
บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวม 

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อ

ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

ระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ

ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่วา่จะพบเรื่องทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 103,258,295 104,831,967 1,215,427 11,769,894

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 6 182,154,789 202,866,241 38,552,890 34,197,681

ลกูหน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 ข) 983,700 864,950 661,144,554 808,027,596

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 19 ค)      -      - 3,525,895,095 3,280,722,239

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 7 2,647,835,646 2,756,059,728 747,114,224 745,887,874

ตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 8 6,035,112,746 6,378,912,823 1,330,680,582 1,367,813,525

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา

- มลูคา่งานเสรจ็รอเรยีกเกบ็ สทุธิ 46,184,784 49,130,949      -      -

เงนิมดัจาํคา่ทีด่นิ 60,365,583 48,455,333 10,000,000      -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 21,643,569 21,294,062 800,940 800,940

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 9,097,539,112 9,562,416,053 6,315,403,712 6,249,219,749

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 33,393,572 39,098,754 23,787,120 23,787,120

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย สทุธิ 9      -      - 788,199,400 788,199,400

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ สทุธิ 10 5,141,019 5,141,019 206,290,000 206,290,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 241,500,000 241,500,000 91,500,000 91,500,000

ทีด่นิรอการพฒันา 30,859,898 30,859,898      -      -

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 1,315,104,000 1,315,104,000      -      -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 11 379,058,654 441,804,307 157,225,895 210,372,950

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 293,615,968 296,803,902      -      -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20,511,299 22,069,071 20,162,035 21,653,673

คา่ความนิยม 331,504,909 331,504,909      -      -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี  153,006,328 170,433,987 69,403,985 77,498,643

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 12 140,227,673 130,214,260 79,298,548 75,838,631

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,943,923,320 3,024,534,107 1,435,866,983 1,495,140,417

รวมสินทรพัย ์ 12,041,462,432 12,586,950,160 7,751,270,695 7,744,360,166

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 14 1,662,787,477 1,813,193,572 933,359,654 975,609,652

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 321,498,426 316,338,750 68,582,558 58,713,359

เจา้หน้ีกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19 ข) 100,212,509 100,072,644 183,360,933 183,178,722

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 874,943,187 1,415,866,039 66,515,441      -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 10,258,674 10,236,385      -      -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 19 จ)      -      -      - 740,000

หุน้กูท้ีม่กีาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 15 798,296,294 796,448,902 798,296,294 796,448,902

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 29,147,312 6,551,966      -      -

เจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 85,640,363 87,501,528 18,877,567 21,026,809

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 207,783,964 158,018,304 15,147,513 14,127,513

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา - เงนิรบัล่วงหน้า

ตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ 37,544,645 44,494,182 201,521 252,091

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 37,588,949 24,620,507 18,234,966 12,219,943

รวมหนี้สินหมนุเวียน 4,165,701,800 4,773,342,779 2,102,576,447 2,062,316,991

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 14 1,208,031,025 1,308,540,572      - 66,515,441

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย 19 ง)      -      - 350,000,000 350,000,000

หุน้กู ้สทุธิ 15 992,851,159 991,048,930 992,851,159 991,048,930

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 166,475,563 166,761,814      -      -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 133,441,622 134,767,581      -      -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31,020,507 29,939,069 25,632,151 24,718,231

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 2,531,819,876 2,631,057,966 1,368,483,310 1,432,282,602

รวมหนี้สิน  6,697,521,676 7,404,400,745 3,471,059,757 3,494,599,593

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,681,719,973 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,681,719,973 1,681,719,973 1,681,719,973 1,681,719,973

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,380,600,017 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,380,600,017 1,380,600,017 1,380,600,017 1,380,600,017

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 1,251,361,486 1,251,361,486 5,072,395,167 5,072,395,167

สว่นเกนิทนุจากการซือ้ธุรกจิ 1,589,337,148 1,589,337,148      -      -

สว่นลดมลูคา่หุน้จากการรวมธุรกจิภายใต้

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

สว่นเกนิทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์      -      - 2,588,050 2,588,050

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 766,556,143 610,693,821 285,183,153 254,732,788

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,034,502,912 4,878,640,590 4,280,210,938 4,249,760,573

