
   
 

ที ่NCH 057 /2559   
 
 

                                                          10 พฤศจกิายน 2559 
 
เรือ่ง      ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559 

 
เรยีน      กรรมการและผูจ้ัดการ 
            ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
           บรษัิท เอ็น.ซ.ีเฮา้สซ์ ิง่ จ ากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ") ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 3     
ปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ดงัน้ี 

 
   บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิ6.10 ลา้นบาท เทียบกับไตรมาส 3         

ปี 2558 ซึง่มผีลการด าเนนิงานก าไรสทุธ ิ20.33 ลา้นบาท บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลก าไรสุทธลิดลง

26.42 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 129.99 โดยมสีาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี้ 

 

 รายได ้

 รายไดร้วม 
 บริษัทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 294.09 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 ซึง่มี

รายไดร้วม 493.17 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 40.37  

 รายไดจ้ากการขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดจ้ากการขาย 287.47 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558 

ซึง่มรีายไดจ้ากการขาย 485.35 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 40.77 เน่ืองจากความสามารถในการโอน

กรรมสทิธิล์ดลง ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้ากรีนเนอรี่ ป่ินเกลา้-สาย 5, โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมเินียม 

เฟส 2 ,โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์เลคแกรนเด่ ,โครงการเอ็น.ซ ีรอยัล ป่ินเกลา้ และโครงการดอิามองต ์

คอนโดมเินียม 

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดค้่าเช่าและบรกิารลดลง 0.10 ลา้นบาท จากอสังหารมิทรัพย์

เพือ่การลงทุน 

  

 คา่ใชจ้า่ย 

 ตน้ทนุขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มตีน้ทุนขายลดลง 133.51 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 40.31   

  ตน้ทนุใหเ้ชา่และบรกิาร 

             บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มตีน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิารลดลง 0.32 ลา้นบาท จากอสงัหารมิทรัพย ์

เพือ่การลงทุน 

         คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

   บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีค่าใชจ้่ายในการขาย 39.46 ลา้นบาท ลดลง 15.60 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 28.33 จากไตรมาส 3 ปี 2558 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย, ค่าธรรมเนียมการโอน

กรรมสทิธิ ์และคา่ภาษีธุรกจิเฉพาะลดลง 



    

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 41.99 ลา้นบาท ลดลง 3.82 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 8.33 

 ตน้ทนุทางการเงนิ  

            บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง  12.67 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 55.95  

  คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้

   บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มคีา่ใชจ้่ายภาษีเงนิไดล้ดลง 6.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 121.93 

จากไตรมาส 3 ปี 2558 เน่ืองจากมกี าไรสทุธลิดลง 

 

     ส าหรับงวด 9 เดอืน บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลการด าเนินงานก าไรสุทธ ิ14.77 ลา้นบาท 

เทียบกับปี 2558 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธ ิ96.65 ลา้นบาท บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีผลก าไร

สทุธลิดลง 81.88 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 84.72 โดยมสีาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี้ 

 

 รายได ้

 รายไดร้วม 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดร้วม 1,097.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 ซึง่มีรายไดร้วม 

1,590.40 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 30.97  

 รายไดจ้ากการขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีรายไดจ้ากการขาย 1,071.47 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2558 ซึง่มี

รายไดจ้ากการขาย 1,575.07 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 31.97 เน่ืองจากความสามารถในการโอน

กรรมสทิธิ์ลดลง ไดแ้ก่ เน่ืองจากความสามารถในการโอนกรรมสทิธิ์ลดลง ไดแ้ก่ โครงการบา้นฟ้า        

กรีนเนอรี่ ป่ินเกลา้-สาย 5, โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม เฟส 2 ,โครงการบา้นฟ้าปิยรมย ์          

เลคแกรนเด ่และโครงการเอ็น.ซ ีรอยัล ป่ินเกลา้ 

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมรีายไดค้า่เชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ 6.98 ลา้นบาท จากอสังหารมิทรัพย์

เพือ่การลงทุน 

 

 คา่ใชจ้า่ย 

 ตน้ทนุขาย 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนขายลดลง 335.76 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 31.72  

 ตน้ทนุใหเ้ชา่และบรกิาร 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มตีน้ทุนใหเ้ชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ 1.29 ลา้นบาท จากอสังหารมิทรัพย์

เพือ่การลงทุน 

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

    บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มคีา่ใชจ้่ายในการขาย 130.62 ลา้นบาท ลดลง 43.96 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 25.18 จากปี 2558 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย, ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิ ์

และคา่ภาษีธุรกจิเฉพาะลดลง 

  บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 131.52 ลา้นบาท ลดลง 0.51 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 0.39 

 



   

  ตน้ทนุทางการเงนิ  

  บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 12.00 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18.04  

 คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได ้

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง 20.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

80.58 จากปี 2558 เน่ืองจากมกี าไรสทุธลิดลง 

 

 ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรพัยร์วม 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วม 4,997.36 ลา้นบาท ลดลง

จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 จ านวน 17.00 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.34  

 หนีส้นิรวม 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีหน้ีสนิรวม 2,537.66 ลา้นบาท ลดลง

จาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2558 จ านวน 25.18 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.98 เน่ืองจากเงนิกูย้ืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงนิลดลง 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 เท่ากบั 2,459.70 ลา้นบาท และ 2,451.52 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.33 

 

 

         จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 

 
                                                    ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 
                                                              (นายวเิชยีร ศลิาพัชรนันท)์ 

                                                                  รองกรรมการผูจ้ัดการ 
                                                             ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
 

 
 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์

โทรศพัท ์02-993-5080-7 ตอ่ 403  


