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ที ่CS/002/05/2564     

            7 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และไตรมาสที ่1/2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”/ “เนอวานา ไดอิ”) ครัง้ที ่7/2564 เมื่อ
วนัที ่7 พฤษภาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทั
ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรบัปี ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 และไตรมาสที ่1/2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

หมายเหตุ รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้า ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรายได้อ่ืน และต้นทุนอ่ืน 

Healthy Quarter from Strong Backlogs   

รายไดร้วมในไตรมาส 1/2564 อยู่ที ่741 ล้านบาท โดยมกี าไรส าหรบัปีที ่61 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก -8 ล้านบาท ในไตรมาส 
1/2563 และ -58 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2563 ซึง่รายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 118 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนักบัปีที่
ผ่านมา โดยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 117 และรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 131 เมื่อ

ผลการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบ

ไตรมาส 4/2563

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy qoq

รายได :้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 319 94% 532 87% 694 94% 117% 31%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 20 6% 79 13% 46 6% 131% -42%

รวมรายได้ 339 100% 611 100% 741 100% 118% 21%

ตน้ทนุ:

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ 191 60% 376 71% 473 68% 147% 26%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง 18 88% 71 89% 28 61% 61% -60%

รวมตน้ทนุ 209         62% 446         73% 501 68% 140% 12%

ก าไรข ัน้ตน้ 131 38% 165 27% 240 32% 84% 45%

รายไดอ้ืน่ 26 8% 12 2% 20 3% -23% 74%

ตน้ทุนอืน่ (8) -2% (1) 0% (2) 0% -78% 46%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (82) -24% (80) -13% (69) -9% -15% -14%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (48) -14% (124) -20% (74) -10% 56% -40%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธจิากอัตราแลกเปลีย่น 1 0% 1 0% 0 0% -58% -39%

ตน้ทุนทางการเงนิ (30) -9% (32) -5% (31) -4% 3% -4%

ก าไรกอ่นสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุ (9) -3% (60) -10% 85 11% -999% -242%

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 0 0% (2) 0% 0 0% n/a -100%

ภาษีเงนิได ้ 1 0% 4 1% (23) -3% -1660% -654%

ก าไรส าหรบัปี (8) -2% (58)          -9% 61 8% -875% -207%

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (9) -3% (75) -12% 41 6% -553% -154%

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 0% 17 3% 20 3% 1900% 18%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่สทุธจิากภาษี (6) -2% 5 1% 0 0% -100% -100%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม (14) -4% (53)          -9% 61 8% -553% -216%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (15) -4% (70) -11% 41 6% -369% -158%

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1 0% 17 3% 20 3% 1900% 18%

ส าหรบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่น

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2564 %เปลีย่นแปลง
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เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนักบัปีทีผ่่านมา ทัง้นี้ NVD กลบัมายนืไดด้ขีึน้ ภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิทีถ่กูกดดนัอย่างหนักจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ต่อเนื่องเป็นปีทีส่อง อนัเนื่องมาจาก Backlog ทีส่ะสมมาตัง้แต่ไตรมาส 2/2562 ทีผ่่านมา 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ปรบัตวัดขีึน้ จากการโอนกรรมสทิธิจ์ากทัง้แนวราบและแนวสูง โดยในไตรมาส 1/2564 
เป็นรายได้จากการโอนกรรมสทิธิแ์นวราบร้อยละ 33 และแนวสูง (คอนโดมเินียม) ร้อยละ 67 ซึ่งยอดการโอนกรรมสทิธิ ์
แนวราบส่วนใหญ่มาจากโครงการในกลุ่มของ Nirvana @Work โดยเฉพาะในโครงการ Nirvana @Work รามอินทรา 
เน่ืองจากเทรนด ์“New-normal” น่าจะส่งผลใหค้วามตอ้งการโฮมออฟฟิสมมีากยิง่ขึน้ (เมื่อเทยีบกบัออฟฟิสส านักงานขนาด
ใหญ่ใจกลางเมอืง ซึง่มคีวามเสีย่งสงูกว่าต่อการตดิเชือ้ COVID-19) ประกอบกบัความคบืหน้าของการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสาย
สชีมพทูีก่่อสรา้งใกลแ้ลว้เสรจ็ 

