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Stock Information

ข้อมูลบริษัท…………......................................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน)
ช่ือย่อหลักทรัพย…์………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตั�ง……………..........................................2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุรกิจ ……………………...…......….พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม…………….....…….….....อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผู้ถือหุ้นหลัก…………………………………กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผู้ถือหุ้นรายย่อย………………………....…22.51 (% Free float)  ณ วันที่ 27/12/2556
วันที่เริ่มซื�อขายหุ้นใน SET….……………...29 มี.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                  
โทรศัพท์……………………..……...…..….… 0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………...……….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่www.ncgroup.co.th 
เมนู นักลงทุนสัมพันธ*์
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สารจากประธาน

     เศรษฐกิจ ไทยรวมทั�งปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 
2.9 โดยใน ไตรมาสที่สี่ ขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 5.4 2.9 และร้อยละ 2.7 ใน
ไตรมาสแรก ไตรมาสที่ สอง และ ไตรมาสที่ สาม 
ตามลําดับ สําหรับในด้านค่าใช�จ่าย โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการใช�จ่ายภาครัฐ การส่งออก และ
การสะสมสินค้าคงคลังในขณะที่การใช�จ่ายภาค
ครัวเรือนลดลง

        และสําหรับในด้านการผลิต มีปัจจัยสนับสนุน

จากการขยายตัวของสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
เกษตรกรรม และอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัว
ต่อเนื่อง ซ่ึงเป�นการขยายตัวร้อยละ 4.4 ทั�งด้านอุป
สงค์และอุปทาน ในขณะที่ ราคาที่ดินก็เพิ่ มสูงขึ�น 
ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับสูงขึ�นด้วย 

 
     ในปี 2556 บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงาน และด้วยความทุ่มเท ตั�งใจทํางานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซ่ึงผลสําเร็จสะท้อนได้จากตัวเลขผลการ
ดําเนินงาน ปี 2556 โดยมีรายได้จากการขายที่ 1,641 ล้านบาท เพิ่มขึ�นจากปี 2555 ร้อยละ 6 มีรายได้รวม
ที่ 1,681 ล้านบาท เพิ่มขึ�นจากปี 2555 ร้อยละ 7 และมีกําไรสุทธิที่  105 ล้านบาท เพิ่มขึ�นจากปี 2555    
ร้อยละ 16 

     บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายตลาดฐานลูกค้าใหม่เพื่อสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การขยายในทําเลต่างๆ ทั�งในกรุงเทพ ปริมณฑล ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยในปี 
2556 บริษัทฯได้เปิดโครงการใหม่รวม 3 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 1,900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ   
เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ (เฟส 2) ประเภทคอนโดมิเนียม จํานวน 406 ยูนิต มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท 
ด้วยคอนเซ�ปต์ “Community in the Park” ซ่ึงเปิดเป�นโครงการที่สอง จากประสบความสําเร็จปิดยอดขาย
โครงการแรก
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          และอีกสองโครงการ บนทําเลศักยภาพ ภายใต้แบรนด์ “บ้านฟ�า” ในโครงการบ้านฟ�าปิยรมย์    

ลําลูกกา คลอง 6 ที่มีพื�นที่ เดียวกันกว่า 1,000 ไร่ เปิดโครงการมาแล้วรวมทั�งสิ�น 13 โครงการ ถือเป�น
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ “Township Development” ได้แก่ โครงการบ้านฟ�าปิยรมย์ เทอร์เร่ 
(เฟส 12) ประเภททาวเฮ้าส์ จํานวน 456 ยูนิต มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาท ด้วยคอนเซ�ปต์ “Modern 
Topical Town Home” และโครงการบ้านฟ�าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด ประเภทบ้านเดี่ยว จํานวน 144 ยูนิต  
มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท สไตล์ “Modern Tropical”  ซ่ึงทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า  

       สําหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557 นั�น มีทั�งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงจากภาวะความไม่
แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ  เสถียรภาพทางการเมือง การปรับตัวสูงขึ�นของต้นทุน
การผลิต ค่าแรงงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแนวโน้มราคาพลังงานในประเทศที่ทยอยปรับ
เพิ่มขึ�น อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ยังมีปัจจัยที่สนับสนุน อาทิ เรื่องอัตราดอกเบี�ย
นโยบายซ่ึงอาจทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า 

       อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นเป�นอย่างยิ่ งว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป� าหมายขององค์กรได้ สร้างผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั�งกลุ่มผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และBrand Vision NC Group ที่ว่า : A Happy Living Community หรือ 
สังคม ชุมชน เป่ียมสุข

      ในนามของคณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่เป�นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของ เอ็น.ซี. 
กรุ๊ป ด้วยดีเสมอมา

 (นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ) 

                                  ประธานกรรมการบริษัท
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Financial Highlights Q.1/2014

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส ไตรมาส

1/57 1/56 จํานวน %

รวมรายได 325.5 372.4 (46.9) (12.6)

รวมคาใชจาย 317.7 351.7 (34.0) (9.7)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7.8 20.6 (12.8) (62.1)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1.6 5.4 (3.8) (70.4)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็สําหรบังวด 6.2 15.3 (9.1) (59.5)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
เปล่ียนแปลง

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

มีนาคม 2557  ธันวาคม 2556 จํานวน %

สินทรัพยหมุนเวยีน 4,179.3 4,252.6 (73.3) (1.7)

สินทรัพยไมหมุนเวยีน 392.0 194.7 197.3 101.3

รวมสินทรพัย 4,571.3 4,447.3 124.0 2.8

หนี้สินหมุนเวยีน 1,125.3 1,044.6 80.7 7.7

หนี้สินไมหมุนเวยีน 1,143.2 1,105.9 37.3 3.4

รวมหน้ีสิน 2,268.5 2,150.5 118.0 5.5

สวนของผูถือหุน 2,302.9 2,296.7 6.2 0.3

งบแสดงฐานะการเงนิ 
เปล่ียนแปลง



6

Sales Target – 2014 Revenue Target – 2014

Sales Q.1/2014 Transfer Q.1/2014 
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New Project Q.1/2014

      เมื่ อวันที่  26 มีนาคม 2557 ที่ ผ่านมา คุณสมเชาว์ ตันฑเทิดธรรม กรรมการผู้จัดการ        
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด ( มหาชน ) พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ 
“Diamant Condominium” จํานวน 227 ยูนิต  มูลค่าโครงการ 530 ล้านบาท ราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 
ล้านบาท ด้วยคอนเซปต ์ความสุขที่ธรรมชาต.ิ....โอบล้อมชีวิตเมือง บนทําเลกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึง
พาคุณสู่มิติใหม่แห่งการใช�ชีวิตสไตล์โมเดิร์นแต่ใกล้ชิดธรรมชาติ ครบครันด้วยความสะดวกสบาย กับทําเล
แห่งอนาคตที่ดีที่สุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ รายล้อมด้วยศูนย์กลางธุรกิจ สนามบิน มหาวิทยาลัย โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนทุกท่านที่ เข้า
ร่วมงาน ณ โรงแรมอนันตรา รสีอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
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ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว
เปิดตัวโครงการ
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IR Activities

NCH Opportunity Day 
Q.1/2014
     เ มื่ อวั นที่  22 พฤษภาคม 2557 

บริษัทฯ ได้จัดงาน “Opportunity Day” 
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย นพบ ผู้ ล ง ทุ น  ณ     
ตลาดห ลักทรั พย์ แ ห่ ง ปร ะ เ ทศ ไ ทย              
เพื่อนําเสนอข้อมูลด้านผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ปี 2557
     ทั�งนี� ท่านสามารถรับชมเทปบันทึก
การแถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ที่

