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ขอมูลบรษิทั

 

บรษิัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย  “NCH”

วันที่กอตัง้ 2 กุมภาพันธ 2537

หมวดธุรกิจ

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

กลุมอุตสาหกรรม

 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง

ผูถือหุนหลกั

 

กลุมตันฑเทอดธรรม

ผูถือหุนรายยอย

 

23.69 (%

 

Free float)  ณ วันที่ 16/03/2552

วันที่เร่ิมซ้ือขายหุนใน SET

 

29 มี.ค. 2547

ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

 

1,185,985,052 บาท 

มูลคาที่ตราไว 1 บาท

นโยบายเงินปนผล ไมนอยกวารอยละ 40 

 ของกําไรสุทธิ

ศึกษารายละเอยีดอื่นๆ เพ่ิมเติมไดที่ www.ncgroup.co.th  เมนูนักลงทุนสัมพันธ

ที่อย

 

ู 1/765 หมู 17

 

ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คคูต อ.ลําลูกกา จ. ปทมุธาน

 

ี 12130

เว็บไซตบรษิัท    www.ncgroup.co.th

โทรศัพท

 

 0-2993-5080-7

โทรสาร

 

0-2993-5089
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ในป 2552 ท่ีผานมา แมวาบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจาก

 

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานการณความไมมีเสถียรภาพทาง

 

การเมืองภายในประเทศ  วิกฤตการณทางการตลาดในธุรกิจ

 

        
อสังริมทรัพยและเง่ือนไขในการดําเนินธุรกิจซึ่งเปนความทาทายในการ

 

บริหารงานอยางตอเ น่ือง แตดวยความทุมเททํางานอยางเต็ม

 

ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จึงทํา

 

ใหบริษัทฯ ผานวิกฤตการณมาไดนาอยางช่ืนชม  บริษัทฯ ไดพยายาม

 

สรางยอดขายโดยการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับสภาวะการณตลาด

 

ท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการอยูในเกณฑท่ีดีเมื่อ

 

เทียบกับผลประกอบการในปท่ีผานมา ป 2552 ผลประกอบการม

 

ี
รายไดเทากับ 865 ลานบาท กําไรสุทธิเทากับ 56 ลานบาท ถือไดวา

 

บริษัทฯ มีสถานะการเงินท่ีแข็งแกรง โดยมีอัตราหน้ีสินตอทุนเทากับ 
0.47 เทา ลดลงจากป 2551 ทีมีอัตราเทากับ 0.60 เทา

สําหรับในป 2553 น้ี แมวาหลายฝายจะคาดการณวา ภาค

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัว

 

ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย แตยังคงมีปจจัย

 

เส่ียงทางการเมือง และจากปจจัยราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่อาจจะ

 

ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการปรับขึ้นของคาใชจายในการขนสงและ

 

ราคาวัสดุกอสราง ตลอดจนการทวีความรุนแรงดานการแขงขันในธุรกิจ

 

อสังหาริมทรัพย
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ในป 2553 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เนนการดําเนินธุรกิจดวย

 

ความรอบคอบ มีระบบการจัดการตนทุน บริหารสตอคสินคา และคาใชจาย

 

ท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนมาตรฐานคุณภาพสินคากอสรางภายใตระบบ

 

คุณภาพ ISO รวมท้ังกลยุทธในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 
การขยายกลุมลูกคา พัฒนาชองทางการจําหนายใหม ๆ และพัฒนาการ

 

บริการหลังการขายเชิงรุก โดยบริษัทฯ ยังคงเจตนารมณในการดําเนิน

 

ธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี ดี  เปนหน่ึงในบริษัทท่ีม

 

ี      
ธรรมาภิบาล และประสบความสําเร็จในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดย

 

การใหความสําคัญในการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และจริยธรรมในการ

 

ทํางานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเน่ือง และดวยแรง

 

สนับสนุนอยางดียิ่งของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ในป 
2552 บริษัทฯ  ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแล

 

กิจการท่ีดีจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ท่ีรวมกับ    
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระดับ “ดีเลิศ” เปน 1 ใน 52 บริษัทจด

 

ทะเบียนท่ีไดรับผลการประเมินในระดับสูงสุด

ในโอกาสน้ี ผมขอแสดงความขอบคุณตอทุกทานท่ีอยูเบ้ืองหลังของ

 

ความสําเร็จของบริษัทฯ ในตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไมวาจะเปนทานผูถือ

