
บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวด 
สามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบ 
ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 494,181,315 136,972,289 117,333,702 2,960,965

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สุทธิ 6 194,732,531 269,808,353 43,326,974 56,154,754

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18 ค) 821,689 1,588,795 265,140,378 190,025,045

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 18 ง)      -      - 3,335,587,697 2,748,418,803

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 7 3,129,294,130 2,929,020,351 997,450,687 733,406,926

ต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 8 5,952,644,637 6,686,112,333 788,870,350 1,267,895,283

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา - มลูค่างานเสรจ็

รอเรยีกเกบ็ สุทธิ 19,170,548 30,485,216      -      -

เงนิมดัจาํค่าทดีนิ      - 8,069,000      -      -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 18,674,032 37,826,835 787,958 861,457

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 9,809,518,882 10,099,883,172 5,548,497,746 4,999,723,233

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผูกพนั 23,766,884 28,703,250 7,811,070 7,811,070

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย สุทธิ 9      -      - 788,199,400 738,199,400

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ สุทธิ 10 2,388,951      - 206,290,000 206,290,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 241,500,000 241,500,000 91,500,000 91,500,000

ทดีนิรอการพฒันา 885,469,348 885,469,348 854,609,450 854,609,450

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 11 422,669,618 457,795,914 129,123,690 141,781,393

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 296,484,840 310,854,621 3,564,925 12,097,290

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 25,275,041 27,965,218 24,657,388 27,206,590

ค่าความนิยม 331,504,909 331,504,909      -      -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 152,311,224 151,748,765 61,571,936 58,444,136

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 12 120,987,932 105,239,680 79,788,207 70,671,051

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,502,358,747 2,540,781,705 2,247,116,066 2,208,610,380

รวมสินทรพัย์ 12,311,877,629 12,640,664,877 7,795,613,812 7,208,333,613

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 14 2,556,712,050 2,202,323,981 1,190,741,538 1,314,307,302

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 361,540,702 414,602,268 79,572,320 78,821,433

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 18 ค) 2,063,166 2,047,511 79,838,051 133,363,267

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 14 38,807,958 648,006,958 22,487,958 45,587,958

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนงึปี สุทธิ 13,851,359 19,705,766 3,658,692 9,745,258

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 18 ฉ)      -      - 4,073,400 4,273,400

หุน้กูท้มีกีําหนดชําระภายในหนงึปี สุทธ ิ 15 792,672,013      - 792,672,013      -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 37,672,581 19,473,172      -      -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 122,007,081 115,031,046 35,086,945 35,074,793

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 216,401,199 203,689,363 102,537,513 20,177,513

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา - เงนิรบัล่วงหน้า

ตามสญัญาก่อสรา้งจากลูกคา้ 53,136,776 63,125,286 539,551 539,551

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 25,339,397 27,584,924 10,118,504 9,331,759

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,220,204,282 3,715,590,275 2,321,326,485 1,651,222,234

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 14 2,109,480,166 3,014,673,171 109,032,941 150,858,941

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย 18 จ)      -      - 350,000,000 350,000,000

หุน้กู ้สุทธิ 15 992,444,022 988,956,702 992,444,022 988,956,702

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 7,461,998 8,045,459      -      -

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 135,430,290 139,682,579      - 2,629,144

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,358,957 38,579,854 37,309,681 34,696,968

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,286,175,433 4,189,937,765 1,488,786,644 1,527,141,755

รวมหนีสิน  7,506,379,715 7,905,528,040 3,810,113,129 3,178,363,989

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,681,719,973 หุน้ 

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,681,719,973 1,681,719,973 1,681,719,973 1,681,719,973

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั 1,380,599,978 หุน้ 

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,380,599,978 1,380,599,978 1,380,599,978 1,380,599,978

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,251,361,218 1,251,361,218 5,072,394,899 5,072,394,899

ส่วนเกนิทุนจากการซอืธรุกจิ 1,589,337,148 1,589,337,148      -      -

ส่วนลดมลูค่าหุน้จากการรวมธรุกจิภายใต้

การควบคุมเดยีวกนั      -      - (2,490,187,463) (2,490,187,463)

ส่วนเกนิทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์      -      - 2,588,050 2,588,050

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 46,648,118 46,648,118 29,632,014 29,632,014

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 232,559,832 195,395,082 (9,526,795) 34,942,146

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,500,506,294 4,463,341,544 3,985,500,683 4,029,969,624

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 304,991,620 271,795,293      -      -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,805,497,914 4,735,136,837 3,985,500,683 4,029,969,624

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 12,311,877,629 12,640,664,877 7,795,613,812 7,208,333,613

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 730,739,801 279,904,500 30,924,666 115,736,460

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 63,804,932 54,946,450 - -

รวมรายได้ 794,544,733 334,850,950 30,924,666 115,736,460

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ (459,255,453) (216,130,462) (26,261,401) (98,017,566)

ตน้ทุนการก่อสรา้ง (57,360,114) (43,864,429) - -

รวมต้นทุน (516,615,567) (259,994,891) (26,261,401) (98,017,566)

กาํไรขนัต้น 277,929,166 74,856,059 4,663,265 17,718,894

รายไดอ้นื 17 14,083,794 16,299,461 125,558,921 79,921,301

ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,191,566) (50,029,231) (9,055,716) (19,011,276)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (135,571,708) (52,718,477) (114,504,694) (59,191,861)