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 309,437,844 303,908,825      -      -

รวมส่วนของเจ้าของ 5,343,940,756 5,182,549,415 4,280,210,938 4,249,760,573

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 12,041,462,432 12,586,950,160 7,751,270,695 7,744,360,166

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,020,977,446 694,389,797 67,151,802 165,338,666

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง 67,755,420 46,225,102 - -

รวมรายได้ 1,088,732,866 740,614,899 67,151,802 165,338,666

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ (587,351,066) (472,503,689) (56,875,722) (145,128,682)

ตน้ทุนการก่อสรา้ง (62,347,305) (28,377,723) - -

รวมต้นทุน (649,698,371) (500,881,412) (56,875,722) (145,128,682)

กาํไรข ัน้ต้น 439,034,495 239,733,487 10,276,080 20,209,984

รายไดอ้ืน่ 17 20,861,294 18,393,056 156,429,222 77,770,554

กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (9,329) 363,520 6,447 -

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (121,223,282) (69,171,151) (17,574,378) (18,133,292)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (78,172,585) (73,952,939) (57,924,913) (57,870,159)

ตน้ทุนทางการเงนิ (50,270,715) (30,746,034) (52,667,435) (38,073,994)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่ขาดทุน

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 210,219,878 84,619,939 38,545,023 (16,096,907)
สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ - - - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 210,219,878 84,619,939 38,545,023 (16,096,907)

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 16 (48,828,537) (23,288,650) (8,094,658) 2,866,529

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 161,391,341 61,331,289 30,450,365 (13,230,378)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 161,391,341 61,331,289 30,450,365 (13,230,378)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 155,862,322 40,803,655 30,450,365 (13,230,378)

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 5,529,019 20,527,634 - -

161,391,341 61,331,289 30,450,365 (13,230,378)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 155,862,322 40,803,655 30,450,365 (13,230,378)

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 5,529,019 20,527,634 - -

161,391,341 61,331,289 30,450,365 (13,230,378)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 18 0.10 0.03 0.02 (0.01)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกินทุน - สาํรอง ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น จากการซื้อธรุกิจ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      - 40,803,655 40,803,655 20,527,634 61,331,289

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,380,599,978 1,251,361,218 1,589,337,148 46,648,118 236,198,737 4,504,145,199 292,322,927 4,796,468,126

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,380,600,017 1,251,361,486 1,589,337,148 46,648,118 610,693,821 4,878,640,590 303,908,825 5,182,549,415

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      - 155,862,322 155,862,322 5,529,019 161,391,341

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,380,600,017 1,251,361,486 1,589,337,148 46,648,118 766,556,143 5,034,502,912 309,437,844 5,343,940,756

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

6



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ส่วนลดมลูค่าหุ้น จากการจ่ายโดย - สาํรอง รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ที่ชาํระแล ้ว จากการรวมธรุกิจ ใช้ห ุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      -      - (13,230,378) (13,230,378)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 1,380,599,978 5,072,394,899 (2,490,187,463) 2,588,050 29,632,014 21,711,768 4,016,739,246

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 1,380,600,017 5,072,395,167 (2,490,187,463) 2,588,050 29,632,014 254,732,788 4,249,760,573

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด      -      -      -      -      - 30,450,365 30,450,365

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 1,380,600,017 5,072,395,167 (2,490,187,463) 2,588,050 29,632,014 285,183,153 4,280,210,938

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดก่อนภาษเีงนิได้ 210,219,878 84,619,939 38,545,023 (16,096,907)

รายการปรบัปรงุกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดสทุธิรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 19,649,737 23,741,913 4,048,318 6,931,867

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,993,002 (1,080,160) 1,995,970 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - 1,575,400 - 1,575,400

(กลบัรายการ) คา่เผือ่การดอ้ยคา่สว่นปรบัปรงุอาคาร

และเครือ่งจกัร 11 (9,905,597) 2,088,065 (9,905,597) -

คา่เผือ่มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื - 4,252,788 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,081,438 1,389,552 913,920 1,306,356

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 17 (202,008) (657,017) - (100,002)

ดอกเบีย้รบั 17 (4,683,881) (4,692,476) (44,879,164) (35,993,277)