เว็บไซต์ของบริษัทwww.ncgroup.co.th 
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
บริษัทฯ จัด ให้มีการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2557 ณ ห้องเมจิค 
3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต โดยที่

ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ใน
อัตราหุ้นละ 0.034 บาท

AGM 2014
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NCH กับสังคม

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและ
พนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน CG & CSR Day ประจําปี 2557 “NC อาสาทําดีคืน
ความสุขสู่ชุมชน” โดยมีการทําบุญครบรอบการก่อตั�งบริษัท ซ่ึงในปีนี�ก้าวสู่ปีที่ 20 นอกจากนี�ในวัน
งานบริษัท ฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุน เอ็น.ซี. ประจําปีการศึกษา 2557” ซ่ึงเป�นการ
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 8 ทุน ตามด้วยกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมทาสีป� าย 
ป�อมยาม กําแพง ปลูกต้นไม้ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ให้กับชุมชนบ้านฟ�าปิยรมย์ และกิจกรรม Recycle 
Green Village โครงการชุมชนสะอาด หมู่บ้านไร้มลพิษ สร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน       
        ความสําเร็จ ในการจัดงานครั�งนี�ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตรจิตอาสาในหลาย
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป�น ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 
จํากัด บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด ตลอดจนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะ
นักศึกษาชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

CG & CSR DAY 2014
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“NC 20th Balance Growth”
       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา       
คุณสม เชาว์  ตันฑ เทิ ดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่ าว 
“NC Housing Balance Growth” เติบโตสู่   
ปีที่  20 อย่างสมดุล ตั�งเป� าหมายยอดขาย 
3,200 ล้านบาท และเป� าหมายรับรู้รายได้ที่ 
1,800 ล้านบาท มีแผนขยายการลงทุนทั�ง
ตลาดแนวราบและแนวสูง ซ่ึงในงานแถลงข่าว
ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ ดีจากส่ือมวลชนที่

เข้าร่วมงานเป�นอย่างดี

รอบรั �ว NC
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โครงการบ้านฟ� าปิยรมย์ให้การต้อนรับนักลงทุนเวียดนาม

    เมื่ อวันจันทร์ที่  17 มีนาคม 
2557 ที่ ผ่ านมา คุณสม เชาว์    
ตั นฑ เ ทอดธรรม  กร รมกา ร
ผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ ซ่ิง 
จํากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ 
Mr.Nguyen Xuan Quang
Chairman of NAM LONG 
INVESTMENT CORPORATION  
นักลงทุนและนักพัฒนาที่ดิน จาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารโครงการบ้านฟ� าปิยรมย์ 
ลําลูกกา คลอง 6

NCH เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั �งที ่30                                  
ระหว่างวันที ่13-16 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์
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ความรู้นักลงทุน

ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ� อ เผลอๆ .... จะเป�นกบต้ม

      ในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี� สถิตหิรือผลสํารวจที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนบุคคลของ
คนไทยที่จัดทําโดยหลายหน่วยงานต่างเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของ
คนไทยไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงไม่ค่อยน่าสบายใจสักเท่าใด อาทิ ตัวเลขมูลค่าการนําเข้า
สินค้าฟุ่มเฟือยในปี 2556 ที่สูงถึง 102,496 ล้านบาท เพิ่มขึ�นจากปี 2555 ถึง 14.82% 
หรือผลสํารวจพฤติกรรมการใช�จ่ายของคนกรุงเทพ เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ของบริษัทอิปซอสส์ บิสสิเนส คอนซัลติ�ง ซ่ึงพบว่าคนกรุงเทพมีไลฟ์สไตล์หรูหราเหมือน
ผู้คนในเมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง นิวยอร์ก โตเกียว ซิดนีย์ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กับรายได้ เช่น คนกรุงเทพต้องซื�อกาแฟยี่ห้อดังด้วยเงิน 0.73% ของรายได้ต่อเดือน 
ในขณะที่คนที่ โตเกียวใช�เงินเพียง 0.13% ของรายได้ต่อเดือนสําหรับกาแฟยี่ห้อดังแก้ว
เดียวกัน ผู้สํารวจยังตั�งข้อสังเกตว่าค่าครองชีพในกรุงเทพสูงเกินไปหรือรายได้ของคน
กรุงเทพน้อยเกินไป !!!

