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Stock 
 

Information 

 
ข้อมูลบริษัท 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
วันที่ก่อต้ัง 
หมวดธุรกิจ 
กลุ่มอุตสำหกรรม 
ผู้ถือหุ้นหลัก 
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
วันที่เริ่มซ้ือขำยหุ้นใน SET 

ทุนจดทะเบียน  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
มูลค่ำที่ตรำไว้  
นโยบำยเงินปันผล  
เว็บไซต์บริษัท 
ที่อยู ่
  
โทรศัพท ์
โทรสำร 
 
 

 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
“NCH” 
2 กุมภาพันธ์ 2537 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มตันฑเทอดธรรม 
22.81 (% Free float ณ วันท่ี 31/3/2560 
31/3/2560 
29 มี.ค. 2547 
1,245,284,305 บาท 
1,245,283,691  บาท 
1 บาท 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
www.ncgroup.co.th 
1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต  
คูคต  
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                   
0-2993-5080-7 
0-2993-5089 
*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncgroup.co.th  
www.ncgroup.co.th  
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ 
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Highlight 
 

Q.1/2017 
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ณ วันที ่31 ณ วันที ่31

มีนาคม 2560 ธันวาคม 2559 จ านวน %

สินทรัพย์หมนุเวียน 4,694.8 4,730.5 (35.7) (0.8)

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 358.5 366.5 (8.1) (2.2)

รวมสนิทรัพย์ 5,053.3 5,097.1 (43.8) (0.9)

หนี้สินหมนุเวียน 1,306.4 1,896.3 (589.9) (31.1)
หนี้สินไมห่มนุเวียน 1,276.2 735.4 540.8 73.5

รวมหนี้สนิ 2,582.6 2,631.8 (49.1) (1.9)

สว่นของผู้ถือหุ้น 2,470.6 2,465.3 5.3 0.2

งบแสดงฐานะการเงิน 
เปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที ่31 ณ วันที ่31

มีนาคม 2560 มีนาคม 2559 จ านวน %

รวมรายได้ 361.1           326.2           34.9 10.7

รวมค่าใช้จ่าย 354.0           341.1           12.9 3.8

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้นิติบคุคล 7.0 (14.9) 21.9 147.2
ภำษีเงินได้นิติบคุคล 1.7 (2.6) 4.4 164.8
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จส าหรับงวด 5.3 (12.6) 17.9 142.2

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
เปล่ียนแปลง
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Sale Revenue Breakdown by Business Type 

Sale Revenue Breakdown by Purchase Preference 

       Q.1/2016                       Q.1/2017 

6 

Financial 
 

Highlight 
 

Q.1/2017 

Single 
Houses, 

24%

Duplexes, 
18%

Town 
Houses, 

31%

Condo-
minium, 

27%

Single 
Houses, 

60%

Duplexes, 
6%

Town 
Houses, 

17%

Condo-
minium,         

17%

Pre Built, 
84%

By Order, 
15%

Semi       
Pre Built, 

1%

Pre-

Built, 
84% 

By 

Order, 
12% 

Semi 

Pre 
Built, 

4% 

       Q.1/2016                       Q.1/2017 



          น พ . ส ม เ ช า ว์  ตั น ฑ เ ท อ ด ธ ร ร ม  
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน)  เปิดเผย แผนปี 2560 มีการ
ขยายโครงการรุกต่อแนวราบ  ในท า เล
ศักยภาพ 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,700 
ลบ. สร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า Home 
Expert  Living Care ด้วยกลยุทธ์  
Product Strategy ให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก  Customer First โดย
ปีนี้เพิ่มฐานลูกค้าในท าเลศักยภาพโซนเหนือ 
และรุกเพิ่มท าเลโซนตะวันตก ชูนวัตกรรม
บ้ า น แ ห่ ง อ น า ค ต  NCXT(NC Cross 

Innovation & Home Technology )   

ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย   NCXT  : Smart 

Eco และ Smart ด้วย Lifestyle ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ครอบครัวไทยยุคใหม่ สร้าง 
ความสมดุล วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว,  และวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ยกระดับ
ความสุข  ของการอยู่อาศัยกับบ้านเทคโนโลยี 
อย่างเหนือชั้น   NCXT  : Smart Eco   

