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Stock Information
ข้อมู ลบริษัท…………......................................….บริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ ิ ง จากัด (มหาชน)
ชื่ อย่อหลักทรัพย์…………….……….…….“NCH”
วันที่ก่อตัง้ ……………..........................................2 กุมภาพันธ์ 2537
หมวดธุ รกิจ ……………………...…......….พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุ ตสาหกรรม…………….....…….….....อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ผู ้ถือหุ้นหลัก…………………………………กลุ่มตันฑเทอดธรรม
ผู ้ถือหุ้นรายย่อย………………………....…22.51 (% Free float) ณ วันที่ 27/12/2556
วันที่เริ่มซื้ อขายหุ้นใน SET….……………...29 มี.ค. 2547
ทุนจดทะเบียน ……………….….......……….1,200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว…………................…1,185,985,052 บาท
มู ลค่าที่ตราไว้ …………………..…......….….1 บาท
นโยบายเงินปั นผล …………………........…..ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
เว็บไซต์บริษัท……………………...…….......….www.ncgroup.co.th
ที่อยู ่…………………………….……….……....1/765 หมู ่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26
ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์……………………..……...…..….… 0-2993-5080-7
โทรสาร……………………………...……….…0-2993-5089

*ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.ncgroup.co.th
เมนู นักลงทุนสัมพันธ์*
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Financial Highlights Q.3/2014

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
4,211.3

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
4,252.6

401.6

185.9

215.7

116.0

รวมสินทรัพย์

4,612.9

4,438.5

174.4

3.9

หนีส้ นิ หมุนเวียน

1,030.1

1,044.6

(14.5)

(1.4)

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

1,283.2

1,097.1

186.1

17.0

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,313.3
2,299.6

2,141.7
2,296.7

171.5
2.9

8.0
0.1

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เปลี่ยนแปลง
จานวน
%
(41.3) (1.0)

หน่วย : ล้านบาท

รวมรายได้

ไตรมาส
1-3/57
1,213.8

ไตรมาส
1-3/56
1,229.6

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,159.0

1,142.6

16.4

1.4

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้นิตบิ คุ คล

54.7

87.0

(32.2)

(37.1)

ภำษีเงินได้นิตบิ คุ คล

11.5

18.0

(6.5)

(36.2)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับงวด

43.2

68.9

(25.7)

(37.3)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เปลี่ยนแปลง
จานวน
%
(15.8)
(1.3)
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New Projects Q.3/2014

ชี วิตธรรมชาติ ไม่ห่างชี วิตเมือง
NEXT TO CITY CLOSE TO NATURE
ออกแบบตามแนวคิ ด ของ Greenery เน้ น ความเป็ น
ธรรมชาติ ร่ ม รื่ น เพิ่ ม โอโซนความสดชื่ นและอากาศ
บริสุทธิ์ด้วยต้นไม้ใหญ่รอบโครงการ เพื่อการพักผ่อนที่
สงบ ปราศจากมลพิษ ผสานการใช้ชีวิตรวมเป็นหนึ่งกับ
ธรรมชาติตามแบบแนวความคิดของตะวันออก

