ที่ NCH 044 / 2564
12 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี ้
1. สำหรับงวด 3 เดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 39.23 ล้านบาท
เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 0.54 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผล
การดาเนินงานกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ 39.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7,418.10 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้
➢ รำยได้

รำยได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 492.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งมีรายได้
รวม 337.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 154.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.90
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 484.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งมี
รายได้จ ากการขาย 330.76 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ 154.08 ล้า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 46.58 เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึน้ 0.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
25.03
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➢ ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขำย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนขายเพิ่มขึน้ 92.31 ล้านบาท แต่อัตราต้นทุนขายลดลง จากร้อย
ละ 69.11 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็ นร้อยละ 66.19 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุน
ขายมีประสิทธิภาพมากขึน้
ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร
บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมี ต้นทุนให้เช่ าและบริการเพิ่ ม ขึน้ 5.94 ล้านบาท หรือเพิ่ ม ขึน้ ร้อยละ
90.43 ตามยอดจากรายได้ในส่วนของการบริการฟื ้ นฟูสขุ ภาพและดูแลผูส้ งู อายุ และเนื่องจากมีตน้ ทุนที่ Fix
Cost ที่ไม่สามารถลดลงได้
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ต้นทุนในการจัดจาหน่าย 48.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.99 ล้านบาท
หรือเพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 41.07 จากไตรมาส 3 ปี 2563 แต่อัตราต้นทุนในการจัดจาหน่าย ลดลง จากร้อยละ
10.29 ในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็ นร้อยละ 9.91 ในไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่า
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึน้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.83 ล้านบาท ลดลง 5.28 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 8.50 จากไตรมาส 3 ปี 2563
ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมี ต้น ทุน ทางการเงิ น ลดลง 2.97 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 47.54
เนื่องจากความสามารถในการชาระหนีข้ องบริษัทเพิ่มขึน้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
บริษั ทฯ และบริษั ทย่ อย มี ค่าใช้จ่ ายภาษี เงิน ได้ เพิ่ ม ขึน้ 12.99 ล้านบาท หรือ เพิ่ ม ขึน้ ร้อยละ
834.23 จากไตรมาส 3 ปี 2563 เนื่องจากมีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้
2. สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 171.61 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือน ของปี 2563 ซึ่งมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ 64.94 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีผลกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ 103.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 152.66 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้
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➢ รำยได้

รำยได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,911.94 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด 9 เดือน ของปี 2563 ซึ่ง
มีรายได้รวม 1,195.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 715.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.86
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,886.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด 9 เดือน ของปี
2563 ซึ่ง มี รายได้จ ากการขาย 1,179.88 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ น้ 706.66 ล้า นบาท หรือ เพิ่ ม ขึ น้ ร้อ ยละ 59.89
เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึน้
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึน้ 10.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
115.12
➢ ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขำย
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ยมี ต้น ทุ น ขายเพิ่ ม ขึ ้น 498.12 ล้า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ ้น ร้อ ยละ 62.28
เนื่องจากรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึน้
ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีตน้ ทุนให้เช่าและบริการ 33.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด 9 เดือน ของปี
2563 ซึ่งมีตน้ ทุนให้เช่าและบริการ 18.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 79.45 ตาม
ยอดรายได้จากการให้บริการฟื ้ นฟูสขุ ภาพและดูแลผูส้ งู อายุท่เี พิ่มขึน้
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี ตน้ ทุนในการจัดจาหน่าย 162.29 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52.60 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 47.95 จากงวด 9 เดือน ของปี 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าสื่อโฆษณา,
ภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการและค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึน้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 182.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.35 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.89 เนื่องจากมีการบริจาคมากขึน้
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ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่อ ยมี ต้น ทุนทางการเงิน ลดลง 11.81 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ 49.59
เนื่องจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมจากบริษัทอื่นลดลง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย มี ค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิน ได้ เพิ่ ม ขึน้ 44.38 ล้านบาท หรือ เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ
276.57 จากงวด 9 เดือน ของปี 2563 เนื่องจากมีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้
3. ฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,227.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 352.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.08 เนื่องจากโอนสินค้าคงเหลือ
เพิ่ ม ขึน้ และมี การโอนที่ดินที่ รอการพัฒ นาไปเป็ นต้นทุนการพัฒ นาที่ดิน ด้านพัฒ นาโครงการและงาน
ก่อสร้างเพิ่มขึน้
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม 1,425.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 236.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.90 เนื่องจากมีการกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงินและมีการออกหุน้ กู้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 2,802.42 ล้านบาท และ 2,686.95 ล้านบาท ตามลาดับ หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.30 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีกาไรระหว่างงวดเพิ่มขึน้
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403, 401

5