กระบวนการออกแบบดีไซน์ทั้ง Function 
และสถาปัตยกรรมภายในภายนอกด้วย
นวัตกรรมการเชื่อมโยงบ้านให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม รูปแบบการดีไซน์รองรับระบบ
บ้านเย็น ควบคุมอุณหภูมิ ระบบ  Active 

Airflow และ Solar Roof System  เพื่อ
ดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยทุกคนในบ้าน ได้
เลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสูงสุด  NCXT:  

Smart Care การอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย
สูงสุดของแบรนด์บ้านฟ้า มีพัฒนาการรักษา
ความปลอดภัย สู่ Security System ใน
ชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพ ด้วยนวัตกรรม
สร้างสมดุลการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข 
ที่ เอ็น.ซี มอบให้  
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NCH เปิดแผนปี 60 โต
ต่อแนวราบ ชูนวัตกรรม 
NCXT ตอบโจทย์บ้าน
แห่งอนาคตผู้อยู่อาศัย   



          เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง อัดความแรงแคมเปญ
ใหญ่ “ NC SPEED UP” แจกหนัก จัดเร็ว  10 
โครงการ ผนวก 5 สถาบันการเงิน ช่วยผู้ซ้ือ
บ้าน ไตรมาสแรก 
         นายสมนึก   ตันฑเทอดธรรม  รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง 
จ ากัด (มหาชน)  ส่งโครงการบ้านท าเลเยี่ยม
พร้อมอยู่  10 โครงการ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด ทาวน์เฮ้าส์และคอนโด เพื่อตอบแทน
ลูกค้ าที่ ว างใจในแบรนด์ เ อ็น . ซี .ผนึก  5 
พันธมิตรสถาบันการเงินใหญ่อาทิ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ผ่อนสบายล้านละ 1,500 บาท ต่อ
เดือนนาน 1 ปีดอกเบี้ย 1 %,ธนาคารกรุงไทย 
รับดอกเบี้ยพิ เศษ 0.99 % นาน 9 เดือน ,
ธนาคารกสิกรไทย มอบสิทธิพิเศษผ่อนล้าน
ละ1,000 บาท นาน 1 ปี ดอกเบี้ย 0.75%,  
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงศรี มอบสิทธ์ิพิเศษ ส าหรับลูกค้า 
คอนโดแบรนด์เอ็น.ซี ด้วยดอกเบี้ย 0.75% ต่อ
ปี นาน 1 ปี กู้ 100 % และโปรโมชั่นพิเศษ
ส าหรับบ้าน รับดอกเบี้ย 1.00%  ต่อปี รับของ 
พรีเมี่ยม และธนาคารทหารไทย มอบสิทธ์ิ
พิเศษ ยิ้มหน้าบาน กับดอกเบี้ยคงที 3.75% ต่อ
ปี ตลอด 3 ปี กับแคมเปญภายใต้ชื่อ  NC 

SPEED UP แจกหนัก จัดเร็ว ปรี๊ด ปรี๊ด   เป็น
การเปิดโอกาสให้กับผู้ ซ้ือบ้านได้มีบ้านได้
ง่ายๆอย่างไม่ลังเล และไม่รีรอการตัดสินใจ 
พร้อมมอบทางเลือกที่ดีที่ สุด รับส่วนลด
เริ่มต้น 240,000-2.5 ล้านในงานมหกรรมบ้าน
และคอนโดครั้งที่ 36 วันที่ 9-12 มีนาคม 2560 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
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Projects 
  

Update 
 

Q1/2017 

NCH อัดความแรง
แคมเปญใหญ่  
“ NC SPEED UP”  
แจกหนัก จัดเร็ว 



           ขอเรียนเชิญร่วมงาน “ NCH Opportunity Day ” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจ าไตรมาส 2 ปี 2560 ใน
วันศุกร์ที่ 21กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

