
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี/31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหาร 
ของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ”/การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย/การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด       
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(นารีวรรณ ชยับนัทดั) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9219 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2565 



บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 518,134 209,704 492,424 193,305 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 9 217,219 467,180 217,219 467,180 

ลูกหน้ีการคา้ 2, 3 63,944 62,271 63,944 62,271 

รายไดค่้าบริการคา้งรับ 2 16,594 17,438 16,594 17,438 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2 18,890 57,502 18,849 57,502 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 6,880                    6,880                   181,880                6,880                   

อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพ่ือขาย 934,662 934,662 860,669 860,669 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,362 2,383 2,362 2,383 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,778,685 1,758,020 1,853,941 1,667,628 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 28,023 28,022 28,023 28,022 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                            -                           140,000                135,000               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 781,552 890,686 705,930 705,930 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,404 3,404 3,404 3,404 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 159,563 161,730 159,563 161,730 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,587,252 1,445,557 1,373,181 1,401,602 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12,984 14,514 12,984 14,514 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,709 30,209 31,709 30,209 

ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,389 2,362 1,389 2,362 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,605,876 2,576,484 2,456,183 2,482,773 

รวมสินทรัพย์ 4,384,561 4,334,504 4,310,124 4,150,401 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 161 145 161 145 

เจา้หน้ีการคา้ 21,659 18,591 21,659 18,591 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2 62,046 67,607 61,501 67,094 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 431                       1,716                   431                       1,716                   

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีท่ีถึงกาํหนด

   รับรู้ภายในหน่ึงปี 6 24,643 24,643 24,643 24,643 

รายไดร้อตดับญัชีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   รับรู้ภายในหน่ึงปี 2 16,374 16,374 16,374 16,374 

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 11 3,565 3,565 3,565 3,565 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 36,000                  36,000                 36,000                  36,000                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,314 5,458 4,314 5,458 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16,966                  4,040                   16,966                  4,040                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 186,159 178,139 185,614 177,626 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,032 8,697 6,032 8,697 

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชี 6 224,847 230,923 224,847 230,923 

รายไดร้อตดับญัชีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 298,057 302,151 298,057 302,151 

รายไดร้อตดับญัชี 11 50,709 51,600 50,709 51,600 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 188,056 200,048 188,056 200,048 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,977 4,476 3,977 4,476 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28,715 27,922 28,715 27,922 

เงินประกนัค่าสาธารณูปโภครับจากลูกคา้ 2 47,003 45,416 47,003 45,416 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 847,396 871,233 847,396 871,233 

รวมหนี้สิน 1,033,555 1,049,372 1,033,010 1,048,859 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

   (หุ้นสามัญจาํนวน 2,048,254,862 หุ้น 

      มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,048,255 2,048,255 2,048,255 2,048,255 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

   (หุ้นสามัญจาํนวน 2,048,254,862 หุ้น 

      มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,048,255 2,048,255 2,048,255 2,048,255 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 283,564 283,564 283,564 283,564 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 7 8,312 5,292 8,312 5,292 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 204,816 204,816 204,816 204,816 

      สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 7 111,603 127,157 111,603 127,157 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 806,059 743,205 732,167 559,615 

หุน้ทุนซ้ือคืน 7 (111,603) (127,157) (111,603) (127,157)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,351,006 3,285,132 3,277,114 3,101,542 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                           -                            -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,351,006 3,285,132 3,277,114 3,101,542 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,384,561 4,334,504 4,310,124 4,150,401 

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 2

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8 -                     20,529 -                     20,529

รายไดจ้ากการให้บริการ 8 179,503 163,812 179,503 163,812

รายไดค่้าเช่า 8 8,408 8,811 8,408 8,811

รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 6 6,076 6,076 6,076 6,076

รายไดจ้ากการให้ใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน 13,766 13,790 13,766 13,790

เงินปันผลรับ 5 -                     -                     89,991 38,996

รายไดอ่ื้น 7,850 6,900 8,324 6,900

รวมรายได้ 215,603 219,918 306,068 258,914

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -                     16,666 -                     16,666

ตน้ทุนการให้บริการ 85,523 75,001 85,523 75,001

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2,145 3,531 2,145 3,531

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,640 52,440 45,550 52,439

รวมค่าใช้จ่าย 133,308 147,638 133,218 147,637 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 82,295 72,280 172,850 111,277

ตน้ทุนทางการเงิน (231)               (208)               (231)               (208)               