 

หุน ลูกคา คูคา Suppliers ผูรับเหมา สถาบันการเงิน คณะผูบริหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานบริษัทฯ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการ

 

สนับสนุนอยางตอเน่ืองเพ่ือความกาวหนาและดํารงอยูของบริษัทฯ และ

 

เอ็น.ซี.กรุป สืบตอไป

( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ )
ประธานกรรมการ
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จํานวน %

สินทรัพยหมุนเวียน 2,798 2,937 (139) -5%

สินทรัพยไมหมุนเวียน 197 223 (26) -12%

รวมสินทรัพย 2,995 3,160 (165) -5%

หนี้สินหมุนเวียน 332 394 (62) -16%

หนี้สินไมหมุนเวียน 627 786 (159) -20%

รวมหน้ีสิน 959 1,180 (221) -19%

สวนของผูถือหุน 2,036 1,980 56 3%

(หนวย : ลานบาท)

งบดุล 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51
เปล่ียนแปลง

เปล่ียนแปลง

จํานวน % 

รายไดจากการขาย 822.3 767.5 54.8 7.1%

รายไดจากบริการ 3.2 3.6 (0.5) -12.4%

รายไดอ่ืน 39.7 8.5 31.2 368.6%

รวมรายได 865.1 779.6 85.5 11.0%

คาใชจาย

ตนทุนขาย 558.4 558.5 (0.1) 0.0%

ตนทุนบริการ 2.9 2.8 0.1 4.6%

คาใชจายในการขาย 83.5 92.3 (8.7) 9.5%

คาใชจายในการบริหาร 95.3 105.6 (10.3) 9.8%

คาตอบแทนผูบริหาร 26.3 19.5 6.9 35.2%

รวมคาใชจาย 766.5 778.6 (12.2) -1.6%

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 98.6 0.9 97.7 10284.9%

ตนทุนทางการเงิน 29.6 46.1 (16.5) 35.7%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 69.0 (45.1) 114.2 252.9%

ภาษีเงินได 12.9 0.7 12.3 0.0%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 56.1 (45.8) 101.9 222.5%

งบกําไรขาดทุน 2552 2551
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บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 56.1 ลาน

 

บาท  เทียบกับป 2551  ซึ่งมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 45.8 ลาน

 

บาท บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 101.9 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 222.5 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้

1. บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 85.5  ลานบาท    
หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 11.0

 

โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การดําเนิน

 

ธุรกิจตามกลยุทธของบริษัทฯ  ทําใหมียอดโอนเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของ

 

รัฐบาล และสภาพตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีปรับตัวดีขึ้น 

2. บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราตนทุนขายลดลงจากรอยละ 
72.7 ในป 2551 เปนรอยละ 67.9 ในป 2552 เน่ืองจากป 2551 มีการ

 

โอนที่ดิน อาคารสโมสรเปนตนทุนขาย

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายลดลง 8.7 ลาน

 

บาท หรือลดลงรอยละ 9.5 และคาใชจายในการบริหารลดลง 10.3  
ลานบาท   หรือลดลงรอยละ 9.8  สาเหตุหลักมาจากคาเชาปาย

 

โฆษณา อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอน และคาเส่ือม

 

ราคาท่ีลดลง
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ปจจัยบวกที่ผลักดันภาคอสังหาริมทรัพยไทยในป 2552 คือ 
มาตรการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพย ดวยการ 1) ใหผูจายเงินคาซื้อ

 

อสังหาฯ ที่ไมเคยผานการใชงานมากอน สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได

 


ไมเกิน 3 แสนบาทตอป กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในป 2552  2) คงสิทธิใหนํา

 

ดอกเบี้ยเงินกูซื้อบานไปหักลดหยอนภาษีไดไมเกิน 1 แสนบาท และ 
3) มาตรการลดคาธรรมเนียมโอนบานและคอนโดฯ จาก 2% เหลือ 0.01% 
ลดคาจดจํานองจาก 1% เหลือ 0.01% และลดภาษีธุรกิจเฉพาะในการซื้อ

 

ขายอสังหาฯ จาก 3.3% เหลือ 0.11% ทําใหทั้งผูซื้อและผูขายตางเรงซื้อ

 