IR Activities 

NCH Opportunity Day Q4/2016 

           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้
จัดงาน “Opportunity Day”  บริษัท   จด
ทะเบียนพบผู้ลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลด้านผลการ
ด าเนินงานปี 2559  
          ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการ
แถลงผลประกอบการย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัท www.ncgroup.co.th    
เมนูนักลงทุนสัมพันธ์  
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AGM 2017 

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทฯ จัดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2560 ณ 
ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต โดยที่ประชุมมีมติ
อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล โดยท่านสามารถ
รับทราบมติการประชุม และรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ที เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุน
สัมพันธ์ 

http://www.ncgroup.co.th/
http://www.ncgroup.co.th/
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Sustainability 
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บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานภายใต้
ห ลั ก ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ คู่ มื อ
จรร ยาบรรณบริษั ทม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โด ย
ก าหนดให้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซ่ึงเป็นวัน
คล้ายวันก่อตั้งบริษัท เป็นวันบรรษัทภิบาล(CG & 
CSR Day 

เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน 
“CG & CSR Day 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความ
ยั่งยืน” โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย 
แผนงานและเป้าหมาย ปี 2560 และบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่ “CSR in Process” โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันไทยพัฒน์ และการ
บรรยาย “รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน” โดย ดร. 
วิเลิศ ภูริวัชร  ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามด้วยกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ”
ทุน เอ็น.ซี. ประจ าปีการศึกษา 2560” ซ่ึงเป็นการ
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 8 ทุน 

 

“CG & CSR Day 2017 รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ สู่ความยั่งยืน” 

 



NC 
 ท าดีถวายพ่อ 

          น้ าใจ จากแนวหลัง มอบความ
รัก ความห่ วงใย เหล่ าพนักงาน 
ทีมงาน ผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์
ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) สมทบเงินสู่พี่ 
น้ อ ง  ช า ว ใ ต้  ผ่ า น  พี่ ๆ  ทห า ร
กองทัพอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย ซึ่งเป็นอีกน้ าใจ ช่วยซ่อมสร้าง... 
สร้างสุข คืนสู่ครอบครัว ชาวใต้ท่ี
ได้รับผลอุทกภัยน้ าท่วม 10 จังหวัด
ภาคใต้ 

กองทัพอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย ซึ่งเป็นอีกน้ าใจ ช่วยซ่อมสร้าง... 
สร้างสุข คืนสู่ครอบครัว ชาวใต้ท่ี
ได้รับผลอุทกภัยน้ าท่วม 10 จังหวัด
ภาคใต้ 
 

11 

NCH สมทบเงิน 
สู่พี่น้องชาวใต ้



NC 
 ท าดีถวายพ่อ 

          อีกหนึ่งกิจกรรม เอ็น.ซี.เฮ้าส์
ซิ่ ง  ท า เ พื่ อ เ ด็ ก . 
บ ริ ษั ท  เ อ็ น . ซี . เ ฮ้ า ส์ ซิ่ ง  จ า กั ด 
(มหาชน ) สนับสนุนกิจกรรมดี ดี 
โครงการ เด็กไทยสายตาดี ให้กับเด็ก
นักเรียน ในจังหวัดนครปฐม โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะส งค์  เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก ไ ท ย 
ระดับชั้น อนุบาล ถึงประถมปีท่ี 1  
 
 
 
 

ท่ีมีสายตาผิดปกติให้ได้รับการแก้ไข 
อย่างถูกวิธี โดยได้รับการตรวจและ
แก้ไข จากแผนกจักษุ โรงพยาบาล
ศูนย์นครปฐมท่ีมีความช านาญ ด้าน
สายตา ณ โรงเรียนทวารวดี จังหวัด
นครปฐม  ซึ่ ง เ ป็นกิ จ กรรม เพื่ อ
เยาวชน ทีให้ความส าคัญมาตลอด 
เพื่อสรรสร้าง ชุมชน สังคม เป่ียมสุข 
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“เด็กไทยสายตาดี” 



