
 

หนา้ 1/12 

บริษัท นวนคร จาํกัด (มหาชน) 

999  หมู่13  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร : 0-2529-0031-5   แฟ็กซ์ : 0-2529-2176 

 

NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED 
999 MOO 13 PHAHOLYOTHIN RD., KLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 

TEL : 0-2529-0031-5   FAX : 0-2529-2176 

 

 

 NNCLAC 005/2564 

วันที ่9 สิงหาคม 2564 

เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 และงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เปลี่ยนแปลงจากงวดเดยีวกันของปกอน 

เรียน กรรมการและผูจดัการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

บริษัทนวนครจำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรบัไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2564  เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 บริษัทฯ มผีลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2564 ในงบการเงินรวม เปนผลกำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 155.8 

ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 76.7 

ลานบาท ผลการดำเนินงานกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 79.1 ลานบาท หรือกำไรเพิ่มข้ึน

รอยละ 103 
 

เนื่องจากในงวดนี้บริษัทฯ  มีการรับรูรายไดจากการขายที่ดิน สวนแบงกำไรจาก

กิจการรวมคา และกำไรจากรายไดประจำ (recurring income) ที่เพิ่มขึ้นดวย 
 

และบริษัทฯ ยังคงดำเนินการบริหารจัดการปรับลดตนทุนและคาใชจายใน

ภาพรวมทัง้หมดอยางตอเนื่อง 

 บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง โดยมีสินทรัพยรวม ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 4,294.4 ลานบาท เปนเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงนิสดเงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากประจำกับสถาบันการเงนิ จำนวน 

804.8 ลานบาท    

มีหนี้สินรวม จำนวน 1,092.8 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินที่มีดอกเบ้ียจำนวน 261.1 

ลานบาท และสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จำนวน 3,201.6 ลานบาท 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

ภาพรวมฐานะการเงิน 

เปรียบเทยีบ ไตรมาส 2 ป 2564 กับ ไตรมาส 2 ป 2563 

ไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทฯ 

มีผลกำไรสุทธิสวนที่เปนของ

บริษัทใหญในงบการเงินรวม 

จำนวน 155.8 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจำนวน 79.1 ลาน

บาทหรือรอยละ 103 จากไตร

มาสเดียวกนัของปกอน 
 

บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะ

ทางการเงินท่ีแข็งแกรง 

มีเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดเงินลงทุนชั่วคราวและเงิน

ฝากประจำกับสถาบันการเงิน 

จำนวน 804.8 ลานบาท 
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ตารางแสดงภาพรวมผลการดำเนินงาน 

    งบการเงนิรวม  %เปลี่ยนแปลง 

(หนวย:ลานบาท)     ไตรมาส 2  ไตรมาส 2   เพ่ิม(ลด)  

    
2564 2563  YoY 

รายไดรวม     299 410 (27%) 

รายไดจากการใหบริการ และเชา 187 162 15% 

 EBITDA      162 100 63% 

กำไรสำหรับป   156 77 103% 

  *กำไรจากรายไดที่เกิดขึ้นประจำ 65 46 40% 

  *กำไรจากสวนแบงกำไร(ขาดทนุ) จากกิจการรวมคา 38 11 237% 

  

*รายไดจากการใหใชพื้นที่และโครงสรางพ้ืนฐานจาก

กิจการรวมคา 14 11 31% 

  *กำไรจากการขายท่ีดิน  39 8 362% 
 

สรุปขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

 

 

 

 

 
 

ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีปริมาณการใชบรกิารสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน  

⏪ บริษทัฯมีรายไดจากการใหบริการและ

รายไดคาเชา เปนรายไดประจำ (recurring 

income) สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2564     เปนจำนวนเงนิ 187.4

ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ป 

2563 ซึ่งบริษัทมรีายไดจากการใหบริการ

และรายไดคาเชารวม 162.4 ลานบาท 

เพิม่ขึ้น 24.9 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

15 เนื่องจากลูกคาใหมและลูกคาเดิม 

1. รายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรพัย  รายไดจากการใหบริการ  รายไดคาเชา  และรายไดอื่น 

เปรียบเทียบ ไตรมาส 2 ป 2564 กับ ไตรมาส 2 ป 2563 
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⏪ รายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งวดนี้มี