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 187,182 (1,384,486) (6,331) -

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจ่าย) (33,484,319) (28,664,595) (38,155,278) (37,630,530)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่ขาดทุน

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 37,952,549 (41,641,269) (31,499,833) (18,193,472)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 (3,472,874) - - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 34,479,675 (41,641,269) (31,499,833) (18,193,472)

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ (25,449,837) 7,166,816 261,271 3,302,708

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 9,029,838 (34,474,453) (31,238,562) (14,890,764)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสทุธิจากภาษี 9,029,838 (34,474,453) (31,238,562) (14,890,764)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,638,905) (31,293,238) (31,238,562) (14,890,764)

ส่วนของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 12,668,743 (3,181,215) - -

9,029,838 (34,474,453) (31,238,562) (14,890,764)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (3,638,905) (31,293,238) (31,238,562) (14,890,764)

ส่วนของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 12,668,743 (3,181,215) - -

9,029,838 (34,474,453) (31,238,562) (14,890,764)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.003) (0.023) (0.023) (0.011)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,425,129,598 599,357,890 196,263,332 208,874,434

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 110,030,034 74,984,638 - 83,439

รวมรายได้ 1,535,159,632 674,342,528 196,263,332 208,957,873

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ (931,759,142) (407,407,692) (171,390,083) (176,394,275)

ตน้ทุนการก่อสรา้ง (85,737,837) (61,522,602) - (83,246)

รวมต้นทุน (1,017,496,979) (468,930,294) (171,390,083) (176,477,521)

กาํไรขนัต้น 517,662,653 205,412,234 24,873,249 32,480,352

รายไดอ้นื 17 32,476,850 34,494,268 203,329,474 184,343,839

ค่าใชจ่้ายในการขาย (154,362,717) (131,669,596) (27,189,008) (47,308,873)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (209,524,647) (100,251,028) (172,374,853) (110,709,333)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปลยีน 550,702 (515,610) (6,331) (4,734)

ตน้ทุนทางการเงนิ (ดอกเบยีจ่าย) (64,230,353) (58,521,114) (76,229,272) (74,255,546)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่ขาดทุน 122,572,488 (51,050,846) (47,596,741) (15,454,295)

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 (3,472,874) - - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 119,099,614 (51,050,846) (47,596,741) (15,454,295)

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 16 (48,738,487) 8,659,969 3,127,800 5,615,384

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 70,361,127 (42,390,877) (44,468,941) (9,838,911)

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสทุธิจากภาษี

รายการทไีมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทุน

- การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

  ผลประโยชน์พนกังาน, สุทธจิากภาษี - (5,632,338) - (5,057,241)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 70,361,127 (48,023,215) (44,468,941) (14,896,152)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 37,164,750 (40,846,901) (44,468,941) (9,838,911)

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 33,196,377 (1,543,976) - -

70,361,127 (42,390,877) (44,468,941) (9,838,911)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 37,164,750 (46,479,239) (44,468,941) (14,896,152)

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 33,196,377 (1,543,976) - -

70,361,127 (48,023,215) (44,468,941) (14,896,152)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.027 (0.030) (0.032) (0.007)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงสว่นของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกินทุน สาํรอง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จากการซือธุรกิจ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 317,173,564 4,585,120,026 199,213,192 4,784,333,218

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี      -      -      -      - (14,664,903) (14,664,903)      - (14,664,903)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 302,508,661 4,570,455,123 199,213,192 4,769,668,315

เงนิปันผลจ่าย -      -      -      - (55,223,999) (55,223,999) (20) (55,224,019)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      - (46,479,239) (46,479,239) (1,543,976) (48,023,215)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 200,805,423 4,468,751,885 197,669,196 4,666,421,081

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 195,395,082 4,463,341,544 271,795,293 4,735,136,837

เงนิปันผลจ่ายของบรษิทัยอ่ย      -      -      -      -      -      - (50) (50)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      - 37,164,750 37,164,750 33,196,377 70,361,127

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 232,559,832 4,500,506,294 304,991,620 4,805,497,914

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนลดทุนจากการ ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว -

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รบัโอนธรุกิจภายใต้ จากการจ่ายโดย สาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ทีชาํระแล้ว การควบคมุเดียวกนั ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,499,763,187) 2,588,050 29,632,014 191,828,802 4,177,280,556

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี      -      -      -      -      - (14,664,903) (14,664,903)

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,499,763,187) 2,588,050 29,632,014 177,163,899 4,162,615,653

เงนิปันผลจ่าย      -      -      -      -      - (55,223,999) (55,223,999)

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - (14,896,152) (14,896,152)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,499,763,187) 2,588,050 29,632,014 107,043,748 4,092,495,502

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,490,187,463) 2,588,050 29,632,014 34,942,146 4,029,969,624

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - (44,468,941) (44,468,941)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,490,187,463) 2,588,050 29,632,014 (9,526,795) 3,985,500,683

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดก่อนภาษเีงนิได้ 119,099,614 (51,050,846) (47,596,741) (15,454,295)

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 46,755,339 42,339,816 13,102,451 13,869,133

รบัรูร้ายการคา่เผอืผลขาดทนุทคีาดว่าจะเกดิขนึ - 2,472,055 - 1,258,904

กําไรจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,388,025) - - -

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 7,396,087 - 7,396,087 -

คา่เผอืการดอ้ยคา่สว่นปรบัปรุงอาคารและเครอืงจกัร 11 4,176,131 - - -

คา่เผอืมลูคา่สทุธทิคีาดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื 65,159,272 - 56,653,695 -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,779,103 4,488,932 2,612,713 4,229,397