ตน้ทุนทางการเงนิ 50,270,715 30,746,034 52,667,435 38,073,994

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้ 15 3,649,621 - 3,649,621 -

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มื 1,216,581 2,367,289 198,504 1,847,392

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 273,289,486 144,351,327 47,234,030 (2,455,177)

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 20,729,606 (12,849,612) (4,355,209) 9,717,920

ลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (118,750) 767,106 189,500,589 11,184,491

สนิคา้คงเหลอื 108,224,082 255,034,216 (1,226,350) 98,100,979

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ 378,798,163 43,040,473 37,132,943 39,628,500

มลูคา่งานเสรจ็รอเรยีกเกบ็ 2,946,165 13,650,984 - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (349,507) 19,369,552 - 88,199

เงนิมดัจาํคา่ทีด่นิ (11,910,250) 4,000,000 (10,000,000) -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (1,292,738) 201,223 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 20,084,049 27,454,377 14,101,371 7,223,747

เจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 139,865 (1,920,011) (5,432,327) (20,739,826)

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน (1,861,165) 4,618,859 (2,149,242) (24,243)

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 49,967,668 19,052,350 1,020,000 76,360,002

เงนิรบัล่วงหน้าตามสญัญาก่อสรา้งจากลกูคา้ (6,949,537) (1,650,110) (50,570) -

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 12,968,442 (1,264,949) 6,015,023 (1,381,802)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 844,665,579 513,855,785 271,790,258 217,702,790

จา่ยดอกเบีย้ (101,684,816) (97,912,338) (51,285,068) (38,330,979)

จา่ยภาษเีงนิได้ (13,152,184) (9,049,087) (1,203,753) (3,607,795)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 729,828,579 406,894,360 219,301,437 175,764,016

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

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

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระผกูพนั 5,705,182 4,936,366 - -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - 239,825,144 47,318,118

เงนิสดจา่ยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - (484,998,000) (102,552,500)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 58,583,000 1,574,249 58,500,000 -

เงนิสดจา่ยซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,218,738) (20,047,918) - (21,000)

เงนิสดจา่ยซื้อสทิธกิารใช้ (118,404) - - -

เงนิสดจา่ยซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (2,000,000) - -

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 5,454 32,202 5,454 28,257,841

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 62,956,494 (15,505,101) (186,667,402) (26,997,541)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 301,472,800 - 200,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (129,929,170) (356,379,526) (41,400,000) (267,776,726)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - (740,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 10,945,434 84,045,453 - 2,139,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (651,778,202) (411,208,882) - (49,687,500)

เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (1,872,438) - - -

เงนิสดจา่ยหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (1,303,668) (3,643,369) - (2,394,476)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (773,938,044) (385,713,524) (42,140,000) (117,719,702)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18,847,029 5,675,735 (9,505,965) 31,046,773

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 104,831,967 136,972,289 11,769,894 2,960,965

การเปลีย่นแปลงในเงนิเบกิเกนิบญัชี (20,420,701) (16,320,326) (1,048,502) (17,311,741)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 103,258,295 126,327,698 1,215,427 16,695,997

รายการที่มิใช่เงินสดที่ม ีสาระสาํคญั

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม ประกอบดว้ย

- เจา้หนี้ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 114,390,159 4,501,369 - -

- เจา้หนี้ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 1,959,000 - -

- โอนตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ปเป็น

   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - 8,459,555 - -

- รบัรูต้น้ทุนทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,491,641 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

10 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจํากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้าํการเปลีย่นทีอ่ยูข่องสาํนกังานใหญ่ โดยมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 

 

สาํนกังานใหญ่ เลขที ่343/351 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

 

สาํนกังานสาขา เลขที ่97 หมูท่ี ่1 ถนนบา้นแหลมกระเจา ตําบลลาํลกูบวั อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 73150 

 

การดําเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกิจการ”) ได้แก่ การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อขาย ให้บรกิาร

รบัเหมาก่อสรา้งและจาํหน่ายสนิคา้ประเภทคอนกรตีสาํเรจ็รปูในประเทศไทย 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม

พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ตวัเลขที่นํามาเปรยีบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เท่าที่จําเป็น เพื่อให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในข้อมูลทางการเงนิ 

