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Stock Information 

ข้อมูลบรษิทั บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลกัทรพัย์ “NCH” 

วันทีก่อ่ตัง้ 2 กุมภาพันธ์ 2537 

หมวดธุรกจิ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

กลุ่มอตุสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ผู้ถือหุน้หลกั กลุ่มตันฑเทอดธรรม 

ผู้ถือหุน้รายยอ่ย 23.92 (% Free float)  ณ วันที่ 14/3/2557 

วันทีเ่ริม่ซือ้ขายหุน้ใน SET 29 มี.ค. 2547 

ทุนจดทะเบยีน  1,245,284,305 บาท 

ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว 1,245,283,691  บาท 

มูลคา่ทีต่ราไว ้ 1 บาท 

นโยบายเงนิปนัผล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 

เว็บไซตบ์รษิทั www.ncgroup.co.th 

ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                   

โทรศพัท ์ 0-2993-5080-7 

โทรสาร 0-2993-5089 

*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncgroup.co.th  
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*  

 

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

Q.1/2016 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

มีนาคม 2559 ธันวาคม 2558 จ านวน %

สนิทรัพย์หมนุเวยีน 4,662.2 4,628.2 34.1 0.7

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 381.5 386.2 (4.7) (1.2)

รวมสินทรัพย์ 5,043.7 5,014.4 29.4 0.6

หนีส้นิหมนุเวยีน 1,932.2 1,893.0 39.2 2.1

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 672.6 669.8 2.8 0.4

รวมหนีสิ้น 2,604.8 2,562.8 42.0 1.6

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,438.9 2,451.5 (12.6) (0.5)

งบแสดงฐานะการเงนิ 
เปล่ียนแปลง

ไตรมาส ไตรมาส

1/59 1/58 จ านวน %

รวมรายได้ 326.2    488.8    (162.6) (33.3)

รวมค่าใช้จ่าย 341.1    449.4    (108.3) (24.1)

ก ำไร(ขำดทนุ)กอ่นภำษีเงินได้นิติบคุคล (14.9) 39.4 (54.3) (137.9)

ภำษีเงินได้นิติบคุคล (2.6) 7.8 (10.5) (133.8)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด (12.3) 31.5 (43.8) (138.9)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เปล่ียนแปลง
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Transferred Q.1/2016 Sales Q.1/2016 
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     เมื่ อ วันที่  1  มีนาคม 2559    
ที่ ผ่ านมา ผู้ บริหารบริษัท เอ็น .ซี .  
เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) จัดงานแถลง
ข่าวสื่ อต่อยอดความส า เร็ จบ้ านหรู     
ในสนามกอล์ฟ  ชูแบรนด์  “NC On 
Green รหัสสี เ ขี ย ว แห่ ง ค วามสุ ข ” 
Charming Living โครงการระดับ
Luxury Brand โดยให้ความส าคัญ
กับการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมและดี
ที่ สุดส าหรับลูกบ้ านทุก เพศ ทุกวั ย   
การออกแบบบ้านเพื่ อรองรับสังคม    
ผู้สูงวัย และได้น านวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านการประหยัดพลังงาน มาตอบโจทย์
บ้านส าหรับผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันและ
อนาคต ราคาเริ่มต้น 5.5 ล้านบาท 

Projects Update Q.1/2016 
NC On Green “Charm” 

“SMART INNOVATION” 



Big Opening Natureza Art  
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      คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ  และคุณวราพงศ์ นิลศิริ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ
พร้อมน าเสนอคอนเซ็ปต์ “Natureza Art ใจกลางเมืองพัทยา” โครงการ
คอนโดมิเนียม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีดีไซน์ Landscape Art ตอบสนอง
การอยู่อาศัยท่ามกลางสวนขนาดใหญ่ Community in The Park การเดินทาง
สะดวก ติดถนนใหญ่สุขุมวิท ใจกลางเมือง เข้าออกได้ 2 ทาง ถนนชัยพรวิถี และ 
พัทยาเหนือ พร้อมรับเงื่อนไขท่ีพิเศษสุด ราคาเริ่มต้น 1.23 ล้านบาท 
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     โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปากเกร็ด-   
ราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมงาน Grand Opening 
เ ปิ ด ตั ว ส โ ม ส ร โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม           
NC Happy Party Festival “สุขสราญที่
บ้านฟ้า" เพื่อสมนาคุณลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่า 
และลูกค้าใหม่ ที่ซื้อบ้านกับโครงการบ้านฟ้า   
กรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ พร้อมเชิญกลุ่ม
ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 
กิจกรรม DIY "เพ้นท์ร่มรับลมร้อน" มีการออก
ร้ านอาหารชิ มอ าหาร เลื่ อ งชื่ อ ร้ านดั ง จ าก      
ทุกมุม ของกรุงเทพฯ และงานปาร์ตี้  Music in 
the Garden หลากหลายกับการแสดงบนเวที 
และร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย  บรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
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IR Activities 

