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1 . โครงการต่อ เนื่อง
เ ขตส่ ง เ ส ริ มอุ ตส าหกรรมนวนคร  ปทุ ม ธ านี

2. โครงการใหม่  ปี  2563
เ ขต ส่ ง เส ริมอุ ตสาหกรรมนวนคร  ปทุ มธ า นี

3. โครงการใหม่  ปี  2563
เขตประกอบการอตุสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
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โครงการจดัระเบยีบสายสือ่สาร (Fiber Optic)
(สัญญาณอนิเทอรเ์นต็)

จุดประสงค์

จั ด ร ะ เ บี ยบส ายสื่ อ ส า รภ า ย ในพื้ น ท่ี เ ข ต

อุตสาหกรรม โดยด าเนินงานติดตั้งโครงข่าย

เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Cable Fiber Optic) เพื่อ

รองรับส าหรับผู้ให้บริการสื่อสาร (Operator)

ย้ายสายสื่ อสารลง โครงข่ าย เคเบิ้ ล ใต้ดิน ท่ี

จัดเตรียมไว้
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สถานะ

1. โซนโรงงาน

⬥ ด าเนินการรื้อสายสื่อสารตามแผนโรงงานแล้วทุกโซน โดยจะมีการเก็บ

รายละเอียดอีกครั้ง

⬥ เชื่อมต่อระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใต้ดินแล้วประมาณ 810 Core

- ไตรมาส 1 รับรู้รายได้ประมาณ         200 Core

- ไตรมาส 2 รับรู้รายได้ประมาณ         216 Core

- ไตรมาส 3 และ ณ พฤศจิกายน รับรู้รายได้ประมาณ  240 Core

รวม                                   656 Core

( 3BB, AIS, CAT, IG, Interlink, JASTEL, SYMC, UIH, TRUE, TOT, DTAC) 

2. โซนชุมชน

⬥ อยู่ระหว่างจัดท าแผนงานร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



โครงการจดัระเบยีบเสาสง่สญัญาณสื่อสาร 

(Cellular Co-Tower) (สัญญาณโทรศพัท)์

จุดประสงค์

เพื่ อจัดร ะ เบี ยบ เสาส่ งสัญญาณสื่ อสารภายในพื้ น ท่ี

เขตส่งเสริมฯ ภายใต้ “บริษทั ไทธนันต์ จ ากัด” กิจการร่วมค้า

- บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ถือห้น 51%

- บริษทั เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน)) ถือหุ้น 49%
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สถานะ

- ด าเนินการก่อสรา้งเสาสง่สญัญาณ 

ในเขตอตุสาหกรรมแลว้เสรจ็ จ านวน 8 ต้น

- ประสานไปยงัผูใ้หบ้รกิารเพือ่เสนอการเชา่บรกิารเสา

ส่งสัญญาณฯ ไดแ้ก ่TRUE AIS และ DTAC โดย

 TRUE จัดท าสญัญาเชา่แลว้เสรจ็ 

 และ DTAC อยู่ระหวา่งกระบวนการจดัท าสญัญาเชา่ฯ
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โซนโรงงานCellular Co-Tower ที่แลว้เสรจ็



โครงการโรงผลิตไฟฟา้ NNEG Phase 2 (60 เมกะวตัต)์

จุดประสงค์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ของลูกค้าใน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

ปทุมธานี
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบว่า

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 NNEG โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนว

นคร (ส่วนขยาย) ได้เดินเครือ่งเชิงพาณิชย์และเริม่รับรูร้ายไดต้าม

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ 

 ส่งผลให้ NNEG มีก าลงัผลติไฟฟา้รวม 185 เมกะวตัต ์และ

ไอน้ ารวม 40 ตันต่อชั่วโมง (รวมก าลังผลิตเดิมที่มีอยู่แล้ว)

Phase 1 มีก าลังผลิตไฟฟา้ 125 เมกะวัตต์ ไอน้ า 60 ตันต่อชั่วโมง

Phase 2 มีก าลังผลิตไฟฟ้า  60 เมกะวัตต์ ไอน้ า 10 ตันต่อชั่วโมง
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โครงการขายน้ าใหแ้กก่ารประปาส่วนภมูภิาค

จุดประสงค์

เพื่อเพิ่มรายได้ต่อเนื่องด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ 
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สถานะ

⬥ ลงนามสญัญาซือ้ขายน้ าประปาแลว้เมื่อวนัที ่26 มิถุนายน 2563 

(สัญญาจา้ง 5 ปี จะต้องจา่ยน้ าขั้นต่ า 10,800 ลบ.ม.ตอ่วนั) 

⬥ โดยอยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งวางท่อและตดิตัง้ระบบ คาดว่าจะแลว้เสรจ็

ภายในเดือนธันวาคม 2563

👍



โครงการโครงขา่ยอจัฉรยิะจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)
จุดประสงค์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการ

ด าเนินงาน น าไปสู่การเป็น Smart City
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ประโยชน์

⬥ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

⬥ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

⬥ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

⬥ แหล่งพลังงานไฟฟ้าส ารอง หากเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ 

(น้ าท่วม)

⬥ บริเวณบอ่น้ าอาคาร (Solar Floating)

ส านักงานใหญ ่61.56 กิโลวตัต ์ปทุมธานี

สถานะ - ติดตัง้แผง Solar แล้วเสรจ็

- อยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาตขนานไฟฟา้



โครงการโครงขา่ยอจัฉริยะจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)

จุดประสงค์

เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน 

น าไปสู่การเป็น Smart City
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ประโยชน์

⬥ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

⬥ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

⬥ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

⬥ แหล่งพลังงานไฟฟ้าส ารอง หากเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ 