ยอดการโอนกรรมสิทธิข์องคอนโดมิเนียมในไตรมาสนี้ยงัคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากการโอนกรรมสิทธิห์้องชุดใน
โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok (“BTRRB”) ที่มอีตัราก าไรค่อนขา้งสูง และยงัคงม ีBacklog รอ
โอนกรรมสิทธิใ์นไตรมาส 2/2564 อีกจ านวนหนึ่ง ประกอบกับการโอนกรรมสิทธิข์องห้องชุดในโครงการ theMOST 
Issaraphap จ านวน 49 ยูนิต ซึ่งเป็นคอนโดมเินียมแนวราบใกล้โรงพยาบาลศริริาช โครงการล่าสุดทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็ และ
เริม่โอนกรรมสทิธิห์้องชุดให้กบัลูกค้าในเดอืนมนีาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทัง้สองโครงการคอนโดมเินียมเป็นตวัช่วยผล
ประกอบการที่ส าคญัท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ านวยเช่นนี้ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากจุดเด่นเฉพาะตัวของทัง้สอง
โครงการ กล่าวคอื BTRRB เป็นคอนโดมเินียมเพื่อการอยู่อาศยั ที่เงยีบสงบ มคีวามเป็นส่วนตวัและไม่แออดั ในขณะที่ 
theMOST เป็นคอนโดมเินียม ใกล้โรงพยาบาลศริริาช ซึ่งเหมาะส าหรบับุคคลากรทางการแพทย์ และ/หรอืครอบครวัของ
ผูป่้วยทีต่อ้งการทีพ่กัอาศยัใกลโ้รงพยาบาล 

Product Uniqueness with High Affordability 

หนึ่งในกลยุทธ์หลักในการขบัเคลื่อนธุรกิจของ NVD ในปี 2564 คือ การมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั สร้างความแตกต่างภายใต้ DNA ของบ้านเนอวานาเดมิ คอื การออกแบบรงัสรรค์บ้านในลกัษณะ 
“Natural Modern” ทีส่ามารถเขา้ถงึธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดแขง็ของโครงการบ้านแนวราบของเรา ส าหรบัปีนี้ NVD จะมุ่งมัน่
พฒันาผลติภณัฑ์ ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มตลาดในวงกวา้งมากขึน้ โดยจะเน้นไปทางบ้านแนวราบเป็นหลกั (โครงการแนวสงู
จะพจิารณา หากมทีี่ดนิศกัยภาพสูง อย่างเช่นที่ดนิของ theMOST Issaraphap เขา้มา) เพื่อรองรบัอุปสงค์ของตลาดใน
อนาคตต่อไป 

 

โครงการtheMOST Issaraphap เปิดขายอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป้นตัวอย่างของ
โครงการทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในราคาทีส่ามารถจบัตอ้งได้ เป็นโครงการคอนโดมเินียมแนวราบโครงการ
แรกของ NVD ในรูปแบบ “Natural Modern Condominium with Perfect Atmosphere” ซึง่มแีนวคดิตน้แบบ
จากโครงการ Nirvana BEYOND ทีเ่ป็นโครงการบา้นเดีย่วอนัเป็นแบรนดส์ญัลกัษณ์ของ NVD 

โครงการ theMOST ม ี193 ยูนิต ตัง้อยู่บนถนนอสิรภาพ ใกล้โรงพยาบาลศริริาช รวมถึงสถานีรถไฟฟ้าทัง้
สายสีแดง สีน ้าเงิน และสีส้ม โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ใกล้เคยีง
ทัง้หมด ตลอดจนครอบครวัและผู้ป่วยที่ต้องมาใช้บริการโรงพยาบาลในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน น่าจะช่วยใหเ้รายนืหยดัอยู่ได้ แมใ้นภาวะเศรฐกิจที่ไม่
เอื้ออ านวย  