Wider Space, the perfect place of society
พืน้ ทีท่ กี่ ว้างกว่า กับสังคมคุณภาพในสไตล์อังกฤษ
แนวความคิดที่นามาซึ่ งการออกแบบภูมิทัศน์ของโครงการ NC
Phase 14 คือแนวคิด “British Garden” หรือสวนสวยสไตล์
อังกฤษ สถานที่ซ่ึ งต้อนรับผู ้มาเยือนทุกท่านด้วยงานเลี้ยงน้า
ชา (Tea Party) ในมวลแมกไม้ใจกลางโครงการ สร้างความ
อบอุ ่นเสมือนบ้านหลังใหญ่ท่มี ีพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนได้ใช้งาน
ร่วมกันเพื่อทากิจกรรมและพักผ่อน หย่อนใจไปพร้อมๆ กัน
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งานแถลงข่าวเปิ ดตัวโครงการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด (มหาชน) ได้จัด
งานแถลงข่ า ว ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท
เอราวัณ โดยในปี นี้ เอ็น .ซี ได้มีการกระจาย
การลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น
ธุ รกิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก
segment ทั้งแนวราบและแนวสูง สาหรับแนว
สู ง ได้ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว นเพื่ อ สร้ า งยอดขายที่ ศู น ย์
กลางเมืองเศรษฐกิจภาคเหนือ จังหวัดเชี ยงใหม่
ภายใต้ช่ื อโครงการดิอามองต์ ซึ่ งได้รับการตอบรับที่
ดี และในช่ วงไตรมาส 3 เปิ ดโครงการใหม่แนวราบ
พร้ อ มกั น 2 โครงการ 2 ท าเลโซนเหนื อ และโซน
ตะวันตก มู ลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท โดยโซน
ตะวันตก ภายใต้แบรนด์ ท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติ
ด้ ว ยคอนเซ็ป ต์ ชี วิ ต ธรรมชาติ ไ ม่ ห่ า งชี วิ ต เมื อ ง
โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่ นเกล้า-สาย 5 มีมูลค่า
โครงการกว่า 1,600 ล้านบาท บนทาเลศักยภาพบน
พุ ทธมณฑล สาย 5 จานวน 466 ยู นิต และทาเล
โซนเหนือ เป็นโครงการที่ 14 ของแบรนด์บ้านฟ้าปิ ย
รมย์ ภายใต้ ช่ื อ โครงการบ้ า นฟ้ าปิ ยรมย์ นี ว่ า
มีมูลค่าโครงการกว่า 700 ล้านบาท จานวน 231
ยู นิต ซึ่ งเป็นการเปิ ดมิติการอยู ่อาศัยในชุ มชนเมือง
ขนาดใหญ่ท่สี มบู รณ์แบบ
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งานพิธีลงนามสัญญา
โครงการ Natureza Art พัทยาเหนือ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 โครงการ Natureza Art พัทยาเหนือ นาโดย
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู ้จัดการ , คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์
รองกรรมการผู ้จัดการ พร้อ มคณะผู ้ บริหารและที ม งานบริ ษัท เอ็ น .ซี .เฮ้าส์ซ่ิ ง
จากัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมงานใน พิธีลงนามสัญญาโครงการ Natureza Art
(โครงการ 2) พัทยาเหนือ กับบริษัท เอส.เค.พัทยาคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอพเม้นท์
จ ากั ด ทั้ ง นี้ โครงการ Natureza Art พั ท ยาเหนื อ พร้ อ มเริ่ ม การก่ อ สร้ า ง
โครงการ 2 และมีพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
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IR Activities

Analyst Meeting

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทีมนักวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
,บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ ๊ป จากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เอเซี ยพลัส จากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด ได้พบปะพู ดคุยเพื่อรับฟั งผลการดาเนินงานและนโยบายการ
ขยายการลงทุนของบริษัท โดยมีคุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู ้จัดการ และคุณสมนึก
ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู ้จัดการ นาเสนอข้อมู ล ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

NCH Opportunity Day Q.2/2014

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัทฯได้จัดงาน “Opportunity Day” บริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาเสนอข้อมู ลด้านผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557
ทั้ ง นี้ ท่ า นสามารถรั บ ชมเทปบั น ทึ ก การแถลงผลประกอบการย้ อ นหลั ง ได้ ท่ี เ ว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท
www.ncgroup.co.th เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

NCH ได้รับผลสารวจการกากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”
จากโครงการผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2557
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NCH กับสังคม
มอบทุนการศึกษาและค่ายอาสาฯ

