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โครงการต่อเนื่อง

- โครงการ Nava Smart  L i fe

- โครงการ Train ing Center

- โครงการขายน ้า ให้ แก่การประปาส่วนภูมิภาค

- โครงการ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอ เรชั่ น

- โครงการพัฒนาพื นที่อยู่ อาศัยและพาณิชยกรรม



โครงการต่อเนื่อง



โครงการ Nava Smart Life

ที่มาและความส าคัญ: 

บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาระบบ Line Official 

Account (Line OA) เพื่อให้บริการข่าวสารข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ประจ้าวัน การร้องเรียน/แจ้งซ่อม 

และข่าวสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

ภายในพื นที่ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

ปทุมธานี เพื่อวางรากฐานในการต่อยอดและ

พัฒนาพื นที่เป็นโครงการ Smart City

โครงการใหม่โครงการต่อเนื่อง



รายงานผลการด าเนินการ:

ขณะนี  บริษัทฯ ด้าเนินการตามแนวทางการพัฒนาเป็นระยะ ดังนี 

ระยะที่ 1.1 (ด าเนินการแล้วเสร็จ)

แจ้งข้อมูลข่าวสารภายในโครงการนวนคร ปทุมธานี รวมถึง

ข่าวสารโควิด-19 และข่าวสารการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ระยะที่ 1.2 (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

เพิ่มช่องทางการช้าระค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าบริการอื่น ๆ

โครงการ Nava Smart Life

โครงการต่อเนื่อง



โครงการ Training Center

บริษัทฯ ให้ความส้าคัญกับการอ้านวย

ความสะดวกให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภายใน

โครงการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อ

ยกระดับทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 

ขณะนี  อยู่ระหว่างการจัดเตรียมหลักสูตร

การจัดอบรมในปี 2565

โครงการใหม่โครงการต่อเนื่อง



โครงการขายน  าให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

จุดประสงค์: 

เพื่อเพิ่มรายได้ด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ 

และลดก้าลังการผลิตที่ว่างอยู่ 

สถานะ:

เดือน มีนาคม 2564 เริ่มขายน ้าให้การประปาส่วน

ภูมิภาค เป็นเดือนแรก ณ ปัจจุบัน ปริมาณการ

ขายน ้าเพิ่มขึ นจากเดิมประมาณ 28%

โครงการต่อเนื่อง



โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์

จุดประสงค์: 

- เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึ นในอนาคต

- จัดตั ง บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จ ากัด “REN” (กิจการร่วมค้า) โดยมี

โครงสร้างการเข้าถือครองหุ้น ดังนี 

- บริษัท ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน)       ถือหุ้นร้อยละ 40

- บริษัท นวนคร จ้ากัด (มหาชน)         ถือหุ้นร้อยละ 35

- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25

โครงการต่อเนื่อง



รายงานผลการด าเนินการ:

- อยู่ระหว่างด้าเนินการขอใบอนุญาต อ.1 โดยได้จัดส่งร่างแบบงานก่อสร้างแล้ว 

- ได้ลงนามในสัญญาซื อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

- ได้ด้าเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้กับส้านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

- ได้น้าเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

- คาดว่าจะสามารถจ้าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นไปตามแผน

โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์

โครงการต่อเนื่อง



โครงการพัฒนาพื นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

จุดประสงค์: เพื่อพัฒนาพื นที่และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบธุรกิจรายได้ที่เข้า

มาต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยจัดตั งบริษัทย่อย จ้านวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จ ากัด – กิจการหอพัก

2. บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด - กิจการหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์

3. บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จ ากัด – กิจการตลาด

4. บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด – กิจการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอ่ืน ๆ

โครงการต่อเนื่อง



โครงการพัฒนาพื นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

1. บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จ ากัด – กิจการหอพัก

รายงานผลการด าเนินการ:

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดจากการส้ารวจเพื่อจัดท้าโครงการ