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 5 (19,143)          40,859           -                     -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 62,921 112,931 172,619 111,069 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,621           4,090             15,621           4,090             
กําไรสําหรับงวด 47,300           108,841         156,998         106,979         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -                     -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,300 108,841 156,998 106,979 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไร/กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 47,300 108,841 156,998 106,979 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                     -                     -                     
กําไรสําหรับงวด/กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,300 108,841 156,998 106,979 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 0.06 0.08 0.05 

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
7



บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,048,255 283,564 182,845 149,754        639,812 (149,754)      3,154,476 -                       3,154,476

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                      -                          -                    108,841           -                    108,841 -                       108,841

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                      -                          -                    -                       -                    -                       -                       -                       

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                      -                          -                    108,841           -                    108,841           -                       108,841           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 2,048,255        283,564          182,845              149,754        748,653           (149,754)      3,263,317        -                       3,263,317        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง สาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 2,048,255 283,564 5,292 204,816 127,157           743,205 (127,157)          3,285,132 -                       3,285,132

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
     การขายหุน้ทุนซื้อคืน 7 -                       -                       3,020                -                       (15,554)            15,554             15,554             18,574             -                       18,574             
     รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น -                       -                       3,020                -                       (15,554)            15,554             15,554             18,574             -                       18,574             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       -                       -                       47,300             -                       47,300             -                       47,300             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                       47,300             -                       47,300             -                       47,300             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 2,048,255        283,564           8,312                204,816           111,603           806,059           (111,603)          3,351,006        -                       3,351,006        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
9



บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,048,255 283,564 182,845 149,754           530,287 (149,754)          3,044,951

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       -                       106,979           -                       106,979

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       -                       106,979           -                       106,979           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 2,048,255        283,564           182,845           149,754           637,266           (149,754)          3,151,930        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง สาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซื้อคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ทุนซื้อคืน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 2,048,255 283,564 5,292 204,816 127,157 559,615 (127,157) 3,101,542

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

     การขายหุน้ทุนซื้อคืน 7 -                      -                      3,020 -                      (15,554) 15,554 15,554 18,574

     รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น -                      -                      3,020              -                      (15,554)           15,554            15,554            18,574            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      -                      -                      156,998           -                      156,998

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      -                      156,998           -                      156,998           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 2,048,255        283,564           8,312              204,816           111,603           732,167           (111,603)         3,277,114        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 47,300             108,841           156,998           106,979           
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15,621             4,090               15,621             4,090               
ตน้ทุนทางการเงิน 231                  208                  231                  208                  
ค่าเส่ือมราคา 40,953             39,263             40,953             39,263             
(กลบัรายการค่าเผือ่) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
   ของลูกหน้ีการคา้ 3 186                  (46)                   186                  (46)                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,193               1,194               1,193               1,194               
รับรู้รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีเป็นรายได้ 6 (6,076)              (6,076)              (6,076)             (6,076)             
รับรู้รายไดร้อตดับญัชีเป็นรายได้ (4,985)              (4,984)              (4,985)             (4,984)             
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (39)                   (66)                   (39)                  (66)                  
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของการร่วมคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 5 19,143             (40,859)            -                      -                      
เงินปันผลรับ 5 -                       -                       (89,991)           (38,996)           
ดอกเบ้ียรับ (475)                 (909)                 (950)                (909)                

113,052           100,656           113,141           100,657           
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (1,859)              (2,554)              (1,859)             (2,554)             
รายไดค้่าบริการคา้งรับ 844                  1,693               844                  1,693               
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 38,088             (3,592)              38,129             (3,592)             
อสงัหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย -                       16,665             -                      16,665             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21                    37                    21                    37                    
ลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 973                  (11)                   973                  (11)                  
เจา้หน้ีการคา้ 3,068               74                    3,068               74                    
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (5,559)              (24,789)            (5,591)             (24,789)           
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (2,665)              300                  (2,665)             300                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานจ่าย (400)                 (3,211)              (400)                (3,211)             
เงินประกนัค่าสาธารณูปโภครับจากลูกคา้ 1,587               (1,992)              1,587               (1,992)             
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 147,150           83,276             147,248           83,277             
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,195)              (4,170)              (4,195)             (4,170)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 142,955           79,106             143,053           79,107             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 250,000           100,000           250,000           100,000           
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -                       (200,000)          -                      (200,000)         
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 2 -                       -                       (175,000)         -                      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                       -                       (5,000)             (135,000)         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ (1)                     (1)                     (1)                    (1)                    
เงินสดจ่ายชาํระค่าหุน้ในการร่วมคา้ 5 -                       (25,987)            -                      (25,987)           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (180,236)          (20,402)            (10,120)           (20,402)           
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                       (992)                 -                      (992)                
เงินปันผลรับ 89,991             38,996             89,991             38,996             
ดอกเบ้ียรับ 999                  3,073               1,474               3,073               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 160,753           (105,313)          151,344           (240,313)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน 16                    1,405               16                    1,405               
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,643)              (1,615)              (1,643)             (1,615)             
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,992)            (11,991)            (11,992)           (11,991)           
เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 7 18,574             -                       18,574             -                      
ดอกเบ้ียจ่าย (233)                 (210)                 (233)                (210)                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 4,722               (12,411)            4,722               (12,411)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 308,430           (38,618)            299,119           (173,617)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 209,704           469,911           193,305           469,911           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 518,134           431,293           492,424           296,294           