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า 
ปี 2559 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต โดย
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0555555555518081 บาท 
โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดค านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้นและ
จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00555555555180808 บาท 

AGM 2016 

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดงาน “Opportunity Day” บริษัท   
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงานปี 2558  ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการ
ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 

NCH Opportunity Day 2015 

                   ขอเรียนเชิญร่วมงาน “NCH  Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน                
     ประจ าไตรมาส 1 ปี 2559 ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 เวลา 11.20 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา 
บริษัท เอ็น . ซี . เฮ้ าส์ซิ่ ง  จ ากัด (มหาชน)     
น า โ ด ย  คุณสม เ ช า ว์  ตั นฑ เ ท อด ธ ร ร ม 
กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม "CG & CSR 
Day 2016 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน" เพื่อให้
พนักงานตระหนักถึงการด าเนินงานควบคู่ไปกับ
การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งมอบความรู้ และข้อคิดดีๆ   
อาทิ รศ.ดร.มานพ พงศทัต นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาริมทรัพย์ พูดถึง 
“ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559” เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ดร.วิ เลิศ ภูริทัช   
ทีป่รึกษาด้านการตลาดบริษัทชั้นน าของประเทศ    
คอลัมนิสต์ชื่อดังกล่าวถึง“Green Concept” 
การตลาดยุคดิจิตอลและคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
กับทฤษฎี “White Ocean”            

CG & CSR Day 2016 
NCH Sustainability 

      

พร้อมทั้งได้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์
คนรุ่นใหม่ “น้องรู้ใจ” จากนโยบาย
ของบริษัทฯ “รู้จักบ้าน รู้ ใจคุณ”    
ที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยน้องรู้ใจจะเป็นสื่อกลางการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์กรในปี 2559  
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    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณสมนึก  ตันฑเทอดธรรม  
รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
จับมือ SCG เปิดมิติใหม่ Smart Eco Smart Care ตอบรับเทรนด์ที่อยู่
อาศัย  ชูนวัตกรรมเพื่ อผู้ สู งวั ยและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้ โครงการใหม่          
NC On Green โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองทุก
ความต้องการของชีวิต และยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างย่ังยืน 

นวัตกรรมเพือ่ผูสู้งวัยและสิ่งแวดล้อม  
ยกระดับคณุภาพบา้น มุ่ง Smart Innovation  

NCH เข้ารว่มงาน “มหกรรมบา้นและคอนโด ครั้งที ่34”              
วันที่ 10-13 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชมุแหง่ชาตสิิรกิติิ ์ 

รอบรั้ว NC 
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     ถ้าจะว่าไปแล้ว การท าก าไรของธุรกิจรวมทั้งนักลงทุนล้วนมีหลักการพื้นฐาน
อยู่ไม่กีอ่ย่าง คือ 

(1) การน าวัตถุดิบมา รวม แยก ผลิต เปลี่ยนรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วขาย
ออกไป 
(2) การให้บริการกับผู้ที่ต้องการใช้บริการ หรือไม่ประสงค์จะท างาน
นั้นเอง และคิดค่าบริการในราคาที่มีก าไร 
(3) การซื้อสินค้า วัสดุ บริการ หรือของที่มีราคาใดๆ (รวมทั้งบริษัท
อื่น) ในราคาท่ีต่ ากว่าปกติ แล้วขายในราคาปกติ 

ความรูน้ักลงทุน 
ค่า มูลค่า และราคากบัการลงทุนในหุ้น 

    ดังนั้นจะเห็นว่าในกระบวนการท า
ก า ไ ร ทั้ ง ส า ม อ ย่ า ง ด้ า น บน น้ั น มี ตั ว
กระบวนการ เอง เป็นตั วท าก า ไร ตั ว
กระบวนการนั่นเองเป็นสิ่ งที่มีค่า และ
ส าหรับนักลงทุนแล้วเรามีหน้าที่แยกให้ออก
ว่า ค่า คุณคา่ และราคา ของมนัคอือะไร? 

