปนการคาดคะเนหรื อ
คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่ งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
บมจ.เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จัดทําวารสารนีขึน เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเผยแพร่ข้อมู ลเท่านัน ดังนันจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึนได้ หากนําข้อมู ลในวารสารเผยแพร่นีไปใช
กับวัตถุประสงค์อ่ืน
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