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
การเพ่ิมข้ึนของสญัญาเช่า -                       2,977               -                      2,977               
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 431                  6,880               431                  6,880               

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงนิรวม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
  
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 ลูกหน้ีการคา้ 
4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
5 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
7 หุน้ทุนซ้ือคืน 
8 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
10 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
11 สญัญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565  
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเนน้การ
ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ใน 
งบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 และ 5 
ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีกลุ่มบริษทัมีรายการระหวา่งกนัท่ีมี
นยัส าคญัในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละ
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ไทย เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 
12.60 และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 
1.71 และมีกรรมการร่วมกนั 

   



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี
รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี/31 มีนาคม 2565/และ/2564 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ดอกเบ้ียรับ  -  -  475  - 
        

กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 14,336  14,398  14,336  14,398 
รายไดจ้ากการใหใ้ชพ้ื้นท่ี 
   และโครงสร้างพื้นฐาน 

 
11,943 

  
11,943 

  
11,943 

  
11,943 

รายไดจ้ากการบริหารงาน 1,572  1,533  1,572  1,533 
รายไดค่้าเช่า 272  240  272  240 
เงินปันผลรับ -  -  89,991  38,996 
ดอกเบ้ียรับ 90  103  90  103 
        

กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 334  346  334  346 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,523  14,165  9,523  14,165 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  413  413  413  413 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 9,936  14,578  9,936   14,578 

  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 4,581  5,149  4,581  5,149 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117  126  117  126 
รวม 4,698  5,275  4,698  5,275 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
สุทธิ 4,698  5,275  4,698  5,275 

        
รำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

การร่วมคา้ 728  521  728  521 
รวม 728  521  728  521 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 31  -  31  - 
รวม 31  -  31  - 

 
  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

การร่วมคา้ 3,216  480  3,216  480 
ผูบ้ริหารส าคญั 2,054  7,126  2,054  7,126 
รวม 5,270  7,606  5,270  7,606 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2564  2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
การร่วมคา้ 5.31  5.31  6,880  -  -  6,880 
รวม     6,880      6,880 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน 

     
 

- 

      
 

- 
สุทธิ     6,880      6,880 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 2564  2565  2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย     -  4.31  -  175,000  -  175,000 
การร่วมคา้ 5.31  5.31  6,880  -  -  6,880 
รวม     6,880      181,880 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน 

     
 

- 

      
 

- 
สุทธิ     6,880      181,880 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รำยได้รอตัดบัญชีกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
รายไดร้อตดับญัชีจากค่าตอบแทนการใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 318,525  334,899  318,525  334,899 
รับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด/ปี (4,094)  (16,374)  (4,094)  (16,374) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม/31 ธันวำคม 314,431  318,525  314,431  318,525 

        
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 16,374  16,374  16,374  16,374 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 298,057  302,151  298,057  302,151 
รวม 314,431  318,525  314,431  318,525 

 
เงินประกนัค่ำสำธำรณูปโภครับจำกลูกค้ำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 

การร่วมคา้ 212  200  212  200 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9  9  9  9 
รวม 221  209  221  209 

        
        
        
        
        

  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 58,890  58,616  58,890  58,616 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,128  3,579  5,128  3,579 
   3 - 6 เดือน 727  785  727  785 
   6 - 12 เดือน 300  167  300  167 
   มากกวา่ 12 เดือน 3,129  3,168  3,129  3,168 
รวม 68,174  66,315  68,174  66,315 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,230) 
 

(4,044) 
 

(4,230) 
 

(4,044) 
สุทธิ 63,944  62,271  63,944  62,271 

 
ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 
31 มีนำคม 

 
2565 

  
2564  

 
2565 

  
2564 

 (พันบาท) 
-   เพิ่มข้ึน 186  -  186  - 
-   กลบัรายการ -  (46)  -  (46) 

