
 

ที่ CS/002/11/2560     

       13 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง ค าชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับผลการด าเนินงานในรอบไตรมาสที่ 3/2560  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน (F45-3) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวด 9  เดือน 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 

ตามที่ ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 10 / 2560 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560 ได้มีมติอนมุตังิบการเงิน ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โดยบริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน 164.92 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 240.34 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 318 จากผลขาดทนุสทุธิจ านวน 75.42 ล้านบาทในปี 2559 

 
โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 โดย

บริษัทมีผลการด าเนินงาน เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 
โดยมีสาเหตทุี่ส าคญัดงันี ้ 

 
1. ในงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 1,969.44 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึน้ 

1,424.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 261 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ที่เทา่กบั 545.41 ล้านบาท โดยเหตผุล ที่มีการเปลีย่นแปลงเนื่องจาก 

 รายได้จากการขายธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัท ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 เทา่กบั 1,526.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,146.54  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน  
ที่เทา่กบั 379.66 ล้านบาท  เนื่องจาก บริษัทมีโครงการใหมเ่ช่น  @Work Ram-intra, @Work Ladprao-
Kasetnawamin, Icon Wongwaen Rama 9, Define Rama 9 ท่ีโอนกรรมสทิธ์ิในบ้าน และ/หรือ ท่ีดินให้
ลกูค้า 

 รายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เทา่กบั 360.71 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ 194.96 ล้านบาท จาก 165.75 ล้านบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

 รายได้จากการขายของกลุม่บริษัท ประกอบด้วยธุรกิจผลติรัว้ส าเร็จรูป และธุรกิจผลติและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์ประตแูละหน้าตา่งอลมูิเนียม เทา่กบั 82.54 ล้านบาท ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560ขณะทีช่่วงเดียวกนัของปีก่อนยงัไมไ่ด้มีการควบรวมกิจการระหวา่งบริษัท เนอวานา ดีเวล- 
ลอปเม้นท์ จ ากดั กบั บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จึงยงัไมเ่กิดรายได้จากการขายสนิค้า 

 



 

 
2. ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทมีต้นทนุขายรวมเทา่กบั 1,342.39 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 

928.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 224 ที่เท่ากบั 413.73 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึน้
ตามสดัสว่นของรายได้แตเ่พิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีต ่ากวา่ 

3. ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร เทา่กบั 425.58 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 22% ของรายได้รวมเมื่อเปรียบเทียบกบั 255.45 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 47 ของรายได้รวมในงวดเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้มกีารเติบโตเป็นสดัสว่นท่ีมากกวา่คา่ใช้จา่ยขายและบริหาร  

4. ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเทา่กบั 15.22 ล้านบาท 
โดยลดลง 17.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั 33.16 ล้านบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากต้นทนุ
ทางการเงินได้ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

  
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                (นายจิรเดช นตุสถิตย์) 

                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 