ดอกเบยีรบั 17 (9,469,405) (9,681,299) (75,296,103) (67,843,049)

เงนิปันผลรบั 17 - - (24,409,950) (14,999,980)

ตน้ทนุทางการเงนิ 64,230,353 58,521,114 76,229,272 74,255,546

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 10 3,472,874 - - -

ตดัรายการกําไรทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิในเงนิลงทนุในการร่วมคา้ 10 (5,861,825) - - -

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการออกหุน้กู้ 15 3,799,133 - 3,799,133 -

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มื 2,068,394 7,062,514 361,536 6,215,760

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงเงินทนุหมนุเวียน 302,217,045 54,152,286 12,852,093 1,531,416

การเปลียนแปลงเงินทนุหมนุเวียน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 75,075,822 173,647,490 12,827,780 40,357,546

ลูกหนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 767,106 17,678,953 (49,162,349) 50,588,072

สนิคา้คงเหลอื 460,548,993 (159,789,761) (320,697,456) (107,790,361)

ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 104,606,167 (51,812,279) 488,041,322 206,458,274

มลูคา่งานเสรจ็รอเรยีกเกบ็ 11,314,668 2,359,071 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 19,151,335 (4,180,591) 73,499 363,577

เงนิมดัจาํคา่ทดีนิ 8,069,000 (13,069,000) - -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระผูกพนั 4,936,366 (9,460,000) - (1,960,000)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 197,713 (2,073,800) - 13,911

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (23,616,189) (157,753,187) 213,033 (70,710,935)

เจา้หนีกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 15,655 (8,403,146) (64,914,843) 11,449,126

เจา้หนีคา่ทดีนิ - (446,000,000) - -

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 6,976,035 (3,836,719) 12,152 (5,019,713)

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 12,711,836 63,259,743 82,360,000 (163,979)

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลูกคา้ (9,988,510) 10,760,880 - (83,440)

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน - (1,511,300) - (1,511,300)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื (2,245,527) (6,201,534) 786,745 (3,616,820)

เงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 970,737,515 (542,232,894) 162,391,976 119,905,374

จา่ยดอกเบยี (183,664,610) (193,115,112) (73,952,643) (87,367,721)

รบัคนื (จา่ย) ภาษเีงนิได้ (38,257,167) 2,183,571 (4,579,758) 6,140,786

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 748,815,738 (733,164,435) 83,859,575 38,678,439

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย - - 210,740,075 460,620,000

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย - - (797,908,969) (540,500,488)

เงนิสดจา่ยซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (20,235,735) (26,504,335) (21,000) (513,686)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,051,378 3,807,874 - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,000,000) (668,750) (421,045) (668,750)

เงนิสดรบัจากรายไดด้อกเบยีรบั 97,076 257,189 44,805,722 33,817,777

เงนิปันผลรบั 17 - - 24,409,950 14,999,980

เงนิสดจา่ยลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9 - - (50,000,000) (39,999,920)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (16,087,281) (23,108,022) (568,395,267) (72,245,087)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 972,484,200 740,962,880 205,160,000 283,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (573,102,944) (587,357,852) (285,028,344) (2,650,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย - - - 4,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย - - (200,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 184,760,873 903,509,038 2,139,000 70,998,100

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (1,700,198,374) (288,439,012) (67,065,000) (109,562,989)

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ (2,856,390) - (805,044) -

เงนิสดจา่ยหนีสนิตามสญัญาเช่า (5,807,251) (5,610,460) (4,398,471) (4,600,214)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 15 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้ 15 (7,639,800) (14,898,800) (7,639,800) (14,898,800)

เงนิสดจา่ยชําระหุน้กู้ 15 (200,000,000) (1,283,000,000) (200,000,000) (1,283,000,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ - (55,223,999) - (55,223,999)

จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (50) (20) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (332,359,736) 409,941,775 642,162,341 (111,937,902)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 400,368,721 (346,330,682) 157,626,649 (145,504,550)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 136,972,289 371,563,650 2,960,965 107,320,103

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 537,341,010 25,232,968 160,587,614 (38,184,447)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถนุายน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 494,181,315 105,470,280 117,333,702 17,335,324

เงนิเบกิเกนิบญัชี 43,159,695 (80,237,312) 43,253,912 (55,519,771)

537,341,010 25,232,968 160,587,614 (38,184,447)

รายการทีมิใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญั ณ วนัท ี30 มถิุนายน ประกอบดว้ย

- เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,368,644 36,131,375            634,463 18,225

- เจา้หนีจากการซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 2,460,295 - 2,460,295 -

- โอนตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็น

   สนิคา้คงเหลอื 734,441,597 - 416,293,695 -

- โอนตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็น

   ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - 73,406,009            - -

- รบัรูต้น้ทนุทางการเงนิเป็นส่วนของทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ - 1,841,599             - -

- ซอืสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า - 164,015,399          - 21,681,795

- โอนสนิคา้คงเหลอืไปเป็นทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 8,459,554 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ าการเปลีย่นทีอ่ยู่ของส านักงานใหญ่ โดยมทีีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 

ส านักงานใหญ่ เลขที ่343/351 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
ส านักงานสาขา เลขที ่97 หมู่ที ่1 ถนนบา้นแหลมกระเจา ต าบลล าลูกบวั อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 73150 
 

การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) ไดแ้ก่ การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ให้บรกิารรบัเหมา
ก่อสรา้งและจ าหน่ายสนิคา้ประเภทคอนกรตีส าเรจ็รปูในประเทศไทย 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่  6 สงิหาคม    
พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตีความที่แตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกันกบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการน านโยบาย 
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบั  
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 
กลุ่มกจิการมสี่วนงานธุรกจิเกี่ยวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และรบัเหมาก่อสรา้ง รายไดแ้ละก าไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกจิการ
ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรพัย ์ รบัเหมาก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
     บาท 
      
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 10,686,264 - 42,886,407 (53,572,671) - 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,425,129,598 99,806,048 - - 1,524,935,646 
รายได้ตามส่วนงาน 1,435,815,862 99,806,048 42,886,407 (53,572,671) 1,524,935,646 
      
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 142,049,756 (5,501,041) (41,219,520) (24,968,068) 70,361,127 
      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน 
   จากเงินลงทุนในการร่วมค้า      
   ต้นทุนทางการเงินและ (ค่าใช้จ่าย)  
   ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 319,966,460 5,740,661 (29,781,681) (109,122,599) 186,802,841 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น      
   (point in time) 1,425,129,598 - - - 1,425,129,598 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) - 99,806,048 - - 99,806,048 
รวมรายได้ 1,425,129,598 99,806,048 - - 1,524,935,646 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
    ตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรพัย ์ รบัเหมาก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
     บาท 
      
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 15,348,609 4,286,454 (19,635,063) - 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 599,357,890 74,984,638 15,153,499 - 689,496,027 
รายได้ตามส่วนงาน 599,357,890 90,333,247 19,439,953 (19,635,063) 689,496,027 
      
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 15,432,613 (20,755,090) (26,414,079) (10,654,321) (42,390,877) 
      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุน 
   จากเงินลงทุนในการร่วมค้า      
   ต้นทุนทางการเงินและ (ค่าใช้จ่าย)  
   ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 138,884,415 (17,151,046) (22,229,414) (92,033,687) 7,470,268 
      
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้      
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น      
   (point in time) 599,357,890 - 15,153,499 - 614,511,389 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      
   (over time) - 74,984,638 - - 74,984,638 
รวมรายได้ 599,357,890 74,984,638 15,153,499 - 689,496,027 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  รบัเหมา  ตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรพัย ์ ก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหว่างกนั รวม 
     บาท 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564      
สนิทรพัย์รวม 17,264,683,856 666,447,883 531,437,323 (6,150,691,433) 12,311,877,629 
      
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563      
สนิทรพัย์รวม 16,921,486,332 705,351,819 632,306,873 (5,291,109,861) 12,968,035,163 
 
 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ 40,626,501 51,291,589 2,074,906 2,223,834 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11,696,896) (11,696,896) (1,874,906) (1,874,906) 
ลูกหนี้การคา้ สุทธ ิ 28,929,605 39,594,693 200,000 348,928 
     
ลูกหนี้อื่น 77,766,288 69,780,455 38,085,898 33,420,534 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (22,390,262) (22,390,262) (14,767,669) (14,767,669) 
ลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 55,376,026 47,390,193 23,318,229 18,652,865 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งและสนิคา้ 91,303,939 167,429,645 11,429,498 32,986,928 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 19,122,961 15,393,822 8,379,247 4,166,033 
     
รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 194,732,531 269,808,353 43,326,974 56,154,754 
 
ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ทีค่า้งช าระมดีงันี้     

- ไม่เกนิ 3 เดอืน 22,492,682 26,720,388 - - 
- มากกว่า 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 6 เดอืน 2,930,834 7,430,626 - - 
- มากกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 690,728 2,227,749 - - 
- มากกว่า 12 เดอืน 14,512,257 14,912,826 2,074,906 2,223,834 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11,696,896) (11,696,896) (1,874,906) (1,874,906) 
รวมลูกหนี้การคา้ สุทธ ิ 28,929,605 39,594,693 200,000 348,928 
 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ทีด่นิ 759,133,458 341,685,252 739,553,031 322,104,966 
บา้นและทีด่นิ 548,543,988 678,454,309 314,234,065 411,029,699 
หอ้งชุดในอาคารชุด 1,743,932,453 1,758,803,368 - - 
วตัถุดบิ 78,411,495 78,323,275 317,286 272,261 
งานระหว่างท า 8,923,485 8,371,855 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 64,231,124 72,143,201 - - 
วสัดุสิ้นเปลอืง 2,618,168 2,579,860 - - 
หกั  ค่าเผื่อส าหรบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั     
 - วตัถุดบิ (3,556,734) (2,032,419) - - 
 - สนิคา้ส าเรจ็รปู (16,289,612) (9,308,350) - - 
 - ทีด่นิ (56,653,695) - (56,653,695) - 
รวมสนิคา้คงเหลอื สุทธ ิ 3,129,294,130 2,929,020,351 997,450,687 733,406,926 
 
ขาดทุนจากค่าเผื่อส าหรบัมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัของทีด่นิเกดิจากการปรบัลดราคาตามมูลค่ายุตธิรรม และได้รบัรูข้าดทุนนี้ไวใ้นค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทใช้ที่ดนิ บ้านและที่ดนิและห้องชุดในอาคารชุดข้างต้นจ านวน 3,063.77 ล้านบาท และ  
1,053.79 ล้านบาท ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 2,793.02 ล้านบาท และ 733.13 ล้านบาท ตามล าดบั)  
วางเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 
 

