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Stock Information

ข้อมูลบริษัท…………......................................….บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน)
ช่ือย่อหลักทรัพย์…………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตัง้……………..........................................2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุรกิจ ……………………...…......….พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม…………….....…….….....อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผู้ถือหุ้นหลัก…………………………………กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผู้ถือหุ้นรายย่อย………………………....…22.51 (% Free float)  ณ วันที่ 27/12/2556
วันที่เริ่มซ้ือขายหุ้นใน SET….……………...29 มี.ค. 2547 
ทุนจดทะเบียน ……………….….......……….1,200,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว…………................…1,185,985,052 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ …………………..…......….….1 บาท
นโยบายเงินปันผล …………………........…..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
เว็บไซต์บริษัท……………………...…….......….www.ncgroup.co.th
ที่อยู่…………………………….……….……....1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26

ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130                  
โทรศัพท์……………………..……...…..….… 0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………...……….…0-2993-5089

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

http://www.ncgroup.co.th/
http://www.ncgroup.co.th/
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Financial Highlights Q.3/2014

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31

กันยายน 2557  ธันวาคม 2556 จ านวน %

สนิทรัพย์หมนุเวยีน 4,211.3 4,252.6 (41.3) (1.0)

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 401.6 185.9 215.7 116.0

รวมสินทรัพย์ 4,612.9 4,438.5 174.4 3.9

หนีส้นิหมนุเวยีน 1,030.1 1,044.6 (14.5) (1.4)

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน 1,283.2 1,097.1 186.1 17.0

รวมหนีสิ้น 2,313.3 2,141.7 171.5 8.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,299.6 2,296.7 2.9 0.1

งบแสดงฐานะการเงนิ 
เปล่ียนแปลง

ไตรมาส ไตรมาส

1-3/57 1-3/56 จ านวน %

รวมรายได้ 1,213.8   1,229.6   (15.8) (1.3)

รวมค่าใช้จ่าย 1,159.0   1,142.6   16.4 1.4

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล 54.7 87.0 (32.2) (37.1)

ภำษีเงินได้นิตบิคุคล 11.5 18.0 (6.5) (36.2)

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 43.2 68.9 (25.7) (37.3)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
เปล่ียนแปลง
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แนวความคิดที่น ามาซ่ึงการออกแบบภูมิทัศน์ของโครงการ NC
Phase 14 คือแนวคิด “British Garden” หรือสวนสวยสไตล์
อังกฤษ สถานที่ซ่ึงต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยงานเล้ียงน ้า
ชา (Tea Party) ในมวลแมกไม้ใจกลางโครงการ สร้างความ
อบอุ่นเสมอืนบ้านหลังใหญ่ที่มีพ้ืนที่สีเขียวให้ทุกคนได้ใช้งาน
ร่วมกันเพ่ือท ากิจกรรมและพักผ่อน หย่อนใจไปพร้อมๆ กัน

ออกแบบตามแนวคิดของ Greenery เน้นความเป็น
ธรรมชาติ ร่มร่ืน เพ่ิมโอโซนความสดช่ืนและอากาศ
บริสุทธ์ิด้วยต้นไม้ใหญ่รอบโครงการ เพ่ือการพักผ่อนท่ี
สงบ ปราศจากมลพิษ ผสานการใช้ชีวิตรวมเป็นหน่ึงกับ
ธรรมชาติตามแบบแนวความคิดของตะวันออก

Wider Space, the perfect place of society

พืน้ทีท่ีก่ว้างกว่า กับสังคมคุณภาพในสไตล์อังกฤษ 

ชีวิตธรรมชาติ ไม่ห่างชีวิตเมือง 
NEXT TO CITY CLOSE TO NATURE 

New Projects Q.3/2014

6
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งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา 

บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้จัด
งานแถลงข่าว ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ โดยในปีนี้ เอ็น.ซี ได้มีการกระจาย 
การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครอบคลุมทุก  
segment ทั้งแนวราบและแนวสูง ส าหรับแนว 
สูง ได้เพิ่มสัดส่วนเพื่อสร้างยอดขายที่ศูนย์
กลางเมืองเศรษฐกิจภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่       