การรับรูรายไดจากการโอนขายที่ดินจำนวน 80.8 ลานบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ป 2563 ที่มี

รายการรับรูรายไดจากการโอนขายที่ดิน 220.4 ลานบาท 

⏪ ในสวนของกลุมรายไดอ่ืน สำหรับไตรมาส 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564   ซึ่งประกอบดวย รายไดเงนิ

อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 6.1 ลานบาท มียอดใกลเคียงกับงวดเดียวกันป 2563 เนื่องจากรายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล

ทยอยรับรูรายไดตามอายุการใหประโยชนของระบบกำแพงปองกันน้ำทวมซึ่งในปนี้เริ่มมีงานระบบบางรายการ 

ทยอยสิ้นสุดอายุการใหประโยชน เชน งานรางระบายน้ำ งานขุดลอกคลอง เปนตน สงผลใหการรับรูรายไดลดลงไป

ดวย 
 

สวนรายไดจากการใหใชพ้ืนที่และโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวนเงิน 14.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูรายได

จากสัญญาการใชพื้นที่สำหรับระบบสายสง ระบบทอและโครงสรางพ้ืนฐาน– บริษัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

จำนวน 0.75 ลานบาท (เดือนละ 0.25 ลานบาท ต้ังแตวันที่ 1กรกฏาคม 2563) 

และเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการรับรูรายไดจากสัญญาการใชพ้ืนที่สำหรับระบบสายสง ระบบทอและโครงสรางพ้ืนฐาน– 

บริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จำกัด จำนวนเงนิ 2.1 ลานบาท (เดือนละ 0.7 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2563) 

สวนรายไดอ่ืน ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 9.9 ลานบาท มียอดรวมเพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกัน

ป 2563 จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพยสิน และกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมลูคาเงนิลงทุนในกองทุน

รวมเปนราคาตลาด ท่ีลดลง 
 

⏪ ในงวดนี้บริษัทฯ มีรายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนสัดสวน 27% และยังคงมีรายได

ประจำคือ รายไดจากการใหบริการและรายไดคาเชา รวมกันคิดเปนสัดสวน 63% จากรายไดทั้งหมดในไตรมาส 2 

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 



หนา้ 4/12 

 

 

 

 

 
 

⏪บริษัทฯมีตนทุนทางตรงในการใหบริการสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 79.7 ลาน

บาท และมีกำไรขั้นตนจำนวน 107.7 ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2563 ซึ่งมีตนทุนทางตรงในการ

ใหบริการจำนวน 77.9 ลานบาทและมีกำไรข้ันตนจำนวน 84.6 ลานบาทกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจำนวน 23.1 ลานบาท 

เมื่อพิจารณาอัตรากำไรขั้นตนสำหรับการใหบริการและการใหเชาแลว พบวาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 57 เม่ือเทยีบกับ

งวดเดยีวกันของปกอนที่รอยละ 52 
 

⏪ ในสวนของตนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท

ฯ มีตนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวน 28.4 ลานบาท และมีกำไรข้ันตนจำนวน 52.4 ลานบาทโดย

มีอัตรากำไรข้ันตนอยูที่รอยละ 65 กำไรข้ันตนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายไดท่ีเก่ียวของขางตน ในขณะที่งวด

เดยีวกันป 2563 ตนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวน 199.8 ลานบาท และมีกำไรขั้นตนจำนวน 

20.6 ลานบาทโดยมีอัตรากำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. ตนทุนขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรพัย  ตนทุนทางตรงในการใหบริการ  และกำไรขั้นตน 

เปรียบเทียบ ไตรมาส 2 ป 2564 กับ ไตรมาส 2 ป 2563 

⏪ บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหาร สำหรับไตร

มาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  จำนวน 57.9 

ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2563 ซึ่งบริษัทมี

คาใชจายดังกลาวรวม 60.1 ลานบาท ลดลง 2.2 ลาน

บาท หรือ ลดลงรอยละ 4%  

อยางไรก็ตามฝายจัดการยังคงเดินหนาดำเนินนโยบายใน

การบริหารจัดการปรับลดคาใชจายในภาพรวมทั้งหมด

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน 

⏪ บริษัทฯ มีคาเสื่อมราคากลุมอาคารและอุปกรณ

รวมทั้งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจำนวนรวม

40.3 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันป 

2563 จำนวน 38.5 ลานบาท มียอดเพ่ิมขึ้นตาม

สินทรัพยท่ีใชในการดำเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. คาใชจายในการขายและบริหาร 4. คาเสื่อมราคา 