ขายอสังหาริมทรัพย  และเรงโอนใหทันภายในกําหนด โดยคร่ึงแรกของป 
ผูประกอบการมีการประกาศเปดโครงการใหมรวมทั้งสิ้นประมาณ 18,300 
หนวย แบงเปนแนวราบประมาณ 11,000 หนวย และอาคารชุดประมาณ 
7,300 หนวย 

อยางไรก็ตาม เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองภายในประเทศท

 

ี่
ไมมีความเสถียรภาพ ยังคงมีผลกระทบอยางมากตอดัชนีความเช่ือม่ันของ

 

ผูบริโภค ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางรายประสบปญหาขาด

 

สภาพคลองทางการเงิน ทั้งน้ี เน่ืองจากสถาบันการเงินเขมงวดการปลอย

 

สินเช่ือใหแกผูประกอบการ นอกจากนี้ยังพบวา นักลงทุนตางชาติที่ได

 


วางเงินดาวนซื้ออสังหาริมทรัพยในโครงการคอนโดมิเนียมชายทะเลจํานวน

 

มากไดทิ้งเงินดาวน เพราะพิษเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

ตางประเทศที่ผันผวนมาก โดยเฉพาะในชวงที่มีกระแสขาวดานลบของ

 

สถานการณเศรษฐกิจ 



ภาครัฐไดประกาศมาตรการ “ไทยเขมแข็ง” มูลคา 800,000 ลาน

 

บาท สถาบันการเงินของรัฐไดรับมอบหมายใหเรงปลอยสินเช่ือแกภาค

 

ธุรกิจและที่อยูอาศัย และเน่ืองจากธนาคารของรัฐเนนผูบริโภคที่มีรายได

 


นอยหรือปานกลาง ที่อยูอาศัยที่ขายไดในปน้ีทั้งใหมและมือสองจึงเปนที่อย

 

ู
อาศัยราคาปานกลางถึงตํ่าเปนสวนใหญ ปจจัยบวกของตลาดที่อยูอาศัย

 

บางพื้นที่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล คือ การเปดโครงขายคมนาคมเพ่ิมขึ้น

 

อยางเปนรูปธรรม ไดแก การเปดเสนทางเช่ือมตอถนนวงแหวนรอบนอกฝง

 

ตะวันออก ทําใหโครงการท่ีอยูอาศัยยานลําลูกกา – รามอินทรา และบริเวณ

 

ใกลเคียงกับจุดขึ้นลงถนนวงแหวน ตางไดรับประโยชนจากความคลองตัว

 

ในการเดินทางของผูบริโภค โดยในคร่ึงหลังของป ผูประกอบการมีการ

 

ประกาศเปดโครงการใหมมากขึ้นกวาคร่ึงปแรก โดยเปดโครงการใหมรวม

 

ทั้งสิ้นประมาณ 30,400 หนวย แบงเปนแนวราบประมาณ 14,000 หนวย 
และอาคารชุดประมาณ 16,400 หนวย ทั้งน้ี บริษัทจดทะเบียนในตลาด

 

หลักทรัพยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 71 ในแนวราบ และรอยละ 61 
ในแนวสูง

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณสถานการณตลาดอสังหาริมทรัพยใน

 

ป 2553 วาจะเร่ิมปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น  ซึ่งเปนการปรับตัวในทิศทางท

 

ี่
คอยเปนคอยไป โดยกําลังซื้อยังคงมาจากกลุมผูบริโภคท่ีมีความพรอมและ

 

มีความจําเปนในการซื้อที่อยูอาศัยเปนหลัก สําหรับปจจัยหนุนตลาด

 

อสังหาริมทรัพยในป 2553 น้ี นาจะมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่เ ร่ิมม

 

ี
สัญญาณการฟนตัว ซึ่งจะสนับสนุนใหผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยตัดสินใจ

 

ซื้อไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 1 ของป 2553 อาจมีปจจัยเรงการ

 

ตัดสินใจซื้อจากมาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมการทํา ธุรกรรม

 

อสังหาริมทรัพย ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ซึ่งชวงเวลา

 

ดังกลาวจะเปนโอกาสที่ผูประกอบการที่มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จในสต็อก หัน

 

มาเรงทําการตลาดกระตุนยอดขาย เพื่อระบายสินคา จึงเปนชวงที่ตลาดท

 

ี่
อยูอาศัยจะกลับมาคึกคักอีกคร้ัง
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แนวโนมการเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยใหมในป 2553 พบวา 
ผูประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีแผนการเปดโครงการใหม

 