ณ สิ้นปี 2563  theMOST มียอด Backlog จ านวน 470 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 67 จากมูลค่ารวมของ
โครงการ) โดยในเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา สามารถโอนกรรมสิทธิห์้องชุดให้กบัลูกค้าได้จ านวน 49 ยูนิต คดิ
เป็นมลูค่า 172 ลา้นบาท 
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นอกเหนือจากผลติภณัฑเ์ช่นโครงการ theMOST แลว้ บรษิทัฯ ก าลงัอยู่ในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อโครงการทีพ่กั
อาศยัแนวราบรุ่นใหม่ๆ ทีจ่ะยงัคงเอกลกัษณ์ความพถิพีถินัในการออกแบบ การใชพ้ืน้ทีอ่ย่างฉลาดและคุม้ค่า แต่จะอยู่ใน
ระดบัราคาที่จบัต้องไดม้ากยิง่ขึน้ เพื่อเขา้สู่ตลาดทีก่วา้งขึน้ และเพื่อสรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ส าหรบัการต่อ
ยอดไปกบักลยุทธห์ลกัของการพฒันาทีด่นิในรปูแบบ Township Development ไดด้ยีิง่ขึน้  บรษิทัฯ คาดหวงัใหผ้ลติภณัฑ์
ใหม่ๆ  เห ล่านี้  ช่ วยลดผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดของ เชื้ อ  COV ID -19  ที่ท า ให้ผู้บ ริ โภคในปัจจุบัน 
ค านึงถงึความคุม้ค่าเป็นหลกั ในการตดัสนิใจเลอืกซื้อทีอ่ยู่อาศยั 

รายได้ 
NVD มรีายไดร้วมของทุกส่วนงานจ านวน 741 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 เพิม่ขึ้นร้อยละ 118 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา รายไดใ้นแต่ละส่วนงานมกีารเปลีย่นแปลง ดงันี้ 

• รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 117 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

• รายได้จากสญัญาก่อสร้าง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 131 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

การรายงานผลประกอบการในไตรมาสนี้ รายได้จากการขายสินค้า ถูกจดัประเภทใหม่ โดยให้รวมอยู่กบัรายได้อ่ืน 
ในช่วงหนึ่งปีทีผ่่านมา สนิคา้ของ NVD (เช่น รัว้คอนกรตีส าเรจ็รปู โครงสรา้งคอนกรตีส าเรจ็รปู) เป็นการขายสนิคา้พรอ้ม
การบรกิารตดิตัง้ ท าใหก้ารรบัรูร้ายไดข้องสนิคา้ประเภทนี้ ถูกบนัทกึเป็นรายไดบ้รรทดัทีส่อง ซึ่งกค็อื รายไดจ้ากสญัญา
ก่อสรา้ง ในขณะทีก่ารขายเฉพาะสนิคา้ในลกัษณะทีไ่ม่มกีารบรกิารตดิตัง้ มสีดัส่วนทีล่ดต ่าลงอย่างมนีัยส าคญั เมื่อเทยีบ
กบัรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิทั ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายสนิคา้เหล่านี้ในไตรมาสนี้ มมีูลค่ารวมประมาณ 2.4 ล้านบาท 
จงึถูกจดัประเภทใหม่ โดยไปรวมกบัรายไดอ้ื่น (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่18) 

 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 117 เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการโอนกรรมสทิธิ ์
ทัง้แนวราบและคอนโดมเินียม ซึ่งเตบิโตรอ้ยละ 105 และรอ้ยละ 356 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ตามล าดบั 

โดยมูลค่ารวม โครงการโฮมออฟฟิศ Nirvana @WORK สามารถ
โอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายได้สูงที่สุด เมื่อเทยีบกบัโครงการแนวราบ
ดว้ยกนั โดยเฉพาะโครงการ Nirvana @WORK รามอนิทรา บรษิทัฯ 
เชื่อว่าการระบาดของ COVID-19 น่าจะมส่ีวนท าใหค้วามตอ้งการโฮม 
ออฟฟิศเพิม่สูงขึ้น เนื่องจาก มคีวามเสี่ยงน้อยต่อการติดเชื้อต ่ากว่า
การท างานในอาคารส านักงานขนาดใหญ่ ประกอบกบั งานก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสชีมพทูีใ่กลแ้ลว้เสรจ็ 

ส าหรบัโครงการคอนโดมเินียม BTRRB สามารถโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดไดจ้ านวน 4 ยนูิตในไตรมาสนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของ
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ ในขณะที ่theMOST สามารถโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดจ านวน 49 ยูนิต หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
25 ของรายได ้เป็นทีน่่าสงัเกตว่าโครงการคอนโดมเินียมทัง้สองโครงการของ NVD น่าจะมคีวามโดดเด่นในสภาวะทีเ่กดิการ
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ระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ในขณะน้ี ดว้ยเหตุทีว่่า BTRRB เป็นโครงการทีอ่ยู่อาศยัทีเ่งยีบสงบ ทีม่คีวามส่วนตวั แต่
ยงัคงอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้กบัพืน้ทีศู่นย์การคา้ขนาดใหญ่ ในขณะที ่ theMOST ตัง้อยู่ใกล้กบัแหล่งทีท่ างานของบุคลากร
ทางการแพทย ์ซึง่ก าลงัปฏบิตัภิารกจิกนัอย่างหนักในขณะนี้ 