‘.  
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⏪ บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 0.3 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันป 2563 จำนวน 0.28 ลานบาท รวมตนทุนทางการเงินเพิ่มข้ึน 0.02 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับโครงสรางทางการเงินจากเงินกูยืมธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เปนการออกตั๋วแลก

เงินที่มีตนทุนทางการเงนิถูกกวา  การเจรจาปรบัลด อัตราดอกเบี้ยคาธรรมเนียม รวมท้ังจายชำระหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงปจจุบัน 

 

 

⏪  ในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดรับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวม

คา - NNEG ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11เรื่องการรวมการงาน  (Joint Arrangements) ตาม

วิธีสวนไดเสีย คดิเปนจำนวนเงิน 37.1 ลานบาท (คำนวณจากรายการหลักผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของNNEG เฟส

แรก และเฟสขยาย รวม 123.6 ลานบาท ซึ่งเปนผลประกอบการจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย (COD) x 

29.99%)   

ทั้งนี้ทาง NNEG ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย ในสวนของเฟสขยาย ต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 

ในขณะที่งวดเดยีวกันป 2563 บริษัทฯ ไดรับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา - NNEG ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11  เร่ือง การรวมการงาน  (Joint Arrangements) ตามวิธีสวนไดเสีย 

คิดเปนจำนวนเงิน 8.0 ลานบาท (คำนวณจากรายการหลักผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของ NNEG 26.6 ลานบาท ซึ่ง

เปนผลประกอบการจากการดำเนินงานเชิงพาณชิย (COD) x 29.99%)    

 

 
⏪ ในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 14.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

8.6 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 143 เม่ือเปรียบเทียบกับ งวดเดยีวกันป 2563 มีคาใชจายภาษีเงนิไดจำนวน 6.0 

ลานบาทซึ่งเปนไปตามผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ตองเสียภาษีที่เพิ่มข้ึนเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ตนทุนทางการเงิน 

.สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 

 

.คาใชจายภาษีเงินได 
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ตารางแสดงภาพรวมผลการดำเนินงาน 

    งบการเงนิรวม  %เปลี่ยนแปลง 

(หนวย:ลานบาท)     งวด 6 เดือน  งวด 6 เดือน เพ่ิม(ลด)  

    2564 2563  YoY 

รายไดรวม     519 600 (14%) 

รายไดจากการใหบริการ และเชา 360 327 10% 

 EBITDA      263 189 39% 

กำไรสำหรับป   265 168 58% 

  *กำไรจากรายไดที่เกิดขึ้นประจำ 116 96 20% 

  *กำไรจากสวนแบงกำไร(ขาดทนุ) จากกิจการรวมคา 79 43 84% 

  

*รายไดจากการใหใชพื้นที่และโครงสรางพ้ืนฐานจาก

กิจการรวมคา 28 21 30% 

  *กำไรจากการขายท่ีดิน  42 8 393% 
 

 

 

 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2564 ในงบการเงินรวม เปนผลกำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 264.7  

ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2563 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 168.0 

ลานบาท ผลการดำเนินงานกำไรเพิ่มข้ึนจำนวน 96.6 ลานบาทหรือกำไรเพ่ิมขึ้น

รอยละ 58 
 

เนื่องจากในงวดนี้บริษัทฯ  มีการรับรูรายไดจากการขายที่ดิน สวนแบงกำไรจาก

กิจการรวมคา และกำไรจากรายไดประจำ (recurring income) ที่เพิ่มขึ้นดวย 
 

และบริษัทฯยังคงดำเนินการบริหารจัดการปรับลดตนทุนและคาใชจายในภาพรวม

ท้ังหมดอยางตอเนื่อง 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

เปรียบเทยีบ งวด 6 เดือน ป 2564 กับ งวด 6 เดือน ป 2563 

งวด 6 เดือนป 2564 บริษัทฯ 

มีผลกำไรสุทธิสวนที่เปนของ

บริษัทใหญในงบการเงินรวม 

จำนวน 264.7 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจำนวน 96.6 ลาน

บาท หรือรอยละ 58 จากงวด

เดียวกันของปกอน 
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สรุปขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

 

 