เมื่ อ วัน ที่ 17 กั น ยายน 2557 คุณสมเชาว์ ตั นฑเทอดธรรม กรรมการผู ้ จัดการ
บริษั ท เอ็ น.ซี . เฮ้ าส์ ซ่ิ ง จากัด (มหาชน) หรื อ “NCH” เป็นประธานในพิธี จัดกิจ กรรมภายใน
“เอ็น.ซี . 20 ปี แห่งการเติบโต” พร้อมทั้งแถลงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ภายในงานมี พิ ธี “ มอบทุ น การศึ ก ษา” ภาคเรี ย นที่ 2/2557 แก่ นั กศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี จานวน 8 ทุน และพิธี“มอบทุนสนับสนุนการออกค่าย
อาสา” สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์
สาเภา-ไพรวรรณ วรางกูร อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับคณะนักศึกษาชมรมราชมงคล
อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี
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พิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการปลูกต้นกล้า...ความดี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู ้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
ประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรม และการประเมินผลโครงการปลูก
ต้นกล้าความดี ประจาปี การศึกษา 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม,โรงเรียน
อานวยวิทย์ และโรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุ ทรปราการ ซึ่ งโครงการดังกล่าวเป็นการ
วางรากฐานชี วิ ต ที่ ดี ข องเยาวชนรุ ่ นใหม่ ให้ มี แ นวคิ ด และแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต
บนพื้นฐานคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
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หนังสือเก่าแลกต้นไม้ใหม่
คุณสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ็น .ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด
(มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกความดี ร่วมกับเทศบาลตาบลลาลูกกา ด้วยโครงการความรู ้สร้าง
ความเขียว นาหนังสือมาแลกต้นไม้ ได้รับความสนใจจากลูกบ้านครอบครัวเอ็น .ซี . เป็นจานวน
มาก ณ โครงการบ้านฟ้าปิ ยรมย์ วงแหวนลาลูกกา คลอง 6
12

งานทอดกฐิน ณ วัดลังกา จ.เชี ยงใหม่
เมื่อ วัน ที่ 24 ตุล าคม 2557 ที่ผ่านมา
คุ ณ สมเชาว์ ตั น ฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู ้จัดการ พร้อมทีมผู ้บริหารและพนักงานบริษัท
เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด (มหาชน), เทศบาลเมือง
บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี และเทศบาลตาบลฟ้าฮ่าม
จ.เชี ย งใหม่ ตลอดจนผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มเป็น
เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2557 เพื่อ
สมทบทุนสร้างศาลาบาเพ็ญกุศล ณ วัดลังกา
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่
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รอบรัว้ NC
“Management Talk 2014”

เมื่ อวั น ที่ 17 กั น ยายน 2557
ที่ผ่ านมา บริษั ท เอ็ น .ซี . เฮ้า ส์ ซ่ิ ง จากั ด
(มหาชน) และบริ ษั ทในเครื อ น า โดย
คุณ สมเชาว์ ตัน ฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู ้จัด การ และผู ้ บริ หาร ได้เ สริ ม สร้า งที ม
ภายในองค์ ก ร เอ็ น .ซี . ขั บ เคลื่ อ นพลั ง
การท างานในครึ่ ง ปี หลั ง โดยมี เ ป้ ายอด
ขาย 3,200 ล้ า นบาท ภายใต้ ช่ื องาน
“เอ็น .ซี . 20 ปี แห่ง การเติบ โต” พนั กงาน
ร่วมเข้าฟั งบรรยายพิเศษจากผู ้บริหาร อีก
ทั้งมีการน าเสนอผลการดาเนินงานครึ่ง ปี
แรก แผนงานนโยบาย และเป้าหมายโบนัส
ประจาปี 2557 พร้อมทั้งกาหนดทิศทางมุ ่ง
สู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างผลตอบแทน
สู ง สุ ดให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ าย
ตลอดจนชุ มชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
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Green Ride by Home on Green