 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะ ประเทศท่ี สัดส่วน     เงินปันผลรับส าหรับงวด 
 ธุรกิจ กิจการจดัตั้ง ความเป็นเจา้ของ ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2565 2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส ใหเ้ช่าและ ไทย 99.99 99.99 15,000  15,000  15,000  15,000  -  - 
   จ ากดั ด าเนินการ               
 เก่ียวกบั               
 อสังหาริมทรัพย ์               
บริษทั ๙ โฮเทล แอนด ์ ด าเนินกิจการโรงแรม ไทย 99.99 99.99 10,000  10,000  10,000  10,000  -  - 
   เซอร์วิส จ ากดั รีสอร์ท และหอ้งชุด               
บริษทั ๙ สมาร์ท  พฒันา ไทย 99.99 99.99 80,000  80,000  80,000  80,000  -  - 
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั อสังหาริมทรัพย ์               
 เพื่อขาย               
บริษทั ๙ สมาร์ท  ให้บริการท่ีพกัแรม ไทย 99.99 99.99 30,000  30,000  30,000  30,000  -  - 
   เรสซิเดนซ์ จ ากดั                
บริษทั นวนคร ใหเ้ช่าและ ไทย 99.99 - 5,000  -  5,000  -  -  - 
   ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั* ด าเนินการ               
 เก่ียวกบัโกดงัสินคา้               
รวม         140,000  135,000  -  - 

 

*บริษทัยอ่ยจดัตั้งในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 และบริษทัไดช้ าระค่าหุน้สามญัเตม็มูลค่าในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2565  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด           

วันที่ 31 มีนำคม  2565  2564  2565  2564 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  890,686  719,468  705,930  609,943 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของ         
การร่วมคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  (19,143)  40,859  -  - 

ช าระค่าหุน้เพิ่มทุน  -  25,987  -  25,987 
เงินปันผลรับ  (89,991)  (38,996)  -  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม  781,552  747,318  705,930  635,930 

 
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้กบับริษทั อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั จ านวน  
3,465,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 26.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มทุนตามสดัส่วนการลงทุน
ของบริษทั 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 23 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 
      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2565 2564 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า ผลิตและ ไทย 29.99 29.99 2,000,000  2,000,000  683,679  791,988  599,938  599,938  89,991  38,996 
   นวนคร จ ากดั จดัจ าหน่าย                   
 พลงังานไฟฟ้า                   
 และไอน ้า                   
บริษทั ไทธนนัต ์ โทรคมนาคม ไทย 51.00 51.00 2,500  2,500  809  774  992  992  -  - 
   จ  ากดั                    
บริษทั อาร์ อี เอน็ โคราช ผลิตและ ไทย 35.00 35.00 300,000  300,000  97,064  97,924  105,000  105,000  -  - 
   เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั จดัจ าหน่าย                   
 พลงังานไฟฟ้า                   
รวม         781,552  890,686  705,930  705,930  89,991  38,996 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ซ้ือสินทรัพยแ์ละโอนเขา้ - ราคาทุน 178,951  8,835 
 

 บริษัทได้จ านองท่ีดินบางแปลง และท่ีดินพัฒนาเสร็จแล้วพร้อมขาย รวมทั้ งโครงการระบบผลิตน ้ าเพื่อ 
การอุตสาหกรรม ระบบบ าบดัน ้ าเสีย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีดินส่วนกลางเพื่อการสาธารณูปโภคบางแปลง เพื่อ 
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่ง  

 
 บริษทัไดรั้บเงินอุดหนุนโครงการระหว่างก่อสร้างระบบป้องกนัอุทกภยัจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับ

อนุมติัเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัร ส าหรับอนุรักษพ์ลงังานจากกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน โดยบริษทับนัทึกเป็นรายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์

 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตดับญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 255,566  280,209  255,566  280,209 
รับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด/ปี (6,076)  (24,643)  (6,076)  (24,643) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม/31 ธันวำคม 249,490  255,566  249,490  255,566 

        
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 24,643  24,643  24,643  24,643 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 224,847  230,923  224,847  230,923 
รวม 249,490  255,566  249,490  255,566 

 
  



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ าหน่าย
หุ้นทุนซ้ือคืนจ านวนรวม 70.7 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2566 โดยการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้จ  าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 7.3 ล้านหุ้น  
เป็นจ านวนเงิน 18.6 ล้านบาท โดยมีต้นทุนหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 15.6 ล้านบาท ทั้ งน้ี บริษทัรับรู้ส่วนเกินทุน 
หุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 3.0 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และโอนบญัชีส ารอง 
หุน้ทุนซ้ือคืนจ านวน 15.6 ลา้นบาท ไปยงัก าไรสะสม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัถือหุน้ของบริษทัจ านวน 52.7 ลา้นหุน้ (31 ธันวาคม 2564: 60.0 ล้านหุ้น) ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 2.6 (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 2.9) ของหุ้นท่ีบริษัทออกและช าระแล้ว รวมเป็นต้นทุนทั้ งหมด 111.6  
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 127.2 ล้านบาท) 
 