ปีปัจจบุนั 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบับภาษาไทยที่จ ัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรือมีการตีความที่แตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นเรื่องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาบงัคบัใช ้ซึ่งไม่มผีลกระทบที่มนีัยสําคญัต่องบการเงนิ 

ของกลุ่มกจิการ 
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4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย 

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและแหล่งทีม่าของ

ขอ้มูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบั 

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานธุรกจิเกีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละรบัเหมาก่อสรา้ง รายไดแ้ละกาํไรของขอ้มลูตามสว่นงานของกลุ่มกจิการ

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

    ตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรพัย ์ รบัเหมาก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหวา่งกนั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน - 12,409,306 44,627,338 (57,036,644) - 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,020,977,446 67,755,420 - - 1,088,732,866 

รายได้ตามส่วนงาน 1,020,977,446 80,164,726 44,627,338 (57,036,644) 1,088,732,866 

      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่ขาดทุน 

   จากเงินลงทุนในการร่วมค้า      

   ต้นทุนทางการเงินและ (ค่าใช้จา่ย)  

   ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 270,793,140 (4,229,500) 50,529,092 (56,602,139) 260,490,593 

      

กาํไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงาน 137,928,913 (9,552,117) 36,315,364 (3,300,819) 161,391,341 

      

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) 1,020,977,446 - - - 1,020,977,446 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) - 67,755,420 - - 67,755,420 

รวมรายได้ 1,020,977,446 67,755,420 - - 1,088,732,866 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    ตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรพัย ์ รบัเหมาก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหวา่งกนั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน - 18,892,711 - (18,892,711) - 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 694,389,797 46,225,102 - - 740,614,899 

รายได้ตามส่วนงาน 694,389,797 65,117,813 - (18,892,711) 740,614,899 
      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบง่ขาดทุน 

   จากเงินลงทุนในการร่วมค้า      

   ต้นทุนทางการเงินและ (ค่าใช้จา่ย)  

   ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 164,212,573 

 

11,272,456 

 

(14,178,691) (45,940,365) 115,365,973 
      

กาํไร (ขาดทนุ) ตามส่วนงาน 79,526,165 4,690,380 (19,763,874) (3,121,382) 61,331,289 
      

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้      

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้      

   (point in time) 694,389,797 - - - 694,389,797 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ      

   (over time) - 46,225,102 - - 46,225,102 

รวมรายได้ 694,389,797 46,225,102 - - 740,614,899 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

    ตดัรายการ  

 อสงัหาริมทรพัย ์ รบัเหมาก่อสร้าง อ่ืน ๆ ระหวา่งกนั รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565      

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 5,663,477,558 345,539,865 27,128,598 (1,033,275) 6,035,112,746 

ทีด่นิรอการพฒันา - 30,859,898 - - 30,859,898 

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 1,315,104,000 - - - 1,315,104,000 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 240,156,938 886,560 116,576,478 21,438,678 379,058,654 

รวมสนิทรพัย ์ 17,761,430,312 650,792,166 460,899,185 (6,831,659,231) 12,041,462,432 
      

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564      

ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 5,950,132,820  423,751,740  27,967,870 4,434,369 6,406,286,799 

ทีด่นิรอการพฒันา 854,609,450  30,859,898  - - 885,469,348 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 222,266,881 14,263,052 183,566,669 27,750,391 447,846,993 

สนิทรพัยร์วม 16,608,997,388 703,370,084 559,168,390 (5,538,944,593) 12,332,591,269 
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6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้ 54,178,703 42,482,684 7,274,906 1,874,906 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (11,696,896) (11,696,896) (1,874,906) (1,874,906) 

ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 42,481,807 30,785,788 5,400,000 - 

     

ลกูหนี้อื่น 87,389,192 79,723,168 35,413,879 35,935,687 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (22,369,682) (22,369,682) (14,747,089) (14,747,089) 

ลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 65,019,510 57,353,486 20,666,790 21,188,598 

     

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสรา้งและสนิคา้ 61,469,151 100,934,648 9,013,030 8,625,663 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 13,184,321 13,792,319 3,473,070 4,383,420 

     

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธ ิ 182,154,789 202,866,241 38,552,890 34,197,681 

 

ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลกูหนี้การคา้ทีค่า้งชาํระมดีงันี้     

   - ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 17,062,940 8,220,223 5,400,000 - 

   - ไมเ่กนิ 3 เดอืน 8,489,868 5,669,623 - - 

   - มากกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 6 เดอืน 207,652 1,155,834 - - 

   - มากกวา่ 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน  11,403,428 12,880,156 - - 

   - มากกวา่ 12 เดอืน 17,014,815 14,556,848 1,874,906 1,874,906 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (11,696,896) (11,696,896) (1,874,906) (1,874,906) 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธ ิ 42,481,807 30,785,788 5,400,000 - 
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7 สินค้าคงเหลือ สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทีด่นิ 343,017,073 357,236,559 304,325,350 318,544,836 

บา้นและทีด่นิ 672,397,825 643,784,695 442,698,874 427,253,038 

หอ้งชุดในอาคารชุด 1,519,035,308 1,653,956,918 - - 

วตัถุดบิ 92,150,195 79,148,842 90,000 90,000 

งานระหวา่งทาํ 13,427,748 11,882,977 - - 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 61,511,519 64,252,800 - - 

วสัดุสิน้เปลอืง 2,999,822 2,500,781 - - 

หกั  คา่เผือ่สาํหรบัมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั     

 - วตัถุดบิ (10,162,096) (10,162,096) - - 

 - สนิคา้สาํเรจ็รปู (46,541,748) (46,541,748) - - 

รวมสนิคา้คงเหลอื สทุธ ิ 2,647,835,646 2,756,059,728 747,114,224 745,887,874 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัใชท้ีด่นิ บา้นและทีด่นิและหอ้งชุดในอาคารชุดขา้งตน้จาํนวน 2,534.45 ลา้นบาท 

และ 747.02 ลา้นบาท ตามลําดบั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 2,654.98 ล้านบาท และ 745.80 ล้านบาท ตามลําดบั) 

วางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 

 

8 ต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ทีด่นิและคา่พฒันาทีด่นิ 4,622,355,169 5,054,173,203 1,081,527,532 1,094,481,657 

งานระหวา่งก่อสรา้ง 583,602,277 514,939,182 52,897,950 64,884,739 

งานสาธารณูปโภค 667,089,886 655,573,049 141,580,703 149,882,010 

คา่ใชจ้่ายอืน่ในการพฒันาโครงการ 162,065,414 154,227,389 54,674,397 58,565,119 

รวมตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ 6,035,112,746 6,378,912,823 1,330,680,582 1,367,813,525 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัใชท้ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งขา้งตน้จํานวน 4,576.57 ลา้นบาท และ 1,317.51 ลา้นบาท 

ตามลําดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 4,916.46 ล้านบาท และ 1,354.64 ล้านบาท ตามลําดบั) วางเป็นหลกัทรพัย์คํ้าประกนั 

เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาว (หมายเหตุฯ ขอ้ 14) 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดบ้นัทกึตน้ทุนเงนิกูย้มืรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์ํานวน 

16.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : กลุ่มกิจการและบรษิัท จํานวน 21.55 ล้านบาทและ 2.94 ล้านบาท ตามลําดบั) ในการคํานวนต้นทุน 

ทีร่วมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ กลุ่มกจิการและบรษิทัใชอ้ตัราตัง้ขึ้นเป็นทุนรอ้ยละ 6.26 ถงึ 6.35 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5.22 ถึง 

5.78 ต่อปี) อตัราตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีนํ่ามาใชเ้ป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ  

 

9 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย สทุธิ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยไมเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

10 เงินลงทนุในการรว่มค้า สทุธิ 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่ไม่ได้บันทึก 

ในงบการเงนิอยูเ่ป็นจํานวน 2.05 ลา้นบาท เนื่องจากส่วนแบ่งขาดทุนในบรษิทัร่วมคา้มมีลูค่าเกนิกว่ามลูคา่ตามบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยี

ในบรษิทัรว่มคา้จาํนวน 206.29 ลา้นบาทณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไมม่ภีาระผกูพนัอื่นตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนั

จากการอนุมานทีเ่กดิจากการรว่มคา้ 

 

11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 

 