 

 

 

 
 

ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีปริมาณการใชบริการสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น  

⏪ รายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งวดนี้มี

การรับรูรายไดจากการโอนขายที่ดนิจำนวน 101.3 ลานบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ป 2563 ที่รับรู

รายไดจากการโอนขายที่ดินจำนวน 220.4 ลานบาท  

⏪ ในสวนของกลุมรายไดอื่น สำหรับงวด 6 เดอืน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564   ซึ่งประกอบดวย รายไดเงนิ

อุดหนุนรัฐบาล จำนวน 12.2 ลานบาท มียอดลดลงจากงวดเดยีวกันป 2563 เนื่องจากรายไดเงินอุดหนุนรัฐบาล

ทยอยรับรูรายไดตามอายุการใหประโยชนของระบบกำแพงปองกันน้ำทวม ซึ่งในปนี้เริ่มมีงานระบบบางรายการ 

ทยอยสิ้นสุดอายุการใหประโยชน เชน งานรางระบายน้ำ งานขุดลอกคลอง เปนตนสงผลใหการรับรูรายไดลดลงไป

ดวย 
 

สวนรายไดจากการใหใชพ้ืนที่และโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวนเงิน 27.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรับรูรายได

จากสัญญาการใชพื้นที่สำหรับระบบสายสง ระบบทอและโครงสรางพ้ืนฐาน– บรษิัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

จำนวน 1.5 ลานบาท (เดือนละ 0.25 ลานบาท ตั้งแตวันท่ี 1กรกฏาคม 2563) 

และเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการรับรูรายไดจากสัญญาการใชพ้ืนที่สำหรับระบบสายสง ระบบทอและโครงสรางพ้ืนฐาน– 

บริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จำกัด จำนวนเงนิ 4.2 ลานบาท (เดือนละ 0.7 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2563) 

สวนรายไดอ่ืน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 16.8 ลานบาทมยีอดรวมลดลงจากงวด

เดียวกันป 2563 จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพยสิน และกำไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

ในกองทุนรวมเปนราคาตลาด ที่ลดลง 
 

⏪ บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการและ

รายไดคาเชา เปนรายไดประจำ (recurring 

income) สำหรบังวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มถินุายน 2564     เปนจำนวนเงนิ 

360.0 ลานบาท เปรยีบเทียบกับงวด

เดียวกัน ป 2563 ซึ่งบริษัทมีรายไดจากการ

ใหบริการและรายไดคาเชารวม 326.9 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึน 33.0 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ10เน่ืองจากลูกคาใหมและลูกคาเดิม 

1. รายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรพัย  รายไดจากการใหบริการ  รายไดคาเชา  และรายไดอื่น 

เปรียบเทียบ งวด 6 เดือน ป 2564 กับ งวด 6 เดือน ป 2563 
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⏪ ในงวดน้ีบริษัทฯมีรายไดจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนสัดสวน 20% และยังคงมีรายได

ประจำคือ รายไดจากการใหบริการและรายไดคาเชา รวมกันคิดเปนสัดสวน 69% จากรายไดทั้งหมดในงวด 6 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 
 

⏪ บริษัทฯมีตนทุนทางตรงในการใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 154.7 

ลานบาท และมีกำไรข้ันตนจำนวน 205.3 ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันของป 2563 ซึ่งมีตนทุนทางตรงใน

การใหบริการจำนวน 153.8 ลานบาท และมีกำไรข้ันตนจำนวน 173.1 ลานบาท กำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจำนวน 32.2 

ลานบาท 

เมื่อพิจารณาอัตรากำไรขั้นตนสำหรับการใหบริการและการใหเชาแลว พบวาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 57 เม่ือเทยีบกับ

งวดเดยีวกันของปกอนที่รอยละ 53 
 

⏪ ในสวนของตนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

บริษัทฯ มีตนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวน 45.1 ลานบาทและมีกำไรข้ันตนจำนวน 56.3 ลาน

บาทโดยมีอัตรากำไรข้ันตนอยูที่รอยละ 56 กำไรข้ันตนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายไดที่เก่ียวของขางตน ในขณะที่

2. ตนทุนขายโครงการพฒันาอสังหาริมทรพัย  ตนทุนทางตรงในการใหบริการ  และกำไรขั้นตน 

เปรียบเทียบ งวด 6 เดือน ป 2564 กับ งวด 6 เดือน ป 2563 

‘

. 
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งวดเดยีวกันป 2563 มตีนทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวน 199.8 ลานบาทและมีกำไรข้ันตนจำนวน 