ความรู้  นักลงทุน 
หุ้นดีต้องมีต ำหนิ 

        ฟังดูแล้วออกจะแปลก เพราะทุกครั้งที่เรา
ต้องการซื้อของอะไรสักอย่างเรามักจะต้อง
เลือกเฟ้นให้สวยงามไร้ที่ติ แต่กับหุ้นท าไมเรา
ถึงบอกว่าต้องเป็นของมีต าหนิ หรืออยู่ดีๆ ก็
บอกว่าต้องไปซื้อของมีต าหนิเสียอย่างนั้น
แหละ เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าท าไมจึงเป็น
แบบนั้น 

 
ของสวยหรูเลิศ 

ลองคิดดูว่า ถ้าเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้า 
แล้วไปที่แผนกของหรูหรา หรือของปกติก็ได้ 
คือเป็นสินค้าปกติไม่มีต าหนิ ราคาขายย่อมถูก
ตั้งเอาไว้ตามปกติ ยิ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการโป
รโมทเป็นพิเศษ ยิ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปอีก 
(นึกถึงหุ้น IPO และบรรดาหุ้นเจ๋งๆ ราคาวิ่ง
ปรู๊ดๆ ที่เขาเล่าต่อกันมาเอาไว้) สูงล้ า เรียกว่า
หรูตามความสวยเป็นเรื่องธรรมดา คราวนี้พอ
มาถึงเรื่องเกี่ยวกับหุ้น ความสวยที่ว่านี้ก็เช่น 
บริษัทมีอัตราก าไรและก าไรดี ตลาดตอบรับดี
และเติบโต หนี้สินต่ า ค่าเสื่อมราคาต่ า มีข่าวว่า
จะขยายกิจการไปต่างๆ นาๆ (แต่ ไม่มีอดีตให้
เห็นว่าท าได้ หรือท าส าเร็จมาก่อน) ราคาที่วิ่ง
ไปล่วงหน้าก็นับว่าเป็นราคาหรูหรานั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

หุ้นมีต ำหนิเป็นอย่ำงไร 
      หุ้นมีต าหนิก็คือบริษัทมีต าหนินั่นเอง คือ
มีอะไรบางอย่ างดึ งราคาหุ้น เอาไว้  หรือ
แม้กระทั่งราคาถูกถล่มลงมาแรงๆ จากข่าวสาร
ต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ต าหนิเหล่านี้จะกดราคาหุ้น
เอาไว้ ท าให้เรามีเวลาซื้อมันในราคาไม่แพง ถ้า
หุ้น/บริษัทไม่มีต าหนิเลย เราก็หมดโอกาสได้
ของดีราคาถูก ราคาจะวิ่งไปที่ของมัน (ใกล้ 
หรือ เลยราคาเหมาะสมตาม value ของมัน) 
ท าให้ MOS ต่ า/แคบ จนความเสี่ยงในการซื้อ
เพื่อการลงทุนมีมากขึ้น แต่ทั้งนี้เราก็ต้องดูว่า
ต าหนิที่ว่านั้นเป็นของที่แก้ไขได้หรือไม่ โดย
เลือกต าหนิที่แก้ไขได้ เช่น  
• หุ้นเสือเจ็บ คือ ท าอะไรบางอย่างผิดพลาด 

หรือโดนคู่แข่งเอาชนะไปได้ในบางเกม 
แต่ตัวเองยังคงอยู่ได้ มีอีกหลายสายธุรกิจ 
(business unit) ที่ท าก าไรได้ 
มั่นคง และเติบโตได้ 

• มีแผลเป็น (แต่แก้ไขได้) แผลเป็นที่ว่านี้
หนักกว่าเสือเจ็บหน่อย เช่น ผิดพลาดจน
ขาดทุนสะสมมาในอดีต แต่ถ้าอนาคตยังดี
สามารถท าก าไรได้ก็อาจจะค่อยๆ ล้าง
ขาดทุนสะสมได้ แต่อาจจะนานหน่อย 
นอกจากนั้นยังสามารถ ลดทุน เพื่อล้าง
ขาดทุนสะสมได้ หรือใช้ วิธีอื่น ในการ
ล้างขาดทุนสะสม ถ้าท าส าเร็จ บริษัทก็จะ
เปลี่ยนสถานะทางการเงินกลับมาได้ 
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ความรู้  นักลงทุน 