ใครตั �งหลักไม่ดี สติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ ใช�จ่ายเพลิดเพลิน 
ไม่ควบคุมรายจ่ายให้ดี ท่านจะเจอปัญหาหนี�สินตามมา

การซื�อสินค้าหรือบริการระดับห้าดาวหก
ดาวเหล่านี�คงไม่ก่อปัญหาอะไร หากผู้ซื�อ
มีรายได้หรือทรัพย์สินเงินทองมากมายจน
เหลือกินเหลือใช�และเป�นการใช�จ่ายแบบไม่
เบียดเบียนตนเอง รวมทั�งไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น….แต่เมื่อลองพิจารณาตัวเลขหนี�สิน
ภาคครัวเรือน หนี�บัตรเครดิตและสินเช่ือ
ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ�นอย่างต่อเนื่องจนหลาย
ฝ่ายเริ่ ม เป�นกังวล เราจะพบว่าข้อมูล
เหล่านี�สะท้อนให้เห็นรสนิยมที่สูงกว่ารายได้
ของคนกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มหนึ่ง

      นอกจากนี� เรายังมีห้างดัง ห้างหรูระดับ High end มีร้านสินค้าแบรนด์เนมจํานวน
ไม่น้อย ซ่ึงห้างร้านหรูหราที่ไม่ธรรมดาแบบนี�หาไม่ได้ง่ายๆ ในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
และมีรายได้ต่อหัวของประชาชนใกล้เคียงกับเรา
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     คน ไทยจํานวนไม่น้อยใช�จ่ายฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ�อไม่รู้จักประมาณตน ไม่วางแผน
การเงิน และไม่สามารถยับยั�งช่ังใจได้ คงเป�นดั่งคําพระท่านที่ว่า "นัตถิ ตัณหา สมา นที 
หรือ แม่นํ�าเสมอด้วยปัญหาไม่มี" แม่นํ�าลําคลองยังเต็มได้ในช่วงหน้านํ�า หน้าฝน 
มหาสมุทรยังมีขอบเขต มีประมาณ เราสามารถวัดความกว้าง ความยาว ความลึกได้ แต่
ตัณหา ความอยากของมนุษย์เรานั�นไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ�นสุด

หรือดังพระราชดํารัสของในหลวงตอนหนึ่งที่

ทรงเมตตาเตือนสติพวกเราไว้ว่า "คนเราที่

ฟุ้งเฟ� อ ไม่มีทางที่จะหาทรัพย์มาป� อนความ
ฟุ้งเฟ�อได้ จะป� อนไปเท่าไรๆ ก็ไม่พอ เมื่อป� อน
เท่าไรๆ ไม่พอ แล้วก็หาเท่าไรๆ ก็ไม่พอ"