 

 

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยรายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง แบ่งไดเ้ป็น 2 
ส่วนหลกัๆ คอื  
1) งานก่อสร้างบ้านเดี่ยวแบบสัง่สร้าง (Built-to-order: BTO) ใน
โครงการของ NVD และโครงการ Turnkey ซึ่งเป็นการด าเนินงานใน
รปูแบบ Home Building Service ใหแ้ก่ลูกคา้ภายในโครงการ และ  
2) โครงการ Construction Service ส าหรบัลูกคา้องคก์รภายนอก   
 

รายไดจ้ากงานก่อสรา้งบา้นเดีย่วแบบสัง่สรา้งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 
39 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากความคบืหน้าของงานก่อสรา้งบา้นสัง่สรา้ง โดยส่วนใหญ ่
คอืบา้นทีข่ายใหก้บัลูกคา้ในโครงการ Nirvana BEYOND Bangna-Att U Park และ Nirvana ICON Pinklao โดย ณ สิน้ไตร
มาส 1/2564 ยอด Backlog โดยรวมของทุกๆ โครงการรวมกนัอยู่ประมาณ 120 ลา้นบาท ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส
ถดัๆไป ตามความคบืหน้างานกอ่สรา้ง 

รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งกบัลูกคา้องคก์รภายนอก เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่
ลดลงรอ้ยละ 58 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา ซึง่รายไดใ้นกลุ่มนี้ประกอบดว้ย งานรบัจา้งก่อสรา้ง ทัง้ทีเ่ป็นทีพ่กัอาศยัและ
งานก่อสรา้งทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั และเพื่อเป็นการเพิม่การใชส้นิคา้คอนกรตีและการใชก้ าลงัการผลติของโรงงาน กลุ่มบรษิทัฯ 
ไดม้กีารรบัจา้งก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัใหก้บัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่น ตลอดจนการรบัจา้งก่อสรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กั
อาศยั เช่น อาคารรสีอรท์ อาคารโครงสรา้งเครอืขา่ยโทรคมนาคม และสถานบีรกิารน ้ามนั ซึง่งานก่อสรา้งบางส่วนแลว้เสรจ็ 
สามารถส่งมอบใหก้บัลูกคา้ และรบัรูร้ายไดแ้ลว้ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ยงัคงด าเนินการยื่นซองประมลูโครงการ เพื่อรบังาน
ก่อสรา้งเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง โดยหวงัใหร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้ง ช่วยลดความผนัผวนของรายไดจ้ากการขาย
อสงัหารมิทรพัยไ์ดบ้า้ง 

ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาส 1/2564 บริษัทมีต้นทุนขายของทุกส่วนงานรวม 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 140 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของ
รายได ้โดยตน้ทุนขายรวมประกอบดว้ย 

• ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 473 ลา้นบาท  

• ต้นทุนในการรบัจ้างก่อสร้าง จ านวน 28 ลา้นบาท  
 



 

 343/351 Prasert-Manukitch Rd.,Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 
T : (662) 105-6789 F : (662) 105-6787 www.nirvanadaii.com 

 

อตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมในไตรมาส 1/2564 ปรบัตวัดขีึน้ทีร่อ้ยละ 32 จากรอ้ยละ 27 ในไตรมาส 4/2563 แต่ปรบัตวัลดลง 
จากรอ้ยละ 38 ในไตรมาส 1/2563 โดยมปัีจจยัส าคญัจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของส่วนงานขายอสงัหาริมทรพัย ์ในไตรมาส 
1/2564 เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา เป็นผลจากรายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใน BTRRB และ
theMOST ทีม่อีตัราก าไรค่อนขา้งสงู ซึง่เป็นส่วนประกอบหลกัถงึเกอืบรอ้ยละ 67 ของรายไดส้ าหรบังวด ในขณะเดยีวกนั
อตัราก าไรขัน้ตน้ของส่วนงานรบัจ้างก่อสร้างปรบัตวัดขีึน้ จากสญัญาว่าจา้งก่อสรา้งฉบบัใหม่จ านวน 4 สญัญาทีเ่ริม่ตน้
ในไตรมาส 3/2563 และ 3 สญัญาในไตรมาส 4/2563 ซึ่งมอีตัราก าไรสูงกว่าโครงการก่อสร้างอาคารส าหรบัเครือข่าย
โทรคมนาคมทีผ่่านมา ทีด่ าเนินการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ นอกจากนี้มกีารปรบัปรุงประมาณการตน้ทุนในไตรมาสนี้ ส่งผลให้
อตัราผลก าไรจากสญัญาก่อสร้างปรบัตวัดีขึ้น แต่ถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจในปีนี้ที่ยงัอยู่
ในช่วงซบเซาจากการระบาดของ COVID-19 ท าใหบ้รษิทัตอ้งเสนอโปรโมชัน่และราคาพเิศษใหก้บัลูกคา้ในบางยูนิตเพื่อ
สรา้งรายได ้ 