(ก) ราคา คือราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ส าหรับนักลงทุนแนวเน้นมูลค่า
แล้วอาจจะต้องจ าไว้อย่างหนึ่งว่า อาจจะไม่สัมพันธ์กับอีกสองข้อด้านล่างนี้
เลยก็ได ้
(ข) มูลค่า คือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของสิ่งน้ันๆ ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของก าไรในวันนี้หรือวันหน้า ท าให้เกิด 
(ค) ค่า ของสิ่งของใดๆ นั้น ซึ่งคือค่าที่จริงของมัน ที่อาจจะผิดไปจาก
ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ และอาจจะเป็นของมีค่าแต่ไม่สร้างผลตอบแทน ถ้า
บริษัทมีของเหล่านี้มากๆ อาจจะสู้บริษัทที่มีของที่มี มูลค่า สูงกว่ามากๆ 
ไม่ได้  
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ในการเป็นนักลงทุนจึงต้องฝึกมองสิ่งต่างๆ รอบตัว 
พยายามมองถึงความคุ้มค่าของทรัพย์สินต่างๆ     
ทีจ่ะสร้างผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
• เ มื่ อ เ ห็ น รถ เ ก๋ ง ห รู ร าค า แพ ง  เ ห็ น อ ะ ไ ร      

เห็นความสามารถว่าพาคนไปได้ก่ีคน เห็นความ
หรูหราที่จะท าให้การตกลงท าธุรกิจอื่นๆ    
ง่ายขึ้นไหม เห็นค่าเสื่อมราคาที่มากกว่าปกติ
ไหม 

• เวลาเห็นรถกระบะ รถบรรทุก เก่าคร่ าคร่า   
แตเ่ครื่องไม่เสียไม่รวน ขนของได้อีกนาน มูลค่า
ทางบัญชีแทบไม่เหลือ เราเห็นอะไร เห็นไหมว่า
มีค่าเท่าไร ท าก าไรให้ได้เท่าไร 

• รถยนต์ใหม่ราคาแพง รถยนต์เก่าราคาถูกกว่า
มากแต่ยังใช้งานได้ดีอีก 5 ปี คุณมองอย่างไร 

• รถยนต์ใหม่ราคาแพง แต่จอดไว้ไม่ค่อยได้ใช้
งาน แต่เมื่อใช้งานในบางครั้งสามารถมีคุณค่า
ทางการตลาดได้ คุณมองอย่างไร  

        คนธรรมดากับนักลงทุนเน้นมูลค่าจะมองของเหล่านี้ต่างกัน เราต้องท า
ตัวให้เคยชินกับการถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าบริษัทมีทรัพย์สิน (ทั้งจับต้องได้และ
ไม่ได้ เรียกว่ามีค่าเท่าไร และถามต่อว่าทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่กับผู้บริหารจะ
จัดการทรัพย์สินให้สร้างผลตอบแทนได้เท่าไร (ROA เท่าไร) ก าไรอีก 3-5 ปี
ข้างหน้าจะเป็นเท่าไร รวมเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่าของบริษัทควรเป็นเท่าไร ราคาหุ้น
ควรเป็นเท่าใด เมื่อตอบได้ค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ นี่ล่ะครับวิถีทางของนัก
ลงทุนแบบเน้นมูลค่าท่ีแท้จริง) 

ที่มา : www.muegao.blogspot.com 
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ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

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 # 403, 401, 404 

Email : ir@ncgroup.co.th 

Disclaimer 
     ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ ในวารสาร
เผยแพร่นี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือแนะน า
ให้ซื้อหรือขายหุ้นแต่ อย่างใด บางข้อความเป็นการ
คาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จัดท าวารสารนี้
ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น
จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน า
ข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อื่น 