หากใครไม่พิจารณาสถานะทางการเงินของตัวเองอย่างรอบคอบ ไม่ออกแบบ ไลฟ์สไตล์ให้
สอดคล้องกับรายได้ ไม่วางแผนการใช�จ่ายให้พอเหมาะพอดี ไม่ฝึกหัดยับยั�งช่ังใจ ไม่รู้จัก
ประมาณในการบริโภค ก็อาจจะกลายเป�นกบที่ถูกต้มโดยไม่รู้ตัว !!! ว่ากันว่ากบเป�นสัตว์ที่มี
สัญชาตญาณในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม หากเราต้มนํ�าจน
เดือดแล้วใส่กบลงไปเพื่อที่จะต้ม..กบจะกระโดดหนีไปในทันที แต่ถ้าเรานํากบใส่หม้อที่มีนํ�า
อุณหภูมิปกติแล้วเปิดไฟอ่อนๆ กบจะอยู่ในนํ�าได้อย่างสบายๆ และจะปรับตัวไปตาม
อุณหภูมิของนํ�าตามสัญชาตญาณ จนนํ�าเริ่มร้อน เริ่มเดือด กบจึงจะคิดได้ว่าตนเองกําลัง
ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป�นอันตราย.....ซ่ึงก็สายไปเสียแล้วที่จะกระโดดหนี เพราะกบได้เริ่ม
ตายไปแล้วครึ่งตัว กบน้อยที่น่าสงสารก็จะกลายเป�น กบต้ม ไปในที่สุด…......
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    เราคงต้องทบทวนตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินดูบ้างว่าเรากําลังใช� เงินอยู่ใน
บรรยากาศ ในสภาพแวดล้อมที่ดูสบายๆ แต่แท้จริงแล้ว ปัญหากําลังก่อตัว กําลังพอก
พูนขึ�นหรือเปล่า? อย่าชะล่าใจจนปัญหาการใช�จ่ายที่ ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ�อสะสมกลายเป�น
มะเร็งทางการเงินระยะสุดท้ายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข......ใคร ไม่อยากเป�นกบต้มจะต้อง
ตัดไฟเสียแต่ต้นลม....ต้องรู้จักหักห้ามใจ ฝืนใจตัวเองบ้าง......ฝึก ฝึก ฝืน ฝืน ทีละเล็กทีละ
น้อย อย่าตามใจกิเลสทุกครั�งไป

    เมื่ออยากได้ อยากซื�อ อยากใช�จ่าย ให้ตั�งสติให้มั่น พิจารณาซํ� าๆ หลายๆ รอบ ถาม
ตัวเองซํ� าๆ หลายรอบว่าสถานะทางการเงินของเราเหมาะสมที่จะซื�อ จะใช�จ่ายหรือไม่....ใคร
ที่มีความสามารถในการจ่ายชําระน้อยกว่าความต้องการในการใช�จ่าย คงต้องระมัดระวัง
ตัวเองให้ดี เพราะมีโอกาสจะกลายเป�น กบต้ม สูงมาก....พฤติกรรมการอุปโภคบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้าวของเครื่องใช� สิ่งจําเป�นในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ�นเรื่อยๆ 
เครื่องใช�หลายอย่างราคาสูงขึ�น แต่อายุการใช�งานและความทนทานลดลง สินค้ารุ่นใหม่ๆ 
เก๋ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาให้ซื�อหาเร็วมาก อาหารการกินเปลี่ยนไป สถานที่ช�อปปิ� งที่กินที่

เที่ยว ผุดขึ�นเร็วยิ่งกว่าดอกเห็ดในหน้าฝน....

ใครตั �งหลักไม่ดี สติไม่แก่กล้า สตางค์ไม่มากพอ ใช�จ่ายเพลิดเพลิน เห็น
ใครๆ เค้าก็ใช� กัน ใครๆ เค้าก็ซื� อกัน... เราก็ต้องมีบ้าง.... โปรดระวัง.... 
ท่านจะกลายเป�นกบต้มแบบตั �งตัวไม่ทัน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
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IR Contact

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์

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 # 403, 401, 404

Email : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
     ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่

นี� มิได้จัดทําขึ�นเพื่อเป�นการเชิญชวนหรือแนะนําให้ซื�อหรือ

ขายหุ้นแต่อย่างใด บางข้อความเป�นการคาดคะเนหรือ

คาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน 

บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดทําวารสารนี�ขึ�น เพื่อวัตถุประสงค์

ในการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั�น ดังนั�นจึงไม่รับผิดชอบต่อความ

เส่ียงที่อาจเกิดขึ�นได้ หากนําข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี�ไปใช�
กับวัตถุประสงค์อื่น


