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ที ่NCH 049/2560 
 
 
                                                          9 สงิหาคม 2560 
 
เรือ่ง      ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2560 (แกไ้ข) 
 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ัดการ 
            ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
            บรษัิท เอ็น.ซ.ีเฮา้สซ์ ิง่ จ ากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ") ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 2 ปี 
2560 สิน้สดุ ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 ดังนี ้
 
   บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมผีลการด าเนนิงานก าไรสทุธ ิ1.27 ลา้นบาท เทยีบกับปี 2559 ซึง่มผีล
การด าเนนิงานก าไรสทุธ ิ33.45 ลา้นบาท บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมผีลก าไรสทุธลิดลง 32.18 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 96.20 โดยมสีาเหตหุลักดังตอ่ไปนี้ 
 

 รายได ้

 รายไดร้วม 
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดร้วม 358.39 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึง่มี
รายไดร้วม 477.54 ลา้นบาท ลดลง 119.15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.95 เนื่องจากรายไดจ้ากการ
ขายลดลง 119.78 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.50  

 

 
 รายไดจ้ากการขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมรีายไดจ้ากการขาย 349.94 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 
ซึง่มรีายไดจ้ากการขาย 469.72 ลา้นบาท ลดลง 119.78 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.50 เนื่องจากมี
โครงการขายลดลงท าใหม้ยีอดการโอนกรรมสทิธิล์ดลง  

  
   รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดค้่าเชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ 0.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.25 
 
 

 คา่ใชจ้า่ย 
 ตน้ทนุขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมอีัตราตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 65.24 ในไตรมาส 2 ปี 2559 
เป็นรอ้ยละ 68.33 ในไตรมาส 2 ปี 2560  

  
 ตน้ทนุใหเ้ชา่และบรกิาร 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ 0.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
9.53  
   
  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
    บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขาย 44.18 ลา้นบาท ลดลง 3.77 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 7.86 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนือ่งจากการลดลงของคา่ภาษีธรุกจิเฉพาะ และคา่ธรรมเนยีม
การโอนกรรมสทิธิ ์ 
 
    บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร 42.21 ลา้นบาท ลดลง 2.95 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 6.53 
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 ตน้ทนุทางการเงนิ  
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 7.72 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 33.65 

เนือ่งจากเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
 
  
 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 
  บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มคี่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดล้ดลง 5.91 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 67.39 
จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนือ่งจากมกี าไรสทุธลิดลง 
 
 
 ส าหรับงวด 6 เดือน บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธ ิ6.58 ลา้นบาท 
เทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2559 ซึง่มผีลการด าเนนิงานก าไรสทุธ ิ21.19 ลา้นบาท บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมี
ผลก าไรสทุธลิดลง 14.61 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 68.95 โดยมสีาเหตหุลักดังตอ่ไปนี้ 
 
 

 รายได ้
 รายไดร้วม 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดร้วม 719.45 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 ซึง่มี
รายไดร้วม 803.74 ลา้นบาท ลดลง 84.29 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.49 เนื่องจากรายไดจ้ากการ
ขายลดลง 79.55 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.15 
  

 รายไดจ้ากการขาย 
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขาย 704.45 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2559 
ซึง่มรีายไดจ้ากการขาย 784.00 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.15 เนื่องจากความสามารถในการโอน
กรรมสทิธิล์ดลง  
 

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 
 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดค้่าเชา่และบรกิารลดลง 0.48 ลา้นบาท จากอสังหารมิทรัพย์
เพือ่การลงทนุ 
  

 คา่ใชจ้า่ย 
 ตน้ทนุขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มอีัตราตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 66.95 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 
67.28 ในปี 2560    
 

 ตน้ทนุใหเ้ชา่และบรกิาร 
 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มตีน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิารลดลง 0.16 ลา้นบาท จากอสังหารมิทรัพย์
เพือ่การลงทนุ 
 
  คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
    บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขาย 88.20 ลา้นบาท ลดลง 2.96 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 3.25 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนื่องจากการลดลงของค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย,
คา่ธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิแ์ละคา่ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
 
  ตน้ทนุทางการเงนิ  
       บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 12.74 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 28.59
เนือ่งจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
 
   คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้
    บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มคี่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงนิได ้ลดลง 1.55 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 25.33 จากไตรมาส 2 ปี 2559 เนือ่งจากมกี าไรสทุธลิดลง 
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 ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรพัยร์วม 
 ณ วันที ่30 มถินุายน 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรัพยร์วม 4,966.46 ลา้นบาท ลดลง
จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 จ านวน 130.62 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.56 เนือ่งจากสนิคา้คงเหลอื
ลดลงไดแ้ก ่โครงการเนทเูรซา่ เฟส 1 และ 2 
 
 หนีส้นิรวม 

  ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมหีนี้สนิรวม 2,494.55 ลา้นบาท ลดลง
จาก   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 จ านวน 137.20 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.21 เนือ่งจากเงนิเบกิเกนิ
บญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 
  
 สว่นของผูถ้อืหุน้ 
    ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมสี่วนของผูถ้ือหุน้ 2,471.91 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 6.58 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.27 เนื่องจาก   
บรษัิทฯ มกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ัดสรรเพิม่ขึน้  
 
 
 
         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 
 
                                                              ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
                                                              (นายวเิชยีร ศลิาพัชรนันท)์ 
                                                                  รองกรรมการผูจ้ัดการ 
                                                             ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
โทรศัพท ์02-993-5080-7 ตอ่ 403  