8 ต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ 4,382,770,143 4,813,942,461 300,210,165 732,365,254 
งานระหว่างก่อสรา้ง 761,350,492 1,118,496,534 214,989,529 240,157,153 
งานสาธารณูปโภค 656,372,849 622,184,490 197,263,069 217,340,943 
ค่าใชจ้่ายอื่นในการพฒันาโครงการ 152,151,153 131,488,848 76,407,587 78,031,933 
รวมตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 5,952,644,637 6,686,112,333 788,870,350 1,267,895,283 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทใช้ที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างข้างต้นจ านวน 5,132.48 ล้านบาท และ 773.08 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 6,379.10 ล้านบาท และ 1,248.15 ล้านบาท ตามล าดับ) วางเป็นหลักทรพัย์ 
ค ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 14)  
 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและบรษิัทได้บันทึกต้นทุนเงนิกู้ยืมรวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์จ านวน 37.77 ล้านบาทและ 5.88 ล้านบาท ตามล าดับ (พ.ศ. 2563 : จ านวน 105.81 ล้านบาทและ 12.70 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ในการค านวนต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ กลุ่มกจิการและบรษิทัใช้อตัราตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 4.75 ถงึ 5.78 ต่อปี 
ตามล าดบั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 5.12 ถงึ 5.43 ต่อปี ตามล าดบั) อตัราตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราต้นทุนการกู้ยมืทีน่ ามาใชเ้ป็นเงนิทุน
ในการก่อสรา้งโครงการ  
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สุทธิ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจ้าของ 
 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 
30  มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30  มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

% % บาท บาท 
       
บริษทัย่อย       
บรษิทั เนอวานา คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 
บรษิทั เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 
บรษิทั เนอวานา ยู จ ากดั 
บรษิทั เอน็วดีเีอ จ ากดั 
บรษิทั เนอวานา รเิวอร์ จ ากดั 
บรษิทั ควิเทค โปรดกัส์ จ ากดั 
 
บรษิทั เอเทค เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
บรษิทั ดจี ิโฮม เซน็เตอร ์จ ากดั 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

 
ไทย 
ไทย 

ก่อสรา้ง 
อสงัหารมิทรพัย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
อสงัหารมิทรพัย์ 
ผลติคอนกรตี
ส าเรจ็รูป 

ซื้อมาขายไป 
ก่อสรา้ง 

99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
69.99 
99.99 

 
99.99 
99.99 

99.99 
99.99 
99.99 
99.99 
69.99 
99.99 

 
99.99 
99.99 

139,999,800 
149,999,800 
79,999,800 
64,999,800 

213,499,900 
133,099,900 

 
6,600,400 
5,840,000 

139,999,800 
149,999,800 
79,999,800 
64,999,800 

213,499,900 
83,099,900 

 
6,600,400 
5,840,000 

รวม      794,039,400 744,039,400 
Ddffs    หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน 
                  บรษิทัย่อย 

     
(5,840,000) 

 
(5,840,000) 

             เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย สุทธ ิ     788,199,400 738,199,400 

 
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ควิเทค โปรดกัส์ จ ากดั ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 50 ล้านบาท ท าใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิัท 
คิวเทค โปรดักส์ จ ากัด เพิ่มจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท บริษัทจึงเพิ่มเงินลงทุนจ านวน 50,000,000 บาท เพื่อคงสัดส่วน 
การถือหุ้นเดมิร้อยละ 99.99 ในบรษิัท ควิเทค โปรดกัส์ จ ากัด ทัง้นี้บรษิัทดงักล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที ่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้รบัรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้าตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการ 
มสี่วนไดเ้สยีอยู่เป็นจ านวน 3.47 ล้านบาท เนื่องจากส่วนแบ่งขาดทุนในบรษิทัร่วมคา้ดงักล่าวมมีูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบญัชโีดยรวมของ
ส่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วมค้าจ านวน 206,290,000 บาท ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัอื่นตามกฎหมาย
หรอืภาระผกูพนัจากการอนุมานทีเ่กดิจากการร่วมคา้ดงักล่าว 
 
รายการเคลื่อนไหวของส่วนได้เสียในการร่วมค้าส าหรบังวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
มดีงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ราคาตามบญัชตีน้ปี - - 206,290,000 206,290,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (3,472,874) (10,648,834) - - 
ตดัรายการก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 5,861,825 10,648,834 - - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,388,951 - 206,290,000 206,290,000 
 

11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธ ิส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 457,795,914 141,781,393 
ซื้อสนิทรพัย์ 5,768,418 655,463 
โอนมาจากต้นทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 8,459,553 - 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (4,663,353) - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์สุทธ ิ (7,396,087) (7,396,087) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ (4,176,131) - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (33,118,696) (5,917,079) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 422,669,618 129,123,690 
 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 49,013,170 42,728,487 30,132,771 25,553,013 
ดอกเบีย้คา้งรบั 65,739,452 56,367,123 49,284,658 44,747,260 
เงนิประกนัผลงาน 6,235,310 6,144,070 370,778 370,778 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 120,987,932 105,239,680 79,788,207 70,671,051 
 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้การคา้ 181,260,403 263,050,020 14,109,315 10,760,728 
เจา้หนี้อื่น 76,058,616 66,152,643 38,501,383 31,248,007 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 104,221,683 85,399,605 26,961,622 36,812,698 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 361,540,702 414,602,268 79,572,320 78,821,433 
 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14 เงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ส่วนท่ีหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 89,999,237 133,158,932 29,542,548 72,796,460 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,275,104,167 729,085,259 229,231,718 229,675,226 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1,191,608,646 1,340,079,790 931,967,272 1,011,835,616 
 2,556,712,050 2,202,323,981 1,190,741,538 1,314,307,302 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 38,807,958 648,006,958 22,487,958 45,587,958 
     
