ที่ NCH 008 /2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซ่ิง จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ดังนี ้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานปี 2562 กาไรสุทธิ 18.67 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผล
การดาเนิ นงานกาไรสุทธิ 96.30 ล้านบาท ซึ่งลดลง 77.63 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 80.61 โดยมีสาเหตุหลัก
ดังต่อไปนี ้
 รายได้

รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,252.83 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวม 1,782.19
ล้านบาท ลดลง 529.36 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 29.70
รายได้จากการขาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,211.57 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 ซึง่ มีรายได้จากการ
ขาย 1,735.26 ล้านบาท ลดลง 523.69 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 30.18
รายได้คา่ เช่าและบริการ และรายได้อ่นื
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการลดลง 2.23 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 10.02 และ
รายได้อ่นื ลดลง 3.44 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 13.93


ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อยมีตน้ ทุน ขายรวม 819.50 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 ซึ่งมีตน้ ทุน ขายรวม
1,195.15 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 31.43 ซึง่ แปรผันตามยอดรายได้จากการขาย

ต้นทุนให้เช่าและบริการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนให้เช่าและบริการลดลง 0.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 141.52 ล้านบาท ลดลง 34.07 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 19.41 จากปี 2561 เนื่ องจากค่าใช่จ่ายภาษี ธุรกิ จเฉพาะ , ค่าธรรมเนี ยมโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขายลดลง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 165.58 ล้านบาท ลดลง 9.27 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 5.30 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินลดลง 16.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.86 เนื่องจาก
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมจากบริษัทอื่นลดลง
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ลดลง 11.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.91 จากปี
2561 เนื่องจากมีกาไรลดลง


ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,102.70 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 146.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.46 เนื่องจากสินค้าคงเหลือ, ต้นทุนพัฒนา
ที่ดิน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม 1,530.75 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จานวน 133.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.01 เนื่องจากการบริหารจัดการหนีส้ ินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 2,571.95 ล้านบาท และ 2,585.64 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 0.53 เมื่อเทียบกับปี 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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