ภายใต้ช่ือโครงการดิอามองต์ ซ่ึงได้รับการตอบรับที่

ดี และในช่วง ไตรมาส 3 เปิดโครงการ ใหม่แนวราบ
พร้อมกัน 2 โครงการ 2 ท าเลโซนเหนือและโซน
ตะวันตก มูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท โดยโซน
ตะวันตก ภายใต้แบรนด์ที่ เน้นความเป็นธรรมชาติ 
ด้วยคอนเซ็ปต์ ชีวิตธรรมชาติไม่ห่างชีวิต เมือง 
โครงการบา้นฟ้ากรนีเนอรี่ ป่ินเกล้า-สาย 5 มีมูลค่า
โครงการกว่า 1,600 ล้านบาท บนท าเลศักยภาพบน
พุทธมณฑล สาย 5 จ านวน 466 ยูนิต และท าเล
โซนเหนือ เป็นโครงการท่ี 14 ของแบรนด์บ้านฟ้าปิย
รมย์ ภายใต้ ช่ือ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า 
มีมูลค่าโครงการกว่า 700 ล้านบาท จ านวน 231 
ยูนิต ซ่ึงเป็นการเปิดมิติการอยู่อาศัยในชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ
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งานพิธีลงนามสัญญา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 โครงการ Natureza Art พัทยาเหนือ น าโดย  
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ , คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ 
รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท เอ็น .ซี.เฮ้าส์ซ่ิง
จ ากัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงาน ใน พิธีลงนามสัญญาโครงการ Natureza Art 
(โครงการ 2) พัทยาเหนือ กับบริษัท เอส.เค.พัทยาคอนสตรัคช่ัน ดีเวลลอพเม้นท์
จ ากัด ทั้งนี้ โครงการ Natureza Art พัทยาเหนือ พร้อมเร่ิมการก่อสร้าง
โครงการ 2 และมีพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

โครงการ Natureza Art พัทยาเหนือ 
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IR Activities

NCH Opportunity Day Q.2/2014

เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัทฯได้จัดงาน “Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือน าเสนอข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2557 
ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการแถลงผลประกอบการ ย้อนหลัง ได้ ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ทีมนักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์กสิกร ไทย จ ากัด (มหาชน) 

,บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด ได้พบปะพูดคุยเพ่ือรับฟังผลการด าเนินงานและนโยบายการ
ขยายการลงทุนของบริษัท โดยมีคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ และคุณสมนึก 
ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ น าเสนอข้อมูล ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

Analyst Meeting 

NCH ได้รับผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดีมาก”
จากโครงการผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2557

http://www.ncgroup.co.th/
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NCH กับสังคม

มอบทุนการศึกษาและค่ายอาสาฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ              
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) หรือ “NCH” เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมภายใน 
“เอ็น.ซี. 20 ปี แห่งการเติบโต” พร้อมทั้งแถลงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ภายในงานมีพิธี“มอบทุนการศึกษา” ภาคเรียนที่  2/2557 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 8 ทุน และพิธี“มอบทุนสนับสนุนการออกค่าย
อาสา” สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์
ส าเภา-ไพรวรรณ วรางกูร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับคณะนักศึกษาชมรมราชมงคล
อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       
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เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปน็
ประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรม และการประเมินผลโครงการปลูก
ต้นกล้าความดี ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม,โรงเรียน
อ านวยวิทย์ และโรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นการ
วางรากฐานชีวิตที่ ดีของเยาวชนรุ่น ใหม่ ให้มีแนวคิดและแนวทางการด าเนินชีวิต 
บนพ้ืนฐานคนเก่ง คนดี ศรีสังคม

พิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการปลูกต้นกล้า...ความดี
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คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกความดี ร่วมกับเทศบาลต าบลล าลูกกา ด้วยโครงการความรู้สร้าง
ความเขียว น าหนังสือมาแลกต้นไม้ ได้รับความสนใจจากลูกบ้านครอบครัวเอ็น.ซี. เปน็จ านวน
มาก ณ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ วงแหวนล าลูกกา คลอง 6

หนังสือเก่าแลกต้นไม้ใหม่
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เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ที่ ผ่านมา 
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด (มหาชน), เทศบาลเมือง
บึงย่ีโถ จ.ปทุมธานี และเทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม
จ.เชียงใหม่ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2557 เพื่อ
สมทบทุนสร้างศาลาบ าเพ็ญกุศล ณ วัดลังกา 
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