รายได้อ่ืน โดยปกตปิระกอบดว้ยรายไดจ้ากการค่าบรหิารจดัการ และการบรหิารงานขาย และรายไดเ้บด็เตลด็อื่น ๆ  และ
ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ตัง้แต่ไตรมาสนี้เป็นตน้ไป จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายไดอ้ื่น ดงันัน้รายไดอ้ื่น
ของไตรมาส 1/2564 มาจาก 1) รายไดจ้ากการขายคอนกรตีส าเรจ็รปู 2.4 ลา้นบาท (เช่น แผ่นคอนกรตี รัว้คอนกรตี) 2) 
รายไดจ้ากค่าบรหิารจดัการและงานขาย 7.6  ลา้นบาท 3) รายไดจ้ากดอกเบีย้จ านวน 4.7 ลา้นบาท 4) รายไดค้่าเช่าจากที่
จอดรถ จ านวน 1.3 ลา้นบาท และ 5) รายไดเ้บด็เตลด็อื่นๆ รวม 2.4 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาส 1/2564 จ านวน 69 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี
ก่อน และลดลงรอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมทางการตลาดที่
ลดลง เพราะบรษิทัฯ เน้นในการท าการตลาดดจิติลัมากขึน้ เนื่องจากการระบาดโควดิ-19  ส่งผลใหส้ามารถลดค่าใชจ้่าย
ทางการตลาดลดลงไดจ้ านวนหนึ่ง 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารของไตรมาส 1/2564 จ านวน 78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 56 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
ของปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายชดเชยใหก้บัพนักงานทีล่าออก 
ค่าทีป่รกึษาทางการเงนิ และการพจิารณาตัง้ส ารองค่าเผื่อสนิทรพัยเ์พิม่ตามมาตรฐานการบญัช ีTFRS 9 

ต้นทุนทางการเงิน 
ส าหรบัไตรมาส 1/2564 ต้นทุนทางการเงนิจ านวน 31 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัไตรมาสเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา 
และไตรมาสทีผ่่านมา ถงึแมว้่าจ านวนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยจ านวนลดลง แต่การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งผูถ้อืหุ้นส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนทางการเงนิเลก็น้อย 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ของแตล่ะสว่นงาน

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy qoq

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 319 100% 532 100% 694 100% 117% 31%

ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ -191 -60% -376 -71% -473 -68% 147% 26%

อตัราก าไรข ัน้ตน้: การขายอสงัหารมิทรพัย์ 128 40% 156 29% 222 32% 73% 42%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 20 100% 79 100% 46 100% 131% -42%

ตน้ทุนการกอ่สรา้ง -18 -88% -71 -89% -28 -61% 61% -60%

อตัราก าไรข ัน้ตน้: สญัญารบัจา้งกอ่สรา้ง 2 12% 9 11% 18 39% 650% 103%

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 ไตรมาส 1/2564 %เปลีย่นแปลง
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นไปตามผลประกอบการดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 

ก าไรส าหรบัปี 
ก าไรส าหรบัปีในไตรมาส 1/2564 มจี านวน 61 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้จาก -8 ล้านบาท เมื่อไตรมาส 1/2563 และเพิม่ขึน้
จาก -58 ล้านบาท เมื่อไตรมาส 4/2563 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบรหิาร 
ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
 

   
 
สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 จ านวน 12,333 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 307 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 คดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 2 การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีม่นียัส าคญั สามารถสรุปไดด้งันี้  