รายการเคลือ่นไหวของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธ ิสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี สทุธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 441,804,307 210,372,950 

ซือ้สนิทรพัย ์ 2,710,379 - 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์สทุธ ิ (60,576,002) (60,495,970) 

กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 9,905,597 9,905,597 

คา่เสือ่มราคาสาํหรบังวด (14,785,627) (2,556,682) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 379,058,654 157,225,895 

 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย 51,528,147 47,467,746 22,826,465 21,622,713 

ดอกเบีย้คา้งรบั 79,927,397 75,267,123 56,153,425 53,897,260 

เงนิประกนัผลงาน 8,772,129 7,479,391 318,658 318,658 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 140,227,673 130,214,260 79,298,548 75,838,631 

 

13 เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ 103,681,792 88,491,790 14,058,154 9,103,039 

เจา้หนี้อื่น 110,180,869 126,907,834 29,300,263 23,465,901 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 107,635,765 100,939,126 25,224,141 26,144,419 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 321,498,426 316,338,750 68,582,558 58,713,359 

 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนท่ีหมุนเวียน     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1,026,549,922 1,067,949,922 656,887,922 698,287,922 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 544,624,649 633,210,043 227,036,052 226,837,548 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 91,612,906 112,033,607 49,435,680 50,484,182 

 1,662,787,477 1,813,193,572 933,359,654 975,609,652 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 874,943,187 1,415,866,039 66,515,441 - 

     

รวมสว่นทีห่มนุเวยีน 2,537,730,664 3,229,059,611 999,875,095 975,609,652 

     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ 1,208,031,025 1,308,540,572 - 66,515,441 

รวมสว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 1,208,031,025 1,308,540,572 - 66,515,441 

     

รวมเงนิกูย้มื 3,745,761,689 4,537,600,183 999,875,095 1,042,125,093 

 

กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่อ้งดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิรวมถงึสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มื 

 

รายการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้ปี (ตรวจสอบแลว้) 2,724,406,611 66,515,441 

กูย้มืเพิม่ 10,945,434 - 

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื (651,778,202) - 

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายในการกูย้มื 993,674 - 

คา่ใชจ้่ายในการกูย้มื (1,593,305) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,082,974,212 66,515,441 

 

กลุ่มกจิการใชท้ีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งเพือ่คํ้าประกนัเงนิกูย้มื ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 7 และขอ้ 8 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 หุ้นกู้ สทุธิ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการใชท้ีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งซึ่งอยู่ในทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยมมีูลค่าตามบญัชเีป็นจํานวน 

31.08 ลา้นบาท ทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิซึ่งอยู่ในตน้ทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์โดยมมีูลค่าตามบญัชเีป็นจํานวน 972.32 ลา้นบาท 

และอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน โดยมมีูลค่าตามบญัชเีป็นจํานวน 389.69 ล้านบาท เป็นหลกัประกนั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 

จาํนวน 32.12 ลา้นบาท 969.82 ลา้นบาท และจาํนวน 389.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   

หุน้กู ้- มลูคา่ทีต่ราไว ้ 1,800,000,000 1,800,000,000 

หกั  คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (27,760,200) (27,760,200) 

หกั  ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 18,907,653 15,258,032 

หุน้กู ้สทุธ ิ 1,791,147,453 1,787,497,832 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

ส่วนท่ีหมนุเวียน   

หุน้กูท้ีม่กีาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธ ิ 798,296,294 796,448,902 
   

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน   

หุน้กูร้ะยะยาว สทุธ ิ 992,851,159 991,048,930 
   

รวมหุน้กู ้สทุธ ิ 1,791,147,453 1,787,497,832 
 

กลุ่มกจิการมหีน้าทีต่อ้งดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหุน้กู ้
 

รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้ปี (ตรวจสอบแลว้) 1,787,497,832 

ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย 3,649,621 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,791,147,453 

  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

 

ผลประโยชน์ (คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (31,687,129) (26,174,579) - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (17,141,408) 2,885,929 (8,094,658) 2,866,529 

 (48,828,537) (23,288,650) (8,094,658) 2,866,529 

 

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บั

อตัราของกาํไรรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอื รอ้ยละ 20 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 20 ต่อปี) 