เกี่ยวกับหอพัก

โครงการต่อเนื่อง



โครงการพัฒนาพื นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

2. บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด - กิจการหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์

รายงานผลการด าเนินการ:

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดจากการส้ารวจเพื่อออกแบบการ

พัฒนาให้เหมาะสมกับพื นท่ี

- อยู่ระหว่างการจัดจ้างงานส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศและส้ารวจเพื่อการ

ออกแบบพื นที่โครงการ 

โครงการต่อเนื่อง



โครงการพัฒนาพื นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

3. บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จ ากัด – กิจการตลาด

รายงานผลการด าเนินการ:

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดจากการส้ารวจเพื่อออกแบบการ

พัฒนาให้เหมาะสมกับพื นท่ี

- อยู่ระหว่างการจัดจ้างงานส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศและส้ารวจเพื่อการ

ออกแบบพื นที่โครงการ 

โครงการต่อเนื่อง



โครงการพัฒนาพื นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

4. บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด – กิจการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ

รายงานผลการด าเนินการ:

- อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดจากการส้ารวจเพื่อออกแบบการ

พัฒนาให้เหมาะสมกับพื นท่ี

- อยู่ระหว่างการจัดจ้างงานส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศและส้ารวจเพื่อการ

ออกแบบพื นที่โครงการ 

โครงการต่อเนื่อง



Financial Performance



NNCL Financial Performance

21 December 2021

Opportunity Day

The Stock Exchange of Thailand

Q 3 / 2021บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน)

9M / 2021
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Q3 2021 Key Financial Performance

+2% YTD
Overall, total assets has  
increased to Baht 4,399 
million mainly from share 
profit of investments in 
joint ventures and Real 
estate development for sale

Total Assets

Total Liabilities

Total Shareholders’ Equity

-5% YTD

+5% YTD

Overall, total Liabilities has 
decreased to Baht 1,079 million 
mainly from settlement  
liabilities during the period.

Unit : THB mm

Healthier equity due to 
strong performance .



Key Financial Performance

21 December 2021

The Stock Exchange of Thailand

Q3 / 2021

Nava Nakorn 
Industrial Zone
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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) 
and also Sale to PWA (Provincial 
Waterworks Authority), initial revenue 
recognition on March 2021, had increased 
along with GP improvement.⏩

Unit : THB mm

EBITDA

Overall, Net Profit , EBITDA had slightly decreased while Net Profit Margin  increase due to cost control in 

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

⏩

Q3 / 2021 
Key Financial Performance

Unit : THB mm

Net Profit Margin   

167

186

0

.

Q3/2020 Q3/2021

+11%

52%
57%GP

107 104

Q3/2020 Q3/2021

. -2%

43%

49%

112 111

Q3/2020 Q3/2021

-1%



Key Financial Performance

21 December 2021

The Stock Exchange of Thailand

9M/ 2021

Nava Nakorn 
Industrial Zone
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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) 
and also Sale to PWA (Provincial 
Waterworks Authority), initial revenue 
recognition on March 2021, had increased 
along with GP 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.
⏩

9M / 2021 
Key Financial Performance

Net Profit Margin   

494
546

0

.

9M/2020 9M/2021

+10%

53%
57%GP

32%

50%

Unit : THB mm



Key Financial Performance

21 December 2021

The Stock Exchange of Thailand

Nava Nakorn 
Industrial Zone
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Capital Structure

Healthier debt to equity ratio 
due to stronger equity .

⏩

Decreasing in Interest-Bearing Debts 
Outstanding while there are 
comprised of long term loan and
finance lease liabilities. 

Debt to Equity Ratio

Interest-Bearing Debts⏩
Unit : THB mm

Unit : times
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Dividends

Dividends Payment History

Policy : Not less than 50% of net income

Our dividend commitment to shareholders

paid on 8 Nov 2021
of Baht 119 million



NNCL Investor Relations 

Website: https://www.navanakorn.co.th 

E-mail: ird@navanakorn.co.th 

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

Q&A