• มีต าหนิปลอม หรือแค่ไม่สมบูรณ์ช่ัวคราว 
เช่น ถูกโจมตีด้วยข่าวที่ไม่จริง คนคิดไป
เอง, หรือ จัดการได้ หรือเพียงแต่เป็นหุ้นที่
ยั ง ไ ม่ ถึ ง เ ว ล า ขอ งมั น  เ ป รี ย บ ไป ก็
เหมือนกับปลูกมะม่วง มะม่วงยังไม่ออก
ช่อก็ราคาไม่สูง เมื่อใดที่ออกช่อก็มีราคา
ขึ้นเอง แบบนี้คือต าหนิ หรือข้อติ ส าหรับ
คนใจร้อน แต่กับคนใจเย็นนั้นโอกาสท า
ก าไรก็อยู่ตรงหน้า 

• งบการเงินไม่สวย ก็อาจจะเป็นต าหนิเทียม
ได้ เช่น ยอดขายตกลงช่ัวคราว ค่าเสื่อม
ร า ค า เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น เ พิ่ ม 
ผลตอบแทนยังไม่เกิดแต่ต้องตัดค่าเสื่อม
ราคาแล้ว เป็นต้น 

• ราคาที่ดูแพงเกินไป (หรือแม้แต่ส าหรับ
บางคนคือดูเหมือนจะถูกเกินไปจนสร้าง
ความระแวงได้) ท าให้ P/E ดูสูงเกินไป
ก็อาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ แต่
ทั้งนี้เราต้องดูว่าก าไรวิ่งตามมาทันหรือไม่
ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

ท ำอย่ำงไรถ้ำหุ้นเรำกลับใจ จำกมีต ำหนิ
กลำยเป็นหรูหรำ 
        ในทางตรงกันข้าม ถ้าหุ้นไม่มีต าหนิ
เลย และหุ้นขึ้นไปเยอะมากๆ เราได้ก าไรมาก
แล้ว อาจจะเป็นโอกาสในการขาย หรือ อย่าง
น้อยก็ขายเอาทุนกลับมาให้หมดก่อนก็ยังดี 
ส าหรับหุ้นหรูหราทั้งหลายที่มีข่าวต่างๆ ดีเลิศ
ไปหมด และราคาวิ่ งน าไปแล้ว หุ้นพวกนี้
ส าหรับผมแล้วไม่ใช่ "Too good to 

be true" หรอกครับ แต่มันเป็น "Too 

good to buy (and make 
profit)"  เพราะว่าราคามันแพงเกินไป 
ไม่ใช่เพราะบริษัทมันเป็นอะไรไป บริษัทเขาก็
ยังท ากิจการดีๆ ต่อไป แต่ เรานี่สิที่อาจจะ
ขาดทุนได้ง่ายมากๆ (แต่ถ้านึกอยากสนุก ก็คง
ห้ามกันไม่ได้  แต่ถือกรรไกรเอาไว้ขายตัด
ขาดทุนให้เร็วๆ ก็แล้วกันครับ) 
สรุป 
• หุ้นมีต าหนิ ที่ว่าดีเพราะมันดีกับเรา คือเรา

มีโอกาสท าก าไรจากมัน 
• หุ้นไม่มีต าหนิ ไม่มีข้อติ  ราคามักแพง 

โอกาสท าก าไรยากขึ้น 
• หาหุ้นต าหนิ หรือมีข้อติ ที่ไม่เป็นจริงหรือ

แก้ไขง่ายให้พบ ก็มีโอกาสท าก าไรได้ 
ที่มา: www.muegao.blogspot.com 
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
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 #401,403,404 

Disclaimer 
         ข้อความบางประการท่ีปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่นี้ มิได้จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นการเชิญชวนหรือแนะน าให้ซ้ือหรือขายหุ้นแต่ อย่างใด บางข้อความเป็น
การคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดท าวารสารนี้ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูล
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากน าข้อมูลใน
วารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับวัตถุประสงค์อ่ืน 

IR 
 

Contact 
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