 

17 รายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 2,328,366 4,415,734 24,169,952 36,830,242 

รายไดค้า่บรหิารงานขาย 1,748,140 3,164,028 - - 

ดอกเบีย้รบั 4,683,881 4,692,476 44,879,164 35,993,277 

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 202,008 657,017 - 100,002 

รายไดค้า่เชา่ 2,272,500 1,285,388 3,232,500 2,294,126 

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์ 7,912,595 1,080,160 7,909,627 - 

รายไดข้ายวสัดุก่อสรา้ง - 698,152 - - 

รายไดค้า่นายหน้า 23,365 - 697,710 - 

สว่นแบ่งกาํไรจากการขายทีด่นิ  - - 74,854,617 - 

อื่นๆ 1,690,439 2,400,101 685,652 2,552,907 

 20,861,294 18,393,056 156,429,222 77,770,554 
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18 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดสามเดอืนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวน 

หุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2563 

     

กาํไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 155,862,322 40,803,655 30,450,365 (13,230,378) 

จาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 1,553,174,254 1,553,174,215 1,553,174,254 1,553,174,215 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.10 0.03 0.02 (0.01) 

 

ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2564 (หมายเหตุฯ ขอ้ 21) เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั ซึ่งการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

เกดิขึน้ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนทีก่ลุ่มกจิการจะอนุมตัใิหอ้อกขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล กลุ่มกจิการต้องคํานวณ

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสําหรบัทุกงวดโดยใชจ้ํานวนทีร่วมหุน้ปันผลใหม่ โดยสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

กลุ่มกจิการไดป้รบัปรุงจํานวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงจํานวนหุน้ในงวดปัจจุบนั เสมอืนว่า 

การจ่ายหุน้ปันผลนัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว 
  

กลุ่มกจิการไมม่หุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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19 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  

 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 

นโยบาย 

การกาํหนดราคา 

 บาท บาท บาท บาท 

      

รายได้อ่ืน      

บรษิทัยอ่ย (1) - -  99,688,261   38,059,143  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

บรษิทัรว่มคา้  1,489,019   2,067,058   1,489,019   2,067,058  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

      

ดอกเบีย้รบั      

บรษิทัยอ่ย - -  42,617,547  33,734,169  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

      

การซ้ือสินค้าและรบับริการ      

บรษิทัยอ่ย      

   ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ - - 12,409,305 -  

      

ดอกเบีย้จ่าย      

บรษิทัยอ่ย - -  5,614,538   5,662,006  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

      

รายการอ่ืนๆ      

บรษิทัยอ่ย      

    คา่ใชจ้่ายอื่น - -  3,148   203,033  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

บรษิทัรว่มคา้      

    คา่ใชจ้่ายอื่น  -     45,672   -     45,672  อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

บุคคลหรอืกจิการ      

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น      

   ตน้ทนุคา่ก่อสรา้ง      

     อสงัหารมิทรพัย ์ 2,824,617   -    24,284  -    อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

   คา่สวสัดกิาร  56,653   -     56,653  -    อตัราทีต่กลงรว่มกนั 

 
(1) รายไดอ้ื่นประกอบดว้ยรายไดค้่าบรหิารงานขาย ซึ่งเป็นรายไดท้ีเ่กดิจากการทีบ่รษิทับรหิารงานขายทีด่นิใหแ้ก่บรษิทัย่อยและ

รายไดท้ีเ่กดิจากการทีบ่รษิทับรหิารงานขายอสงัหารมิทรพัยก์ลุ่มคอนโดมเินียม โดยทําหน้าทีเ่ป็นตวัแทนบรษิทัย่อยในการ

เจรจากบัผูส้นใจซือ้และดาํเนินการโอนกรรมสทิธิแ์ทนบรษิทัยอ่ย 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

ลกูหน้ี     

บรษิทัยอ่ย     

     ลกูหนี้อื่น - - 433,616,548 293,236,327 

     ดอกเบีย้คา้งรบั - - 226,587,567 183,970,020 

     เงนิปันผลคา้งรบั - - - 329,999,560 

การรว่มคา้     

     ลกูหนี้อื่น 940,439 821,689 940,439 821,689 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     