ประมาณ 170 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณ 110 โครงการในป 2552 
ซึ่งกลยุทธการลงทุนในปน้ี ผูประกอบการตางมีแผนการปรับเปล่ียนพอรต

 

การลงทุน โดยจะกระจายการพัฒนาที่อยูอาศัยใหครอบคลุมทุกกลุมลูกคา

 

มากขึ้น เพื่อปรับลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ผูประกอบการบางรายอาจจะให

 


นํ้าหนักในการพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มขึ้นจากปกอน สําหรับการเปดตัว

 

โครงการแนวราบใหมในชวงป 2553 พื้นที่ที่ มี ศักยภาพสูง  คือ  แนว

 

รถไฟฟาสายใหม เชน เสนทางรถไฟฟาแอรพอรตลิงค โซนพระราม 9 และ

 

เสนทางรถไฟสายสีมวงบางใหญ-บางซื่อ  เชน  ทําเลบางใหญ  และ         
บางกรวย-ไทรนอย เปนตน นอกจากนี้ตามเสนทางสวนตอขยายเขาเมือง 
เชน วงแหวน-ออนนุช  ราชพฤกษ-พระราม 5 เปนตน ก็มีการเปดโครงการ

 

กันเปนจํานวนมาก ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมยังคงมีการลงทุนอยาง

 

ตอเน่ือง เน่ืองจากความตองการในบางพื้นที่ยังคงมีอยู โดยโครงการที่จะ

 

เปดตัวใหมผูประกอบการจะเนนในเร่ืองของทําเลเปนหลัก โดยทําเล

 

ดังกลาวอาจจะเปนทําเลที่เปนแหลงชุมชนใหม และยังไมมีโครงการ

 

คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นในแถบนั้น หรือผูประกอบการบางรายจะเลือกเปด

 

โครงการที่มีระยะหางจากรถไฟฟาประมาณ 1 กม. แตอยูในระยะทางท

 

ี่
สะดวกในการเดินทางมารถไฟฟา เพื่อที่จะสามารถพัฒนาหองชุดในระดับ

 

ราคาที่สอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายได 

อยางไรก็ตามการพัฒนาโครงการใหมๆ ผูประกอบการอาจจะตอง

 

ระมัดระวังมากขึ้น เน่ืองจากในชวงหลายปที่ผาน มีการเรงเปดโครงการเปน

 

จํานวนมากในทําเลเดียวกัน ทําใหในบางทําเลเร่ิมประสบกับปญหาอุปทาน

 

สวนเกิน ซึ่งบางโครงการที่สรางเสร็จยังคงมีสต็อกเหลือขายอยูจํานวนหน่ึง 
ผูประกอบการตองนําออกมารีเซลลอีกคร้ัง ในขณะที่โครงการใหมก็เปดตัว

 

ขึ้นตามมาอีก ทําใหอุปทานหองชุดในปหนาคงจะมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
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เมื่อวันท่ี  4 กุมภาพันธ 2553

 

บริษัทฯ   ได จัดงานแถลงขาว  ณ  
หองเบญจรงค  โรงแรมดุสิตธานี  
เพ่ือเปดตัวโครงการใหม  บนทําเลท

 

ี่
มี ศักยภาพโซนตะวันออก   เมือง

 

พัทยา  ภายใตช่ือโครงการ      “The 
Green Park : Jomtien” พื้นท

 

ี่
โครงการ  14 ไร  94 ยู นิต  มูลค า

 

โครงการ  300 ลานบาท  เปนบาน

 

แฝดแนวคิดใหม  ทรงอิสระ  ดวย

 

รูปลักษณใหม ท่ีใหมุมมองเสมือน

 

เปนบานเด่ียว  สไตล simplicity
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เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2553 
บริษัทฯ ไดจัดงานวัน CG DAY ขึ้น  
ณ หองคัทลียา โรงแรมรามาการ

 


เดนท ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งบริษัทฯ 
ไ ด ร

 

ั บ เ กี ย ร ติ อ ย า ง สู ง จ า ก  2 
วิทยากรช่ือดัง คุณยุทธ วรฉัตรธาร 
อนุกรรมการ ศูนยพัฒนาการกํากับ

 

ดูแลกิ จการบริษัทจดทะ เ บียน 
สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
และคุณแทนคุณ จิตตอิสระ โฆษก

 

กระทรวงวัฒนธรรม รวมบรรยายใน

 