งานทอดกฐิน ณ วัดลังกา จ.เชียงใหม่
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“Management Talk 2014”
เมื่ อ วั นที่  1 7  กันยายน 2557           

ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 
(มหาชน ) แล ะบริ ษั ทใน เครือ น า โดย                 
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหาร ได้เสริมสร้างทีม
ภายในองค์กร เอ็น . ซี . ขับ เคลื่ อนพลัง         
การท างานในครึ่ งปีหลัง โดยมี เป้ายอด            
ขาย 3 ,200 ล้านบาท ภายใต้ ช่ืองาน 
“เอ็น.ซี. 20 ปีแห่งการเติบโต” พนักงาน
ร่วมเข้าฟังบรรยายพิเศษจากผู้บริหาร อีก
ทั้งมีการน าเสนอผลการด าเนินงานครึ่งปี
แรก  แผนงานนโยบาย และเป้าหมายโบนัส
ประจ าปี 2557 พร้อมทั้งก าหนดทิศทางมุ่ง
สู่เป้าหมายเดียวกัน เพ่ือสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทุกฝ่าย
ตลอดจนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

รอบรัว้ NC
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Green Ride by Home on Green

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ที่ ผ่านมา เอ็น.ซี.ได้จัดกิจกรรมป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

น าทีมโดยคุณต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ดารานักแสดงช่ือดังร่วมป่ันจักรยานกับสมาชิก

โครงการธญัธาน ีโฮมออนกรนี ซ่ึงเปน็โครงการบ้านในสนามธัญญะธานีกอล์ฟคลับ สนามที่ใกล้

กรุงเทพฯมากที่สุด และมีความสมบูรณ์แบบบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่ผสมผสาน

ความหรูหราและความมีเสน่ห์สวยงาม ซ่ึงบรรยากาศในวันงานเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน

งานรวมแพทย์และบุคลากรภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา 

เอ็น . ซี . ไ ด้ร่วมออกบูธโครงการดิอามองต์

คอนโดมิเนียม กลางเมืองเชียงใหม่ ในงานรวม

แพทย์และบุคลากรภาคเหนือ ณ สนามแม่ โจ้

กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 

ภายในงานเอ็น.ซี.ได้สนับสนุนแจกรางวัลมากมาย 

อาทิเช่น สิทธิสมาชิกธัญญะธานีกอล์ฟคลับ 

1 ปี และ ส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท 
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NCH เข้าร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที ่31”              
วันที ่9-12 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์

NCH เข้าร่วมงาน “Home Buyers Expo 2014”
วันที ่21-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์
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ความรู้นักลงทุน

ราคากับ(คุณ)ค่าของสิ่งของ 

เช่ือแน่ว่าเพ่ือนๆ หลายคนย่อมต้องเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ส่ิงที่เรียกว่า “การลงทุน
แบบคุณค่า (Value Investment - VI)” กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือ
ตีความหมายผิดไปมากเก่ียวกับเร่ืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการถือหุ้นเป็นเวลานาน ว่านักลงทุน
แนว VI จะต้องซ้ือแล้วถือหุ้นนานๆ หรือแม้ว่าหุ้นจะขึ้นก็ไม่ขายจะลงก็ไม่ขาย หลับหูหลับตาถือ
หุ้นเอาไว้ (ฟังดูอึดเนอะ) ก็เป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้ เป็นต้น ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว
ค่อนข้างห่างไกลจากส่ิงที่ถูกต้องอยู่มากๆ เชียว เพราะจริงแล้วนักลงทุนที่เรียกว่าแนว VI นั้น
เขาลงทุนด้วยแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง ราคากับ(คุณ)ค่า ของส่ิงของที่จะลงทุน ในกรณีของ
เราๆ ก็คือหุ้น นั่นเอง