     ลูกหนี้การคา้ 43,261 43,261 - - 

 983,700 864,950 661,144,554 808,027,596 

     

เจ้าหน้ี     

บรษิทัยอ่ย     

     เจา้หนี้การคา้ - - 643,115 651,078 

     เจา้หนี้อื่น - - 35,099,457 40,584,506 

     ดอกเบีย้คา้งจา่ย - - 47,487,676 41,873,138 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     

     เจา้หนี้การคา้ 100,009 2,644 18,185 - 

     เจา้หนี้คา่ซือ้ทีด่นิ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

กรรมการ     

     เจา้หนี้อื่น 112,500 70,000 112,500 70,000 

 100,212,509 100,072,644 183,360,933 183,178,722 

     

เงินคํา้ประกนัการก่อสร้าง     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 951,479 912,186 - - 

     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 3,428,274 3,428,274 - - 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - 3,525,895,095 3,280,722,239 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั มอีตัราดอกเบี้ย

รอ้ยละ 5.10 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 5.12 ต่อปี) โดยมกีาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 

 

ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย - - 350,000,000 350,000,000 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี 

และไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั โดยเงนิกูย้มืนี้จะจ่ายคนืเมือ่บรษิทัยอ่ยจ่ายเงนิปันผลหรอืครบกาํหนด 3 ปีแลว้แต่อยา่งใดจะเกดิก่อน 

 

จ) เงินกู้ยมืระยะสัน้จากบริษทัย่อย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย - - - 740,000 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.89 ถงึรอ้ยละ 5.45 ต่อปี ไม่มหีลกัทรพัย์

คํ้าประกนั กาํหนดชาํระคนืเมือ่ทวงถาม 
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ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 7,377,572 7,089,113 7,377,572 7,089,113 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 485,249 1,201,608 485,249 1,201,608 

รวม 7,862,821 8,290,721 7,862,821 8,290,721 
 

20 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่ปลีย่นแปลงจาก

งบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

(ก) ภาระผกูพนัจากสญัญาทีส่าํคญั 
 

ภาระผูกพนัจากสญัญาที่สําคญัซึ่งเกี่ยวกบัภาระผูกพนัที่เป็นข้อผูกมดั ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ไม่ได้รบัรู้ในข้อมูล 

ทางการเงนิมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สญัญาคา่ซือ้ทีด่นิ 1,015,817,860 241,586,567 725,900,000 - 

สญัญาคา่ก่อสรา้ง 495,935,019 352,591,937 2,588,949 - 

สญัญาคา่วสัดุตกแต่ง - 1,803,122 - - 

 1,511,752,879 595,981,626 728,488,949 - 
 

(ข) ภาระผกูพนัจากสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้
 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้ยอดรวมของจาํนวนเงนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่

ดาํเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ด ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี 5,210,856 4,986,059 3,747,955 3,269,312 

เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,919,266 2,177,386 2,635,740 1,845,298 

 8,130,122 7,163,445 6,383,695 5,114,610 
  



บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

25 

 

(ค) ภาระผกูพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไมไ่ด ้

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารที่ยกเลกิไม่ได ้ยอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ต่ําทีต่้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิาร 

ทีย่กเลกิไมไ่ด ้มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ไมเ่กนิ 1 ปี 41,388,650 22,994,183 14,458,758 7,691,024 

 41,388,650 22,994,183 14,458,758 7,691,024 

 

(ง) หนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและบรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัจากธนาคารเพื่อคํ้าประกนัการดําเนินงานตามปกติ

ของธุรกจิเป็นจํานวน 85.03 ล้านบาท และ 11.35 ล้านบาท ตามลําดบั (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 95.95 ล้านบาท 

และ 11.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

(จ) คดคีวามทีส่าํคญั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มคีดฟ้ีองรอ้งที่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัจาก 

ปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

21 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

เมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

ประจาํปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.138889 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 191,750,002 บาท โดยเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึง่บรษิทัไดก้าํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2565 ดงันี้ 

 

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัจํานวน 172,575,002 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิทั ในอตัรา 8 หุน้เดมิ 

ต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 172,575,002 บาท 

 

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.013889 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 19,175,000 บาท  
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