รวมส่วนทีห่มุนเวยีน 2,595,520,008 2,850,330,939 1,213,229,496 1,359,895,260 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธิ 2,109,480,166 3,014,673,171 109,032,941 150,858,941 
รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,109,480,166 3,014,673,171 109,032,941 150,858,941 
     
รวมเงนิกูย้มื 4,705,000,174 5,865,004,110 1,322,262,437 1,510,754,201 
 
กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่อ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี (ตรวจสอบแล้ว) 3,662,680,129 196,446,899 
กูย้มืเพิม่ 184,760,873 2,139,000 
จ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื (1,700,198,374) (67,065,000) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการกู้ยมื 1,045,496 - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,148,288,124 131,520,899 
 
กลุ่มกจิการใชท้ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งเพื่อค ้าประกนัเงนิกูย้มื ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 7 และขอ้ 8 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 หุ้นกู้ สุทธิ 

 

กลุ่มกจิการใชท้ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึ่งอยู่ในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ โดยมมีูลค่าตามบญัชเีป็นจ านวน 34.25 ล้านบาท ทีด่นิรอการพฒันา
ซึ่งมมีูลค่าตามบัญชีจ านวน 854 ล้านบาทและที่ดินและค่าพฒันาที่ดินซึ่งอยู่ในต้นทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ โดยมมีูลค่า 
ตามบญัชเีป็นจ านวน 452.75 ลา้นบาทเป็นหลกัประกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม/ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   

หุน้กู ้- มูลค่าทีต่ราไว ้ 1,800,000,000 1,000,000,000 
หกั  ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้รอตดัจ่าย  (22,624,200) (14,984,400) 
หกั  ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 7,740,235 3,941,102 
หุน้กู ้สุทธ ิ 1,785,116,035 988,956,702 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม/ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
ส่วนท่ีหมุนเวียน   
หุน้กูท้ีม่กี าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 792,672,013 - 
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   
หุน้กูร้ะยะยาว สุทธ ิ 992,444,022 988,956,702 
   

รวมหุน้กู ้สุทธ ิ 1,785,116,035 988,956,702 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี (ตรวจสอบแล้ว) 988,956,702 988,956,702 
หุน้กูเ้พิม่ 1,000,000,000 1,000,000,000 
จ่ายช าระหุน้กู้ (200,000,000) (200,000,000) 
ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้รอตดัจ่ายเพิม่ขึน้ (7,639,800) (7,639,800) 
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 3,799,133 3,799,133 
ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,785,116,035 1,785,116,035 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสทิธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ มหีลกัประกนัและ 
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.70 ต่อปีและมีอายุ 1 ปี 9 เดือน นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะ 
ครบก าหนดช าระในวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2566 บรษิัทมวีตัถุประสงค์ที่จะน าเงนิที่ไดร้บัจากการออกหุน้กู้ครัง้นี้เพื่อลงทุนในกิจการทัว่ไป 
และ/หรอื ใชจ้่ายคนืเงนิกู ้และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
 

กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่อ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหุน้กู้ 
 

16 ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 
 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั (49,884,407) (12,654,088) - - 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,145,920 21,314,057 3,127,800 5,615,384 
 (48,738,487) 8,659,969 3,127,800 5,615,384 
 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บั
อตัราของก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื รอ้ยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20 ต่อปี) 
 

17 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค้่าบรหิารจดัการ 4,259,118 3,801,739 2,067,057 44,722,924 
รายไดค้่าบรหิารงานขาย - 1,192,706 46,403,943 - 
ดอกเบีย้รบั 4,776,929 4,949,569 39,302,827 32,945,594 
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 917,010 1,360,503 150,004 500 
เงนิปันผลรบั - - 24,409,950 - 
รายไดค้่าเช่า 1,095,000 - 2,100,000 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 307,865 - - - 
รายไดข้ายวสัดุก่อสรา้ง 367,761 2,714,643 - - 
รายไดค้่านายหน้า - - 9,471,325 - 
อื่นๆ 2,360,111 2,280,301 1,653,815 2,252,283 
 14,083,794 16,299,461 125,558,921 79,921,301 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดค้่าบรหิารจดัการ 8,674,853 7,740,334 38,897,299 97,269,160 
รายไดค้่าบรหิารงานขาย 3,164,028 1,817,721 46,403,943 - 
ดอกเบีย้รบั 9,469,405 9,681,299 75,296,103 67,843,049 
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 1,574,027 8,121,336 250,006 820 
เงนิปันผลรบั - - 24,409,950 14,999,980 
รายไดค้่าเช่า 2,380,388 - 4,394,126 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 1,388,025 - - - 
รายไดข้ายวสัดุก่อสรา้ง 1,065,912 2,950,305 - - 
รายไดค้่านายหน้า - - 9,471,325 - 
อื่นๆ 4,760,212 4,183,273 4,206,722 4,230,830 
 32,476,850 34,494,268 203,329,474 184,343,839 
 

