ที่

M06/003/17

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

ชี ้แจงผลประกอบการ ปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย

อ้ างถึง งบการเงินรวมของบริ ษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด(มหาชน) และบริ ษัทย่อย ประจางวด 1 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บริ ษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด (มหาชน) ใคร่ ขออธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ
และประเด็นสาคัญอื่นในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 ดังนี ้
 ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการรั บรู้ รายได้ จากการขายที่ ดินเพียง 29.72 ล้ านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินให้ กบั ลูกค้ าจานวน ประมาณ 9 ไร่ เทียบกับรายได้ จากการขายที่ดิน 83.18 ล้ านบาท จากการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจานวนประมาณ 30 ไร่ ในปี 2558
 ต้ นทุนขายที่ดินที่ลดลงเป็ นอย่างมากในปี 2559 เทียบกับปี 2558 นัน้ เป็ นไปตามการลดลงของรายได้
จากการขาย
 ต้ นทุนค่าเช่าที่ลดลงในปี 2559 เทียบกับปี 2558 ในขณะที่รายได้ ค่าเช่าเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เนื่องจากในปี
2558 บริ ษัทฯ ได้ มีการบันทึกค่าปรับปรุ งและซ่อมแซมอาคารและห้ องพักเข้ าเป็ นต้ นทุน
 รายได้ ค่าบริ การสาธารณูปโภคที่ เพิ่ มขึน้ ในปี 2559 นัน้ เกิ ดจากการปรั บเพิ่ มอัตราค่าบริ การที่ คิดกับ
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนค่าบริ การสาธารณูปโภคในปี 2559 นี ้ กลับลดลงสวนทางกับการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากใน ปี 2558 นัน้ ได้ มีการซ่อมแซมถนนและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆใน
นิคมที่เกิดการชารุ ด เพื่อให้ คงสภาพการใช้ งานที่ดี ซึ่งรายจ่ ายดังกล่าวถูกบันทึกเป็ นต้ นทุนค่าบริ ก าร
สาธารณูปโภคทังจ
้ านวนในปี ที่ผ่านมา
 รายการโอนกลับหนี ้สงสัยจะสูญที่ลดลงในปี 2559 เนื่องจากในปี 2558 ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ รับชาระหนี ้ซึง่
ได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ เต็มจานวนแล้ วคืนจากกิจการร่ วมค้ า เป็ นจานวนเงินถึง 100.30 ล้ านบาท
 รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้ อยค่าในปี 2559 จานวน 7.29 ล้ านบาท เกิดจากการปรับเพิ่มขึ ้นของ
ราคาประเมินของที่ดินรอการพัฒนา

 รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2559 จานวน
21.52 ล้ านบาท เกิ ดจากการปรั บ เพิ่ มขึน้ ของราคาประเมิ น ของที่ ดิน ที่ บัน ทึก เป็ น ต้ น ทุน การพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
 ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ ชดเชยความเสียหาย ในขณะที่ในปี 2558 มี รายได้ ดงั กล่าวถึง 145.68
ล้ านบาท เนื่งอจากที่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ รับเงิน ชดเชยค่าความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจาก
กิจการร่ วมค้ า
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 มีสาเหตุสาคัญ
จากการลดลงของปริ มาณไฟฟ้าที่นาส่งเข้ าระบบของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากผลของ
ภาวะความแห้ งแล้ งที่เกิดขึ ้นในภูมิภาค
 การลดลงของค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2559 เทียบกับปี ที่ผ่านมานัน้ เนื่องมาจากในปี 2558 ที่ผ่านมา
บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา ซึง่ ถือเป็ นรายได้ ที่ต้องนาไป
เสียภาษี ในขณะที่ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีรายได้ ในลักษณะดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้ าง)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จากัด (มหาชน)