20.6 ลานบาทโดยมีอัตรากำไรขั้นตนอยูที่รอยละ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
⏪ บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2564 จำนวน 0.5 ลานบาทเมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันป 2563 จำนวน 0.7 ลานบาท รวมตนทุนทางการเงินลดลง 0.2 ลานบาท หรือลดลง

รอยละ 26 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับโครงสรางทางการเงินจากเงินกูยืมธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เปนการออกตั๋วแลก

เงินที่มีตนทุนทางการเงนิถูกกวา  การเจรจาปรบัลด อัตราดอกเบี้ยคาธรรมเนียม รวมท้ังจายชำระหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงปจจุบัน 

 

 

⏪  ในงวด 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดรับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุในการ

รวมคา - NNEG ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11เรื่องการรวมการงาน  (Joint Arrangements) 

ตามวิธีสวนไดเสีย คิดเปนจำนวนเงิน 76.9 ลานบาท (คำนวณจากรายการหลักผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิของNNEG 

เฟสแรก และเฟสขยาย รวม 256.4 ลานบาท ซึ่งเปนผลประกอบการจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย (COD) x 

29.99%)   

ทั้งนี้ทาง NNEG ไดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย ในสวนของเฟสขยาย ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 

ในขณะที่งวดเดยีวกันป 2563 บริษัทฯ ไดรับรูสวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา - NNEG ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11  เร่ือง การรวมการงาน  (Joint Arrangements) ตามวิธีสวนไดเสีย 

ในงวด 6 เดือน ป 2563   คดิเปนจำนวนเงนิ 42.8 ลานบาท (คำนวณจากรายการหลักผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ของ NNEG 131.6 ลานบาท ซึ่งเปนผลประกอบการจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย (COD) x 29.99%)   
 

⏪ บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหาร สำหรบังวด 

6 เดอืน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  จำนวน 113.8 

ลานบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันป 2563 ซึ่งบริษัทมี

คาใชจายดังกลาวรวม 112.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.4 ลาน

บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 1% เนื่องจากในงวดนี้มี

คาใชจายในการขายที่ดินรวมอยูดวย 

อยางไรก็ตามฝายจัดการยังคงเดินหนาดำเนินนโยบายใน

การบริหารจัดการปรับลดคาใชจายในภาพรวมทั้งหมด

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน 

⏪ บริษัทฯ มีคาเสื่อมราคากลุมอาคารและอุปกรณ

รวมทั้งอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนจำนวนรวม

79.5 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันป 

2563 จำนวน 76.4 ลานบาท มียอดเพ่ิมขึ้นตาม

สินทรัพยท่ีใชในการดำเนินงานที่เพ่ิมข้ึน 

3. คาใชจายในการขายและบริหาร 4. คาเสื่อมราคา 

.ตนทุนทางการเงิน 

.สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา 
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⏪ ในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 18.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

10.5 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 129 เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันป 2563 มีคาใชจายภาษีเงนิไดจำนวน 

8.2 ลานบาทซึ่งเปนไปตามผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ตองเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นเชนกัน 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) กลุมที่ดิน อาคาร อุปกรณ-สุทธิ รวมทั้งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จำนวน 1,650.4 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจำนวน 18.5 ลานบาทเนื่องจากสาเหตุหลักคือมีรายจายลงทุนเพ่ิมเติมในระหวางงวด 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 

4,294.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 1.6 ลานบาท จาก

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 จำนวน 

4,292.8 ลานบาท ซึ่งเปนผล

มาจาก 

ฐานะการเงิน 

 

●สินทรัพยหมุนเวียนประกอบดวย

รายการหลัก คือ  

(1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเงนิลงทุน

ชั่วคราว รวมจำนวน 804.8 ลานบาท ลดลงจำนวน

132.0 ลานบาทเนื่องจากสาเหตุหลักคือมีกระแสเงนิ

สดรบัจากการประกอบการ หลังหักการจายชำระ

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการจายเงินปน

ผลในงวดน้ีดวย  

(2) ลูกหนี้การคา จำนวน 66.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 9.9 ลานบาท  