18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ก) ผู้ถือหุ้นและบริษทัใหญ่ 
 
เมื่อวนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัท โดยมกีารซื้อขายหุ้นระหว่าง  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิัทสองกลุ่มคอื บรษิัท สงิห์เอสเตท จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มผูถ้ือหุ้นเดมิทีเ่ป็นผู้ก่อตัง้ บรษิัท เนอวานา  
ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (กลุ่มสมวฒันา) ส่งผลใหบ้รษิัทสิ้นสภาพการเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั  (มหาชน) 
ตัง้แต่วนัซื้อขายหุน้ 
 
ในระหว่างไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2564 กลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ซึ่งได้แก่กลุ่มสมวฒันาไดท้ าการขายหุ้นให้ผู้ถอืหุ้นรายย่อยรายหนึ่งส่งผลให ้
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวมสีดัส่วนการถอืหุ้นจากเดมิรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 25 ทัง้นี้ผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ
บรษิทั ไดแ้ก่ กลุ่มสมวฒันาถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.26 ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ข) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2563 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2563 นโยบาย 
การก าหนดราคา  บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการขายสินค้า      
บรษิทัย่อย - - - 120,000 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บรษิทัร่วม - (3,835,307) - - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
      

ต้นทุนรบัเหมาก่อสร้าง      
บุคคลหรอืกจิการ      
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 745,792 - - - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
      

รายได้อ่ืน      
บรษิทัย่อย (1) - - 105,001,530 96,316,425 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บรษิทัร่วม 4,134,115 4,134,115 4,134,115 4,134,115 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บุคคลหรอืกจิการ      
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น - 3,606,219 - - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
      

ดอกเบีย้รบั      
บรษิทัย่อย - - 70,742,326 63,207,387 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
      

ดอกเบีย้จ่าย      
บรษิทัย่อย - - 11,389,627 11,424,128 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บุคคลหรอืกจิการ      
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น 132,448 - 132,448 - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
      

รายการอ่ืน ๆ      
บรษิทัใหญ่      
   เงนิปันผลจ่าย -  28,474,212 - 28,474,212 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   ค่าใชจ้่ายอื่น - 128,400 - 128,400 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บรษิทัย่อย      
   เงนิปันผลรบัจาก      
      บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 24,409,950 14,999,980 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   รายไดค้่าบรหิารงานขาย (1) - - 46,403,943 - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   ค่าใชจ้่ายอื่น - - 835,522 26,742 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บรษิทัร่วม      
   ค่าใชจ้่ายอื่น 45,672 - 45,672 - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
บุคคลหรอืกจิการ       
   ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น      
   ค่าเช่าอาคาร - (89,840) - (89,840) อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   ค่าบรกิารส านักงาน - 2,540,504 - 2,540,504 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   ค่าใชจ้่ายอื่น 10,223,986 1,262,536 - 487,661 อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
   ค่าตดัจ าหน่ายสทิธกิารเช่า 3,506,799 - 3,506,799 - อตัราทีต่กลงร่วมกนั 
 

(1) รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยรายได้ค่าบรหิารงานขาย ซึ่งเป็นรายไดท้ี่เกดิจากการที่บรษิัทบรหิารงานขายที่ดนิใหแ้ก่บรษิัทย่อย โดย
ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัย่อยในการเจรจากบัผูส้นใจซื้อและด าเนินการโอนกรรมสทิธิแ์ทนบรษิทัย่อย 



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ี     
บรษิทัย่อย     
     ลูกหนี้อื่น - - 169,341,643 120,179,293 
     ดอกเบีย้คา้งรบั - - 94,977,046 69,024,063 
การร่วมคา้     
     ลูกหนี้การคา้ - 767,106 - - 
     ลูกหนี้อื่น 821,689 821,689 821,689 821,689 
 821,689 1,588,795 265,140,378 190,025,045 
เจ้าหน้ี     
บรษิทัย่อย     
     เจา้หนี้การคา้ - - 9,864,758 51,342,244 
     เจา้หนี้อื่น - - 39,228,686 62,208,014 
     ดอกเบีย้คา้งจ่าย - - 30,617,107 19,227,480 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
     เจา้หนี้การคา้ 1,935,666 29,231 - - 
     เจา้หนี้อื่น - 1,518,280 - 85,529 
กรรมการ     
     เจา้หนี้อื่น 127,500 500,000 127,500 500,000 
 2,063,166 2,047,511 79,838,051 133,363,267 
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
    หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนด     
         ช าระภายใน 1 ปี 3,708,000 - 3,708,000 - 
     ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (49,038) - (49,038) - 
 3,658,692 - 3,658,692 - 
     

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,564,925 - 3,564,925 - 
     

เงินค า้ประกนัการก่อสร้าง     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,865,097 359,057 - - 
     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 4,038,174 7,795,221 - - 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย - - 3,335,587,697 2,748,418,803 
 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนัโดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.89 ถึงร้อยละ 5.32 ต่อปี 
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.43 ถงึรอ้ยละ 5.02 ต่อปี) โดยมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย - - 350,000,000 350,000,000 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 6.50 ต่อปี) ไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั 
จ่ายคนืเงนิกูเ้มื่อบรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล หรอืครบก าหนด 3 ปีแลว้แต่อย่างใดจะเกดิก่อน 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษทัย่อย 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย - - 4,073,400 4,273,400 
 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักทรพัย์ค ้าประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.89 ถึงร้อยละ 5.32 ต่อปี  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.43 ถงึรอ้ยละ 5.02 ต่อปี) โดยมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 13,081,452 20,334,770 13,081,452 20,334,770 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,416,567 2,423,279 2,416,567 2,423,279 
รวม 15,498,019 22,758,049 15,498,019 22,758,049 