เมื่อวันที่ 17 สิง หาคม 2557 ที่ผ่ านมา เอ็น.ซี .ได้จัดกิจกรรมปั่ นจั กรยานเพื่อสุขภาพ
น าที ม โดยคุ ณ ต๊ อ ก ศุ ภ กรณ์ กิ จ สุ ว รรณ ดารานั ก แสดงชื่ อ ดั ง ร่ ว มปั่ นจั ก รยานกั บ สมาชิ ก
โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน ซึ่ งเป็นโครงการบ้านในสนามธัญญะธานีกอล์ฟคลับ สนามที่ใกล้
กรุ งเทพฯมากที่สุด และมีความสมบู รณ์แบบบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติท่ีผสมผสาน
ความหรู หราและความมีเสน่ห์สวยงาม ซึ่ งบรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

งานรวมแพทย์และบุ คลากรภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
เอ็ น .ซี .ได้ ร่ ว มออกบู ธโครงการดิ อ ามองต์
คอนโดมิเนียม กลางเมืองเชี ยงใหม่ ในงานรวม
แพทย์ และบุ ค ลากรภาคเหนื อ ณ สนามแม่ โ จ้
กอล์ ฟ คลั บ แอนด์ รี สอร์ ท จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ภายในงานเอ็น.ซี .ได้สนับสนุนแจกรางวัลมากมาย
อาทิ เ ช่ น สิ ท ธิ สมาชิ ก ธั ญ ญะธานี กอล์ ฟ คลั บ
1 ปี และ ส่วนลดมู ลค่า 100,000 บาท
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NCH เข้าร่วมงาน “Home Buyers Expo 2014”

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุ มแห่งชาติสิริกิติ์

NCH เข้าร่วมงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ ที่ 31”
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุ มแห่งชาติสิริกิติ์
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ความรู ้นักลงทุน
ราคากับ(คุณ)ค่าของสิ่งของ
เชื่ อแน่ว่าเพื่อนๆ หลายคนย่อมต้องเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น สิ่งที่เรียกว่า “การลงทุน
แบบคุณค่า (Value Investment - VI)” กันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือ
ตีความหมายผิดไปมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือหุ้นเป็นเวลานาน ว่านักลงทุน
แนว VI จะต้องซื้ อแล้วถือหุ้นนานๆ หรือแม้ว่าหุ้นจะขึ้นก็ไม่ขายจะลงก็ไม่ขาย หลับหูหลับตาถือ
หุ้นเอาไว้ (ฟั งดูอึดเนอะ) ก็เ ป็ นนัก ลงทุ นแบบเน้นคุ ณค่าได้ เป็ นต้ น ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ ว
ค่อนข้างห่างไกลจากสิ่งที่ถูกต้องอยู ่มากๆ เชี ยว เพราะจริงแล้วนักลงทุนที่เรียกว่าแนว VI นั้น
เขาลงทุนด้วยแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง ราคากับ (คุณ)ค่า ของสิ่งของที่จะลงทุน ในกรณีของ
เราๆ ก็คือหุ้น นั่นเอง