หัวขอ “CG DAY : Care & 
Share”
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San        Mon       Tue        Wed       Thu         Fri     Sat

26

San       Mon        Tue         Wed       Thu       Fri      Sat

San       Mon        Tue        Wed       Thu         Fri     Sat

15

23

26 กมุภาพันธ 2553

ประกาศผลประกอบการ ป 2552

15 มีนาคม 2553

วันปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารวม

ประชุมสามญัผูถือหุน และสิทธ์ิในการรบัเงนิปนผล

23 เมษายน 2553

วันประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2553

เวลา 14.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่
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San       Mon        Tue        Wed       Thu         Fri     Sat

21 พฤษภาคม 2553

วันกําหนดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนนิงาน 

ป 2552



หากทานเปนผูถือหุนของบริษัทซึ่งจดทะเบียนใน

 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานมีโอกาสในการ

 

แสดงออกซึ่งความเปน “เจาของ” บริษัทเฉพาะในท่ีประชุม

 

สามัญปละคร้ังและวิสามัญในบางกรณีเทาน้ัน ทานจึงควร

 

พิทักษสิทธิ  ดูแล  ผลประโยชน ของตัวทานเอง ดังน้ี 

ประเภทของการประชุมผูถือหุน

1. การประชุมสามัญผูถือหุน

2. การประชุมวิสามัญผูถือหุน

การเตรียมตวักอนประชมุผูถือหุน

1. ศึกษาขอมูลในวาระตาง ๆ ลวงหนา

2. เตรียมคําถามในประเด็นท่ีสงสยัเพื่อ

ซักถาม  

3. ศึกษาระเบยีบ ขอบังคับ ของบริษัท

ท่ีเกีย่วกบัการประชุม
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การมอบฉันทะ

หากทานเขารวมประชุมไมได 
ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคล

 

อื่นเขาประชุมแทนตนเองได

1. ทานสามารถมอบฉันทะให

 


บุคคลอ่ืนท่ีใกลชิด เชน พอ แม  
พี่  น อ ง  ห รือบุ คคล อ่ืน ท่ีท า น

 

ไววางใจ เชน เพื่อน หรือท่ีปรึกษา

 

กฎหมายใหไปรวมประชุมแทน

 

ทานได  หรือในกรณีท่ีทานไม

 


ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคล

 

ดั งกล า ว  ท านอาจจะมอบให     
- กรรมการอิสระของบริษัทจด

 

ทะเบียนน้ัน   หรือ  ตัวแทนของ

 

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยก็ได

2. ใบมอบฉันทะ   จะตองติด

 

อากรแสตมปมูลคายี่สิบบาท ซึ่ง

 

ถาไมติดอากรแสตมป ก็จะยังคง

 

เข าปร ะชุ ม ได  แตหาก มีการ

 

ฟองรองจะไมสามารถนําไปเปน

 

หลักฐานหรือพยานในช้ันศาลได

ผูถือหุนอยางทานมีสิทธิออกเสยีง          
ได 3 ลักษณะ

1.

 

“เห็นดวย”

2.

 

“ไมเห็นดวย”

3.

 

“งดออกเสยีง”

ตามกฏหมายใหนับคะแนน

 

เสยีงเฉพาะการออกเสียง “เห็น

 

ดวย”

ดังน้ันหากทาน “งดออกเสยีง” 
จะถกูนับรวมวาทาน “ไมเห็นดวย”

13



ขอความบางประการท่ีปรากฎอยูในวารสาร

 

เผยแพรนี้ มิไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนการเชิญชวนหรือ

 

แนะนําใหซ้ือหรือขายหุนแตอยางใด บางขอความ

 

เปนการคาดคะเนหรือคาดการณลวงหนา ซ่ึงอาจม

 

ี
ความเส่ียงและความไมแนนอน บมจ.เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง 
จัดทําวารสารนี้ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงคในการเผยแพร

 


ขอมูลเทานั้น ดังนั้นจึงไมรับผิดชอบตอความเส่ียงท

 

ี่
อาจเกิดขึ้นได หากนําขอมูลในวารสารเผยแพรนี้ไป

 

ใชกับวัตถุประสงคอื่น
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ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท  เอน็.ซี. เฮาสซิ่ง  จาํกัด (มหาชน)
1/765 หมู 17

 

ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลาํลกูกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร.

 

(02)

 

993-5080-7 ตอ 401,

 

403
Email : ir@ncgroup.co.th
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