●สินทรัพยไมหมุนเวียน  ประกอบดวย

รายการหลัก คือ  

(1) เงินลงทุนในการรวมคา จำนวน 785.0 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 65.5 ลานบาท จากการรับรูสวน

แบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา -NNEG ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 11 เรื่องการ

รวมการงาน  (Joint Arrangements) ตามวิธีสวนไดเสีย 

ในงวด 6 เดือน ป 2564 และในงวดนี้มีรายการเงินปน

ผลรับ จำนวน 39 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2564  ดวย 

รวมทั้งรายการเพิ่มทุนจำนวน 26 ลานบาทใน

กิจการรวมคาอีกแหงหน่ึงในเดือนมีนาคม 2564  ดวย

เชนกัน 

สินทรัพยรวม 

.คาใชจายภาษีเงินได 
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บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ณวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,092.8  ลานบาท ลดลงจำนวน 45.5 ลาน

บาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,138.4 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก 

●หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวยเจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย กลุมรายไดรอตัดบัญชีท่ีถึง

กำหนดรับรูภายใน 1 ปและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิท่ีถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป รวมลดลง 20.2 

ลานบาท 

●หนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย รายการหลักคือกลุมรายไดรอตัดบัญชีจำนวน 607.1 ลานบาท 

ลดลงจำนวน 22.2 ลานบาท จากการทยอยรับรูรายไดตามวิธีเสนตรงในงวดและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน 
 

 
โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกอบดวยสวนทุนจำนวน 3,201.6 ลานบาท และหน้ีสิน

รวม จำนวน 1,092.8 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินที่มีดอกเบ้ียจำนวน 261.1 ลานบาท 

 
 

 
 

 
 

 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีแนวโนม

ลดลง จาก 1.08 เทาในป 2557 เปน 0.34 เทา 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  

แสดงใหเห็นวาบริษัทมีความเสี่ยงดานโครงสราง

เงนิทุนธุรกิจคอนขางต่ำ เนื่องจากใชสัดสวน

เงนิทุนจากการกูยืมนอยกวาสัดสวนทุน 

หนี้สินรวม 

โครงสรางเงินทุนของบริษัท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มี

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

จำนวน  237.7 ลานบาท   

ลดลง 232.2 ลานบาทจาก ณ สิ้นป 

2563 โดย 

กระแสเงินสด 



หนา้ 12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

กลาวโดยสรปุจะเห็นไดวา บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเน่ืองจาก รายไดจากการ

ใหบริการและคาเชาซึ่งเปนรายไดประจำ รวมท้ังรายไดจากการขายที่ดิน ดังที่ไดกลาวไวแลวในสวนของผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งตองนำมาจายชำระหนี้สินที่มภีาระดอกเบี้ย หนี้สินจากการดำเนินงานและยังคงมีกระแสเงินสด

คงเหลือเพียงพอในการลงทุนเพ่ือสรางรายไดประจำเพ่ิมขึ้น โดยที่บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการจายเงินปน

ผลไดดวย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

 (นางมลฤดี สุขพันธรัชต) 

 รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

         บริษัท นวนครจำกัด (มหาชน) 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลงที่มาของเงินทุน จำนวน 188.0 ลานบาท  

เปนเงนิสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่ง บริษัท

มีเงนิทุนหมุนเวียนคงเหลือหลังจากจายชำระคืน 

หนี้สินดำเนินงาน ซึ่งตองจัดสรรไวสำหรับชำระ

หนี้สินที่จะครบกำหนดตอไป  

 

แหลงที่ใชไปของเงินทุน จำนวน 242.3 ลานบาท 

เปนเงินสดจายเพ่ือกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งเกิดจากการ

จายชำระเงนิกูยืมจำนวน 21.0 ลานบาท และจายเงิน

ปนผล จำนวน 217.5 ลานบาท 

และ เงนิสดใชไปในกิจกรรมลงทนุ จำนวน 177.9 

ลานบาท ซึ่งรายการหลักเกิดจาก การจายชำระคา

หุนในกิจการรวมคาแหงหนึ่ง จำนวน 26.0 ลานบาท 

การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ จำนวน 91.0 ลานบาท  

รายการจายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ จำนวน 

100.0 ลานบาท และเงินปนผลรับ จำนวน 39.8 ลาน

บาท  