สาหรับหุ้นแล้ว ราคาเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชั ดเจน เราดูไปที่กระดานซื้ อขายก็เห็น
ได้ชัดในทันที ถามว่านักลงทุนแนวคุณค่าสนใจราคาไหม ทาตอบคือสนใจสิครับ เพราะอย่าง
น้อยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไปหากเราต้องการซื้ อหุ้นนั้น แต่ไม่เพียงเท่านั้น นักลงทุน
ในแนวคุณค่า มักจะสนใจในอีกเรื่องหนึ่งไปควบคู่กันก็คือ (คุณ)ค่า ของหุ้นนั้น ว่าหุ้น
หนึ่งหุ้นนัน้ ในแท้ท่จี ริงแล้วมีค่าเป็ นเท่าไร พอพู ดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจโดยคิด
ไปว่าค่าของมันก็คือราคาที่เห็นวิ่งไปมาเขียวๆ เหลืองๆ แดงๆ อยู ่น่ันปะไร ทาไมจะต้องคิดเพิ่ม
ให้มากความไปอีกเล่า
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ที่ต้องคิดให้มากความก็เพราะของสองอย่างนี้ในบางครั้ง (จริงๆ แล้วหลาย
ครั้งด้วยซ้ าไป) มีความไม่เหมือนหรือไม่เท่ากัน ไม่สะท้อนต่อกันอยู ่ ยกตัวอย่างก็เหมือนกับ
สินค้าอะไรบางอย่างเช่ น กล้องถ่ายรู ปที่ตกรุ ่นแล้ว ที่อาจจะเคยเป็นรุ ่นสูงสุดมาก่อน แน่นอน
ว่ากล้องอย่างนี้ถูกออกแบบมาอย่างดี ถูกสร้างด้วยวัสดุอย่างดี ถูกผลิตด้วยโรงงานที่ได้รับ
การคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี แต่เมื่อมีรุ่นใหม่มาแทนที่ซ่ึ งอาจจะสวยกว่า ดูรูปร่างอ้อนแอ้น
อรชรกว่าน่าใช้กว่า ก็ทาให้ความนิยมหรือราคาของกล้องรุ ่นเก่ากว่าตกต่ าลงไปบางครั้ง
อาจจะถึงระดับ 30-40% เลยทีเดียว แต่ถามอีกทีว่ากล้องที่ตกรุ ่นลงไปนั้นสามารถใช้งานได้
ไหม ได้ดีไหม และต่างจากรุ ่นใหม่อย่างไร ถ้าเราดูดีๆ แล้วเราจะเห็นว่า (คุณ)ค่าในการใช้
งานของกล้องที่ตกรุ ่นลงไปนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย มันถ่ายรู ปได้เหมือนกัน มีลูกเล่นครบ
เหมื อ นๆ กั น และแถมอาจจะใช้ วั ส ดุ ดี ก ว่ า รุ ่ นใหม่ ท่ี ล ดต้ น ทุ น ลงไปอี ก ก็ เ ป็ นไปได้ นี่ ก็ เ ป็ น
ตัวอย่างของความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง ราคา กับ (คุณ)ค่าของสินค้าหนึ่งๆ ที่พอจะเห็นได้
สาหรับการลงทุนก็เช่ นเดียวกัน
นั ก ลงทุ น แนวเน้ น คุ ณ ค่ า ก็ มี ห น้ า ที่ ใน
การพิ จ ารณาค่ า ที่ แท้ จ ริ ง ของบริ ษั ท
ของหุ้นของบริษัทหนึ่งหุ้น ว่าควรจะมี
ค่ า เ ป็ น เ ท่ าไ ร จ า ก นั ้ น ก็ ท า ก า ร
เปรียบเทียบกับราคาที่หุ้นนัน้ ทาการซื้ อ
ขายอยู่ ถ้ า เป็ น ของดี ร าคาต่ าเพี ย ง
เพราะไม่มีใครสนใจ ก็อาจจะเป็ นการ
โชคดีท่ีได้พบของที่คนอื่น(ยัง)ไม่เห็น
ค่า (จึงมีราคาต่ า) ก็ได้นะครับ

ที่มา : www.muegao.blogspot.com , www.tsi-thailand.org
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IR Contact
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.ซี . เฮ้าส์ซ่ิ ง จากัด (มหาชน)
1/765 หมู ่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel. 0-2993-5080-7 # 403, 401, 404
Email : ir@ncgroup.co.th

Disclaimer
ข้อความบางประการที่ปรากฏอยู ่ในวารสารเผยแพร่นี้
มิได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการเชิ ญชวนหรือแนะนาให้ซื้อหรือขาย
หุ้นแต่อย่างใด บางข้อความเป็นการคาดคะเนหรือคาดการณ์
ล่วงหน้า ซึ่ งอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน บมจ.เอ็น.
ซี . เฮ้ า ส์ ซ่ิ ง จั ดท าวารสารนี้ ขึ้ น เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการ
เผยแพร่ข้อมู ลเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่
อาจเกิ ด ขึ้ นได้ หากนาข้ อ มู ลในวารสารเผยแพร่ นี้ ไ ปใช้ กั บ
วัตถุประสงค์อ่นื
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