บริษทัไดน้ าเงินฝากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงมาค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

การจ าแนกรายไดแ้ละผลการด าเนินงานและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายไดต้ามส่วนงานท่ีรายงาน ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  
 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  ธุรกจิให้บริกำรสำธำรณูปโภค  อ่ืนๆ  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
รำยได้จำกบุคคลภำยนอก -  20,529  179,503  163,812  8,408  8,811  187,911  193,152 

รำยได้รวม -  20,529  179,503  163,812  36,100  35,577  215,603  219,918 
                

ผลกำรด ำเนินงำนส่วนงำน -  3,863  93,980  88,811  -  -  93,980  92,674 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน             (11,916)  (20,602) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้ 
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย             (19,143)  40,859 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (15,621)  (4,090) 
ก ำไรส ำหรับงวด             47,300  108,841 
                

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -  20,529  -  -  -  -  -  20,529 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  179,503  163,812  8,408  8,811  187,911  172,263 
รวม -  20,529  179,503  163,812  8,408  8,811  187,911  193,152 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  

 ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์  ธุรกจิให้บริกำรสำธำรณูปโภค  อ่ืนๆ  รวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน 934,662  934,662  63,944  62,271  3,385,955  3,337,571  4,384,561  4,334,504 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน 15,734  4,669  47,003  45,416  970,818  999,287  1,033,555  1,049,372 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (2564: รายได้จาก
ลกูค้ารายหน่ึงจากส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มจี านวนเงิน 21 ล้านบาท)  
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม    
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล 
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดั 

จ าหน่าย - สุทธิ 

  
 
 

รวม 

  
 
 

ระดบั 2 

  
 
 

ระดบั 3 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565            

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 67,219  -  67,219  67,219  -  67,219 

            

หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  224,056  224,056  -  192,192  192,192 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดั 

จ าหน่าย - สุทธิ 

  
 
 

รวม 

  
 
 

ระดบั 2 

  
 
 

ระดบั 3 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564            

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน            
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน            
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 67,180  -  67,180  67,180  -  67,180 

            
หน้ีสินทำงกำรเงิน            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  236,048  236,048  -  198,729  198,729 

 
 
 
 
 
 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
(ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (ส่วนใหญ่เป็นสญัญาค่าก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย  
   และระบบผลิตน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม) 11,228 
รวม 11,228 

 
(ข) ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ 
 

 
 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 

งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 796 
ภายหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,587 
ภายหลงัจากหา้ปี 2,674 
รวม 5,057 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านกังาน โดยมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดปี 2567 และสัญญาเช่าท่ีดิน
แปลงหน่ึง โดยมีระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2579 

 
(ค) ภำระผกูพนัอื่น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบริการหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่งและ
มีสัญญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ส าหรับอสังหาริมทรัพยพ์ฒันาเพื่อขาย เป็นจ านวนเงินรวม 74.6 ลา้นบาท และ 281.6 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ง) หนังสือค ำ้ประกนั 
 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีสถาบนัการเงินในประเทศบางแห่งออกเพื่อค ้าประกนั
บริษทัต่อหน่วยงานราชการส าหรับการจดัสรรท่ีดินเพื่อสาธารณูปโภค ท าสัญญาเช่าท่ีดิน และเพื่อการปฏิบติัตาม
สญัญากบัการประปาส่วนภูมิภาคเป็นจ านวนเงินรวม 87.3 ลา้นบาท  

 
11 สัญญำที่ส ำคญักบักจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาการใหใ้ชพ้ื้นท่ีติดตั้งโครงข่ายเคเบ้ิลใยแกว้น าแสงกบับริษทัแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัให้บริษทัดงักล่าวใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนล่วงหน้าจ านวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดั
บญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา  16 ปี ตามอายุสัญญา บริษทัมี
รายไดร้อตดับญัชีจากสญัญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ  านวน 10.7 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาการใชโ้ครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาการใชพ้ื้นท่ีส าหรับระบบสายส่ง 
ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัใหบ้ริษทัดงักล่าวใชพ้ื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนล่วงหนา้
จ านวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลา 19 ปี ตามอายสุญัญา บริษทัมีรายไดร้อตดับญัชีจากสญัญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ  านวน 
43.6 ลา้นบาท  
 

12 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติั 
การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 120.4 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว 
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2565 
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