 
19 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ที่เปลี่ยนแปลง
จากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

(ก) ภาระผูกพนัจากสญัญาทีส่ าคญั 
 
ภาระผูกพันจากสญัญาที่ส าคญัซึ่งเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไม่ได้รบัรู้ในข้อมูล 
ทางการเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
สญัญาค่าซื้อทีด่นิ 6,500,000 89,398,500 - 530,022 
สญัญาค่าก่อสรา้ง 511,388,343 773,851,623 654,349 - 
สญัญาค่าวสัดุก่อสรา้ง 480,110 - - - 
 518,368,453 863,250,123 654,349 530,022 

 
 
 
 
 
 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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(ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่กเลกิไม่ได ้

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีย่กเลกิไม่ได ้ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่า
ด าเนินงานทีย่กเลกิไม่ได ้มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 4,536,965 5,036,809 3,180,282 4,955,993 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 1,299,910 4,756,487 1,229,486 4,662,887 
 5,836,875 9,793,296 4,409,768 9,618,880 
 

(ค) ภาระผูกพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไม่ได ้
 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารที่ยกเลิกไม่ได้ ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิาร 
ทีย่กเลกิไม่ได ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 21,636,790 20,303,859 10,495,935 5,819,930 
 21,636,790 20,303,859 10,495,935 5,819,930 
 

(ง) หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัจากธนาคารเพื่อค ้าประกนัการด าเนินงานตามปกติ
ของธุรกจิเป็นจ านวน 106.17 ล้านบาท และ 24.08 ล้านบาท ตามล าดบั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 108.47 ล้านบาท 
และ 22.13 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
 
 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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(จ) คดคีวามทีส่ าคญั 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมคีดคีวามทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 
1. ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (โจทก์) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ากับบริษัท  

ไดย้ื่นฟ้องบรษิัทและกรรมการของบรษิัทซึ่งเป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าบรษิทัผดิสญัญาผู้ถอืหุน้บางประการ
ตามที่ตกลงกนัในสญัญา ท าให้กิจการร่วมค้าดงักล่าวไดร้บัความเสยีหาย โดยโจทก์เรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 
323.78 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิัทได้ยื่นฟ้องต่อบรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวต่อศาลแพ่งเช่นกนั ด้วยฐานความผิดใช้สิทธิ 
ฟ้องคดีโดยไม่สุจรติและละเมิด เนื่องจากบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันดงักล่าวทราบดีว่าการกระท าต่าง ๆ นัน้มิได้ก่อให้เกิด 
ความเสยีหายแก่บรษิัทและไม่เป็นการผดิขอ้สญัญาผูถ้ือหุน้ โดยบรษิัทเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 241.34 ล้านบาท 
ซึง่ฝ่ายบรหิารและทีป่รกึษาทางกฎหมายของบรษิทัเชื่อว่า การด าเนินคดดีงักล่าวเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบรษิัท
และกรรมการของบรษิทั 
 
ในไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายโจทก์ไดย้ื่นฟ้องบรษิทัในฐานะจ าเลยต่อศาลแพ่งเพิม่เตมิจ านวน 2 คด ีโดยกล่าวหาว่า 
บริษัทปฏิบัติผิดสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าดังกล่าวบางประการ เป็นเหตุให้กิจการร่วมค้าได้รบัความ
เสยีหาย โดยโจทก์เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากบรษิัทเป็นจ านวนเงนิ 15 ล้านบาท และ 88.63 ล้านบาท ตามล าดบั ขณะนี้ 
คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างนัดพร้อมและก าหนดประเด็นพิพาทในศาลชัน้ต้น บรษิัทไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก 
คดีดงักล่าวในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเนื่องจากผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทประเมินว่า บรษิัทไม่ได ้
กระท าการใดที่ผดิต่อสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นดงักล่าวและคาดว่าจะไม่เกิดความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัต่อข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลของกลุ่มกจิการ   
 

2. บรษิทัถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลยร่วมโดยลูกบ้านในโครงการแห่งหนึ่ง (โจทก์) ในความผดิฐานละเมดิ โดยโจทก์เรยีกรอ้ง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 36 ล้านบาท ทัง้นี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างนัดไกล่เกลี่ยในศาลชัน้ต้น ในวันที่ 7 กันยายน  
พ.ศ. 2564 บรษิัทไม่ไดบ้นัทกึหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากคดดีงักล่าวในขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเนื่องจากผูบ้รหิารและ
ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัประเมนิว่า บรษิทัมไิดก้ระท าการละเมดิตามทีม่กีารฟ้องรอ้งดงักล่าว 

 
19 เหตุการณ์ภายหลงังบการเงิน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวนัที 6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมได้อนุมตัิให้ซื้อที่ดินพร้อมสิง่ปลูก
สรา้งจากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมลูค่า 105 ลา้นบาท 
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