▪ ตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลงจ านวน 280 ลา้นบาท เกดิจากการจดัประเภทสนิทรพัย ์จาก
ตน้ทุนการพฒันาไปเป็นสนิคา้คงเหลอื ส าหรบัโครงการ theMOST Issaraphap เน่ืองจากอาคารดงักล่าวได้
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ บางส่วนถูกรบัรูเ้ป็นตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์การโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดใหก้บัลูกคา้จ านวน 
49 ยนูิตในเดอืนมนีาคม 

▪ สนิคา้คงเหลอืมกีารปรบัตวัเลก็น้อย จากการจดัประเภททางบญัชขีองโครงการ theMOST Issaraphap (สนิคา้
คงเหลอืเพิม่ขึน้) และจากการโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ (สนิคา้คงเหลอืลดลง) ในโครงการ Nirvana @WORK 
รามอนิทรา Nirvana @WORK ลาดพรา้ว-เกษตรนวมนิทร ์เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร์-พระราม 9 
theMOST Issaraphap และ BTRRB 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย:์

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 137            1% 126          1% (11)        -8%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ สทุธ ิ/ ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 272            2% 283          2% 12          4%

สนิคา้คงเหลอื 2,929         23% 2,951      24% 22          1%

ตน้ทุนการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ 6,686         53% 6,406      52% (280)      -4%

มลูคา่งานเสร็จรอเรยีกเก็บ 30               0% 17            0% (13)        -78%

เงนิมัดจ าคา่ทีด่นิ 8                 0% 4               0% (4)           -97%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 38               0% 18            0% (20)        -106%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 10,100      80% 9,807      80% (293)      -3%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพัน 29               0% 24            0% (5)           -22%

เงนิใหกู้ย้มืแกก่จิการอืน่ 242            2% 242          2% -             0%

ทีด่นิรอการพัฒนา 885            7% 885          7% (0)           0%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 458            4% 448          4% (10)        -2%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 311            2% 302          2% (9)           -3%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 28               0% 26            0% (2)           -6%

คา่ความนยิม 332            3% 332          3% 0            0%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 151            1% 154          1% 3            2%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 105            1% 113          1% 8            7%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 2,540         20% 2,526      20% (15)        -1%

รวมสนิทรพัย์ 12,640 100% 12,333    100% (307)      -2%

การเปลีย่นแปลง31-ธ.ค.-63 31 มนีาคม 2564
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หน้ีสิน 

ภาระหนี้สนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อยูท่ี ่7,536 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 369  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 จากจ านวน 
7,905 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

▪ วงเงนิกูร้ะยะสัน้ของทีด่นิบนถนนกรุงเทพกรฑีาจ านวน 412 ลา้นบาท มกีารจดัประเภทใหม่ จากหนี้สนิทีไ่ม่
หมุนเวยีนเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน ทัง้นี้เราก าลงัอยู่ในกระบวนการบรหิารโครงสรา้งหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนี้
สนิบนหลกัประกนัทีม่มีลูค่าตลาดสงูกว่าตน้ทุนทีไ่ดม้าอย่างมนีัยส าคญั 

▪ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้รวมลดลงจ านวน 404 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการปลอดช าระคนืเงนิกูใ้นโครงการ 
จากการโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ภายในไตรมาส  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อยู่ที ่2.4 เท่า ลดลงจาก 2.7 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นผลมาจาก
การลดลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ในขณะทีห่นี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้บางสว่นถูกจดัประเภทใหม่จาก
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 31 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 32 ณ 31 มนีาคม 2564 โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ของ
รายไดจ้ากงานก่อสรา้งปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ จากสญัญาก่อสรา้งโครงการใหม่ทีม่อีตัราก าไรสงูขึน้ นอกจากนี้ยงัมกีาร
ปรบัปรุงประมาณการตน้ทุน ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 
 
 



 

 343/351 Prasert-Manukitch Rd.,Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 
T : (662) 105-6789 F : (662) 105-6787 www.nirvanadaii.com 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้คดิเป็น 1.6 เท่า ลดลงจาก 1.7 เท่า เมื่อ ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ซึง่เป็นไปทางเดยีวกบัอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (สุทธ)ิ ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ปรบัตวัลดลงจาก 1.5 
เท่า เป็น 1.4 เท่า เป็นผลมาจากการปลอดช าระคนืเงนิกูใ้นโครงการใหก้บัลูกคา้ภายในไตรมาส ตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 
 
 
 
  

   จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

        ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 
        (นายจริเดช นุตสถติย)์ 
             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 


