ที NNCL_AC/SET_2557/11/001
วันที 13 พฤศจิกายน 2557
เรือง ชีแจงสาเหตุผลการดําเนินงานสํ าหรับไตรมาสที 3 และงวดเก ้าเดือน สินสุดวันที
30 กันยายน 2557 เปลียนแปลงจากงวดเดียวกันของปี กอ
่ นเกินกว่าร ้อยละ 20
เรียน กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท นวนคร จํ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชีแจงผลการดําเนินงานสํ าหรับไตรมาส
ที 3 และงวดเก ้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ตามรายละเอียดดังนี
สํ าหร ับงวดไตรมาสที 3 สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2557 เปรียบเทียบก ับงวดไตร
มาสที 3 สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2556
บริษัท นวนคร จํ ากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานสํ าหรับไตรมาสที 3 สินสุด
วันที 30 กันยายน 2557 โดยมียอดขาดทุนสุทธิจํานวน ( 49.18) ล ้านบาท เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2556 ซึงมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน (9.93) ล ้านบาท ขาดทุนสุทธิ
เพิมขึนจํ านวน 39.25 ล ้านบาท หรือขาดทุนเพิมขึนร ้อยละ 395.18 เนืองจากเหตุผล
หลักทีสํ าคัญ ดังนี
1. รายได้จากการขายโครงการพ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์
ให้บริการและรายได้คา่ เช่า

รายได้จากการ

บริษัทฯมีรายได ้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได ้จากการ
ให ้บริการและรายได ้ค่าเช่า สํ าหรับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 เป็ น
จํ านวนเงิน 120.89 ล ้านบาท ลดลง 25.74 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 17.55 เมือ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 สินสุดวันที 30 กันยายน 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายได ้ทีปรับตัวลดลงจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็ นผลกระทบมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปั ญหาทางการเมือง บรรยากาศการลงทุนทีซบเซา และ
ความล่าช ้าในการอนุมัตโิ ครงการสนั บสนุนการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน(BOI)
2. ต้นทุนขายโครงการพ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์
ให้บริการและกําไรขนต้
ั น

ต้นทุนทางตรงในการ

บริษัทฯ มีต ้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และต ้นทุนทางตรงในการ
ให ้บริการในไตรมาสที 3 ปี 2557 จํ านวน 94.34 ล ้านบาท และมีกําไรขันต ้น จํ านวน
26.55 ล ้านบาท ในขณะที ไตรมาสที 3 ปี 2556 บริษัทฯมีต ้นทุนขายโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และต ้นทุนทางตรงในการให ้บริการจํ านวน 106.84 ล ้านบาท และมีกําไร
ขันต ้น จํ านวน 39.79 ล ้านบาท ต ้นทุนขายและบริการลดลงจํ านวน 12.50 ล ้านบาท
รวมทังกําไรขันต ้นทีลดลงจํ านวน 13.24 ล ้านบาท เมือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปี กอ
่ นนั น เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได ้จากการขายและบริการ โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก การปรับตัวลดลงของรายได ้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ข ้างต ้น
3. ค่าเสือมราคา
ในไตรมาสที 3 ปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ เสือมราคากลุม
่ อาคารและอุปกรณ์ รวมทัง
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน จํ านวนรวม 52.02 ล ้านบาท เมือเปรียบเทียบกับไตรมาส
ที 3 ปี 2556 จํ านวน 29.92 ล ้านบาท ค่าเสือมราคาเพิมขึน 22.10 ล ้านบาท สาเหตุ
หลักเนืองมาจากการรับรู ้ค่าเสือมราคาทีเพิมขึนจากระบบป้ องกันนํ าท่วมภายในโครงการ
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึงประกอบด ้วย กําแพงป้ องกันนํ าท่วม คลอง
ระบายนํ าฝน สถานีและเครืองสูบนํ า
4. ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีต ้นทุนทางการเงินในไตรมาสที 3 ปี 2557 จํ านวน 21.60 ล ้านบาท
เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสที 3 ปี 2556 จํ านวน 11.47 ล ้านบาท เพิมขึน 10.13 ล ้าน
บาท มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีเงินกู ้ยืมทังระยะสันและระยะยาวทีเพิมขึน เพือใช ้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินลงทุนในหุ ้นเพิม
ทุนของบริษัทผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํ ากัด (เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกัน) และ การ
ลงทุนอืนๆ
สํ าหร ับงวดเก้าเดือน สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2557 เปรียบเทียบก ับงวดเก้า
เดือน สินสุดว ันที 30 ก ันยายน 2556

บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสํ าหรับงวดเก ้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557
เป็ นผลขาดทุนสุทธิจํานวน (84.23) ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556
ซึงมีผลกําไรสุทธิจํานวน 422.33 ล ้านบาท ผลการดําเนินงานลดลงจํ านวน 506.56
ล ้านบาท หรือ ลดลงร ้อยละ 119.94 เนืองจากเหตุผลหลักทีสํ าคัญ ดังนี
1. รายได้จากการขายโครงการพ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์
ให้บริการและรายได้คา่ เช่า

รายได้จากการ

บริษัทฯ มีรายได ้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได ้จากการ
ให ้บริการและรายได ้ค่าเช่า สํ าหรับงวดเก ้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 เป็ น
จํ านวนเงิน 499.33 ล ้านบาท ลดลง 135.35 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 21.33 เมือ
เปรียบเทียบกับงวดเก ้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายได ้ทีปรับตัวลดลงจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็ นผลกระทบมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปั ญหาทางการเมือง บรรยากาศการลงทุนทีซบเซา และ
ความล่าช ้าในการอนุมัตโิ ครงการสนั บสนุนการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน(BOI) ตามทีกล่าวข ้างต ้น
2. ต้นทุนโครงการพ ัฒนาอส ังหาริมทร ัพย์ ต้นทุนทางตรงในกาให้บริการ
และกําไรขนต้
ั น
บริษัทฯ มีต ้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และต ้นทุนทางตรงในการ
ให ้บริการ งวดเก ้าเดือน สินสุดวันที 30 กันยายน 2557 จํ านวน 350.73 ล ้านบาทและมี
กําไรขันต ้นจํ านวน 148.60 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี กอ
่ น ซึงมีต ้นทุน

ขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และต ้นทุนทางตรงในการให ้บริการจํ านวน 448.19
ล ้านบาท และมีกําไรขันต ้นจํ านวน 186.48 ล ้านบาท ต ้นทุนขายและบริการดังกล่าว
ลดลงจํ านวน 97.46 ล ้านบาท รวมทัง กําไรขันต ้นทีลดลงจํ านวน 37.88 ล ้านบาท ซึง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได ้จากการขายและบริการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ปรับตัวลดลงของรายได ้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวข ้างต ้น
3. รายได้เงินชดเชยจากการประก ันภ ัย กําไรจากการขายอส ังหาริม
ทร ัพย์เพือการลงทุน และกําไรจากการยกเลิกส ัญญาเช่าทีดิน
ในงวดเก ้าเดือน ปี 2556 บริษัทฯ รับรู ้รายได ้ทีไม่ได ้เกิดขึนจากการดําเนินงาน
ปกติจํานวนเงินรวม 580.32 ล ้านบาท ซึงเกิดขึนในแต่ละไตรมาสของปี 2556
ดังต่อไปนี :3.1 ในไตรมาสที 1-3 ปี 2556 บริษัทฯ รับรู ้รายได ้เงินชดเชยจากการประกันภัย
จากการหยุดชะงักของธุรกิจจํ านวน 70 ล ้านบาท
3.2 ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทฯ รับรู ้กําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ
การลงทุน-ทีดิน จํ านวน 363.43 ล ้านบาท และบันทึกรับรู ้กําไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ทีดินจํ านวน 146.89 ล ้านบาท
เมือเปรียบเทียบกับงวดเก ้าเดือนปี 2557 บริษัทฯ ไม่มรี ายการดังกล่าว
4. ค่าเสือมราคา
ในงวดเก ้าเดือนปี 2557 บริษัทฯ มีคา่ เสือมราคากลุม
่ อาคารและอุปกรณ์ รวมทัง
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนจํ านวนรวม 138.86 ล ้านบาท เมือเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2556 จํ านวน 90.10 ล ้านบาท ค่าเสือมราคาเพิมขึน 48.76 ล ้านบาท
สาเหตุหลักเป็ นผลมาจาก การรับรู ้ค่าเสือมราคาทีเพิมขึนจากระบบป้ องกันนํ าท่วมภายใน
โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึงประกอบด ้วย กําแพงป้ องกันนํ า
ท่วม คลองระบายนํ าฝน สถานีและเครืองสูบนํ า
5. ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทฯ มีต ้นทุนทางการเงินในไตรมาสที 3 ปี 2557 จํ านวน 41.20 ล ้านบาท เมือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 จํ านวน 36.56 ล ้านบาท เพิมขึน 4.64 ล ้าน
บาท สาเหตุหลัก มาจาก บริษัทฯ มีเงินกู ้ทังระยะสันและระยะยาวทีเพิมขึน เพือใช ้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินลงทุนในหุ ้นเพิมทุน
ของบริษัทผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํ ากัด(เงินลงทุนในกิจการทีควบคุมร่วมกัน) และ การ
ลงทุนอืนๆ
จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนั บถือ

(นายนิพฐิ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู ้จัดการ
บริษัท นวนคร จํ ากัด (มหาชน)