ส าหรับหุ้นแล้ว ราคาเป็นส่ิงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน เราดูไปที่กระดานซ้ือขายก็เห็น
ได้ชัดในทันที ถามว่านักลงทุนแนวคุณค่าสนใจราคาไหม ท าตอบคือสนใจสิครับ เพราะอย่าง
น้อยก็เป็นส่ิงที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไปหากเราต้องการซ้ือหุ้นนั้น แต่ไม่เพียงเท่านั้น นักลงทุน
ในแนวคุณค่า มักจะสนใจในอีกเร่ืองหนึ่งไปควบคู่กันก็คือ (คุณ)ค่า ของหุ้นนั้น ว่าหุ้น
หนึ่งหุ้นนัน้ในแท้ที่จริงแล้วมีค่าเป็นเท่าไร พอพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจโดยคิด
ไปว่าค่าของมันก็คือราคาที่เห็นวิ่งไปมาเขียวๆ เหลืองๆ แดงๆ อยู่นั่นปะไร ท าไมจะต้องคิดเพ่ิม
ให้มากความไปอีกเล่า
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ที่ต้องคิดให้มากความก็เพราะของสองอย่างนี้ในบางคร้ัง (จริงๆ แล้วหลาย
คร้ังด้วยซ ้ าไป) มีความไม่เหมือนหรือไม่เท่ากัน ไม่สะท้อนต่อกันอยู่ ยกตัวอย่างก็เหมือนกับ
สินค้าอะไรบางอย่างเช่น กล้องถ่ายรูปที่ตกรุ่นแล้ว ที่อาจจะเคยเป็นรุ่นสูงสุดมาก่อน แน่นอน
ว่ากล้องอย่างนี้ถูกออกแบบมาอย่างดี ถูกสร้างด้วยวัสดุอย่างดี ถูกผลิตด้วยโรงงานที่ได้รับ
การคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี แต่เมื่อมีรุ่นใหม่มาแทนที่ซ่ึงอาจจะสวยกว่า ดูรูปร่างอ้อนแอ้น
อรชรกว่าน่าใช้กว่า ก็ท าให้ความนิยมหรือราคาของกล้องรุ่นเก่ากว่าตกต ่ าลงไปบางคร้ัง
อาจจะถึงระดับ 30-40% เลยทีเดียว แต่ถามอีกทีว่ากล้องที่ตกรุ่นลงไปนั้นสามารถใช้งานได้
ไหม ได้ดีไหม และต่างจากรุ่นใหม่อย่างไร ถ้าเราดูดีๆ แล้วเราจะเห็นว่า (คุณ)ค่าในการใช้
งานของกล้องที่ตกรุ่นลงไปนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย มันถ่ายรูปได้เหมือนกัน มีลูกเล่นครบ
เหมือนๆ กัน และแถมอาจจะใช้วัสดุดีกว่ารุ่นใหม่ที่ลดต้นทุนลงไปอีกก็เป็นไปได้ นี่ ก็เป็น
ตัวอย่างของความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง ราคา กับ (คุณ)ค่าของสินค้าหนึ่งๆ ที่พอจะเห็นได้

ส าหรับการลงทุนก็เช่นเดียวกัน 
นักลงทุนแนวเน้นคุณค่าก็มีหน้าที่ใน
การพิจารณาค่าที่แท้จริงของบริษัท 
ของหุ้นของบริษัทหนึ่งหุ้น ว่าควรจะมี
ค่ า เ ป็ น เ ท่ าไ ร  จ ากนั ้น ก็ ท า ก า ร
เปรียบเทียบกับราคาที่หุ้นนัน้ท าการซ้ือ
ขายอยู่ ถ้าเป็นของดีราคาต ่ าเพียง
เพราะไม่มีใครสนใจ ก็อาจจะเป็นการ
โชคดีที่ได้พบของที่คนอ่ืน(ยัง)ไม่เห็น
ค่า (จึงมีราคาต ่า) ก็ได้นะครับ

ที่มา : www.muegao.blogspot.com , www.tsi-thailand.org
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IR Contact

ฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง 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
ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู่ในวารสารเผยแพร่นี้ 

มิได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเชิญชวนหรือแนะน าให้ซ้ือหรือขาย

หุ้นแต่อย่างใด บางข้อความเปน็การคาดคะเนหรือคาดการณ์

ล่วงหน้า ซ่ึงอาจมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.

ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จัดท าวารสารนี้ขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

เผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความเส่ียงที่

อาจเกิดขึ้นได้ หากน าข้อมูลในวารสารเผยแพร่นี้ไปใช้กับ

วัตถุประสงค์อื่น