(น้ าท่วม)

⬥ บริเวณหลงัคาอาคาร (Solar Roof) 

ฝ่ายโยธา 45.60 กิโลวตัต ์ปทุมธานี

สถานะ - ติดตัง้แผง Solar แล้วเสรจ็

- อยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาตขนานไฟฟา้
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โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

จุดประสงค์

เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

จัดตั้ง “บริษทั อาร ์อี เอ็น โคราช เอนเนอรย์ี ่จ ากัด” 

- บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 40

- บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 35

- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อ 21 เมษายน 63 
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สถานะ

⬥ อยู่ระหว่างขั้นตอนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเทคนิค และด้านการเงิน

⬥ คาดวา่จะสามารถจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพานชิย ์(COD) 

ประมาณ ปี 2566



โครงการโครงขา่ยอจัฉริยะจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)

จุดประสงค์

เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน 

น าไปสู่การเป็น Smart City
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⬥ บ่อน้ าโรงบ าบดัน้ าเสยี (Solar Floating)

61.56 กิโลวตัต์ นครราชสมีา

สถานะ - ติดตั้งแผง Solar แล้วเสรจ็

- อยู่ระหวา่งการขอใบอนญุาตขนานไฟฟา้

ประโยชน์

⬥ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

⬥ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

⬥ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

⬥ แหล่งพลังงานไฟฟ้าส ารอง หากเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ 

(น้ าท่วม)



โครงการโครงขา่ยอจัฉรยิะจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)

จุดประสงค์

เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนใน

การด าเนินงาน น าไปสู่การเป็น Smart City

15

⬥ บ่อน้ าโรงผลติน้ าเพือ่อตุสาหกรรม (Solar Floating)

61.56 กิโลวตัต์ นครราชสมีา

สถานะ - ติดตั้งแผง Solar แล้วเสรจ็

- อยู่ระหวา่งการขอใบอนญุาตขนานไฟฟา้

ประโยชน์

⬥ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

⬥ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

⬥ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

⬥ แหล่งพลังงานไฟฟ้าส ารอง หากเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ 

(น้ าท่วม)



โครงการโครงขา่ยอจัฉรยิะจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell)

จุดประสงค์

เพื่อลดค่าไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน 

น าไปสู่การเป็น Smart City
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⬥ บริเวณหลงัคาอาคาร (Solar Roof) 

อาคารส านักงาน 22.80 กิโลวตัต์ นครราชสมีา

สถานะ - ติดตั้งแผง Solar แล้วเสรจ็

- อยู่ระหวา่งการขอใบอนญุาตขนานไฟฟา้

ประโยชน์

⬥ เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

⬥ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด

⬥ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

⬥ แหล่งพลังงานไฟฟ้าส ารอง หากเกิดภัยภิบัติธรรมชาติ 

(น้ าท่วม)
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NNCL Financial Performance

9  December 2020

Opportunity Day

The Stock Exchange of Thailand

Q3/2020

Nava Nakorn 

Industrial Zone

9M/2020
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Total Shareholders’ Equity

19

Q3/2020 Key Financial Performance

-2% YTD

Overall, total assets has 
decreased to Baht 4,223 
million in Q3/2020 mainly 
from sale of Real estate 
projects under 
development.

Total Assets

Total Liabilities

-8% YTD

+0.20% YTD

Overall, total 
Liabilities has 
decreased to Baht 
1,146 million in 
Q3/2020 mainly from 
settlement  liabilities.
during the period.

Unit : THB mm

Dividend payment in 
May 2020 and Share 
repurchase project 
complete in February 
2020.
However, healthier 
equity due to strong 
performance .



20

Net Profit and Net Profit Margin

Recurring Income

Revenue from rendering of services and rental income (Recurring Income)
has decrease while GP has risen to 53%

⏩

Unit : THB mm

EBITDA

Overall, Net Profit and  EBITDA increase while slightly declined of Net Profit Margin due to cost control  

and also sale of Real estate projects under development in this period.  However, the company’s 
vision is still concentrating on recurring income  for sustainable growth.

⏩

Q3/2020 Key Financial Performance

Unit : THB mm

Net Profit 
Margin   

Net 
Profit   

Unit : THB mm



Key Financial Performance

9  December 2020

The Stock Exchange of Thailand

9M/2020

Nava Nakorn 

Industrial Zone
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9M/2020 Key Financial Performance
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Net Profit and Net Profit Margin

Net 
Profit   

Unit : THB mm

Recurring Income

Revenue from rendering of services and rental income (Recurring Income)
has slightly decreased while GP has improvement.

⏩

Unit : THB mm

EBITDA

Overall, Net Profit ,  Net Profit Margin  and  EBITDA increase due to cost control in this period.  

However, the company’s vision is still concentrating on recurring income  for sustainable 
growth.

⏩

Unit : THB mm

Net Profit 
Margin   

183
275

9M/2019 9M/2020

50
%

31%
32%
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Capital Structure

Healthier debt to equity ratio 
due to stronger equity .

⏩

Interest-Bearing Debts declined
outstanding comprised of 
long term loan and
finance lease liabilities. 

Debt to Equity Ratio

Interest-Bearing Debts⏩
Unit : THB mm

Unit : times

0.40 0.40 0.40
0.37

Debt Equity Ratio
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Dividends

Dividends Payment History

Policy : Not less than 50% of net income

Our dividend commitment to shareholders

paid on 15 May 2020



25

NNCL Investor Relations 

Website: https:// www.navanakorn.com 

E-mail: ird@navanakorn.co.th 

Tel: (66) 2529-0031-5 ext 227, 302

Q&A


