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   5 สงิหาคม 2565 

เรือ่ง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สิน้สดุ ณ 30 มถิุนายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”/ “เนอวานา ไดอิ”) ครัง้ที ่4/2565 เมื่อ
วนัที ่5 สงิหาคม 2565 ไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่
30 มถิุนายน 2565 บรษิทัขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืนและ 6 เดอืน สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 
2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

Momentum Maintained Amid Global Recession Threats 

NVD รายงานยอดรายไดร้วมในไตรมาส 2/2565 จ านวน 758 ล้านบาท โดยมผีลก าไรส าหรบัปีในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของ
ของบรษิทัใหญ่ในไตรมาส 2/2565 จ านวน 13 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีก่อน รายไดร้วมไตร
มาส 2/2564 จ านวน 795 ลา้นบาท โดยมผีลก าไรส าหรบัปีในส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบรษิทัใหญ่จ านวน (4) ลา้นบาท 
ส าหรบัผลประกอบการงวด 6 เดอืน รายไดร้วมในครึง่ปีแรกของปี 2565 จ านวน 1,847 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
20 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปีทีผ่่านมา โดยก าไรส าหรบัปีในส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ในช่วงครึง่ปี
แรกของปี 2565 จ านวน 169 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 37 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัครึง่ปีแรกของปี 2564 เป็นผลมาจากผล
การด าเนนิงานอยา่งแขง็แกรง่ต่อเนื่องทัง้สองไตรมาสทีผ่า่นมา 

ตัง้แต่ตน้ปี 2565 เป็นตน้มา สภาวะเศรษฐกจิโลกไดร้บัผลกระทบจากอตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ สถานการณ์
เลวรา้ยสดุในชว่งปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ทีผ่า่นมา จากการบุกรกุของรสัเซยีเขา้สูย่เูครน ส่งผลใหร้าคาสนิคา้อุปโภคบรโิภค
สงูขึน้อย่างรวดเรว็ หลงัจากนัน้ 2-3 เดอืน ประเทศต่างๆ ทัว่โลกเริม่รายงานอตัราการเตบิโตผลติภณัฑ์มวลรวมของ

ผลการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบ

ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2565 %เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy qoq ลา้นบาท % ลา้นบาท % yoy

รายได:้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 731 92% 1,021 94% 666 88% -9% -35% 1,425 93% 1,687 91% 18%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 64 8% 68 6% 92 12% 45% 36% 110 7% 160 9% 45%

รวมรายได้ 795 100% 1,089 100% 758 100% -5% -30% 1,535 100% 1,847 100% 20%

ตน้ทนุ:

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรัพย์ 459 63% 587 58% 434 65% -6% -26% 932 61% 1,021 55% 10%

ตน้ทนุการกอ่สรา้ง 57 90% 62 92% 82 89% 43% 32% 86 6% 145 8% 69%

รวมตน้ทนุ 517 65% 650 60% 516 68% 0% -21% 1,017 66% 1,166 63% 15%

ก าไรข ัน้ตน้ 278 35% 439 40% 243 22% -13% -45% 518 34% 682 37% 32%

รายไดอ้ืน่ 14 2% 21 2% 21 2% 47% -1% 32 2% 42 2% 28%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (85) -11% (121) -11% (74) -7% -13% -39% (154) -10% (195) -11% 26%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (136) -17% (78) -7% (74) -7% -45% -5% (210) -14% (152) -8% -27%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากอัตราแลกเปลีย่น 0 0% (0) 0% 0 0% 72% -3558% 1 0% 0 0% -43%

ตน้ทนุทางการเงนิ (33) -4% (50) -5% (51) -5% 51% 1% (64) -4% (101) -5% 57%

ก าไรกอ่นสว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุ 38 5% 210 19% 65 6% 71% -69% 123 8% 275 15% 124%

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมคา้ (3) 0% 0 0% (1) 0% -74% na (3) 0% (1) 0% 74%

ภาษีเงนิได ้ (25) -3% (49) -4% (13) -1% -48% -73% (49) -3% (62) -3% -27%

ก าไรส าหรบัปี 9 1% 161 15% 51 5% 460% -69% 70 5% 212 11% 201%

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่สทุธจิากภาษี 0 0% 0 0% 0 0% na na 0 0% 0 0% 0%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 9 1% 161 15% 51 5% 460% -69% 70 5% 212 11% 201%

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (4) 0% 156 14% 13 1% -471% -91% 37 2% 169 9% 356%

สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 13 2% 6 1% 37 3% 193% 570% 33 2% 43 2% 28%

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที่ส าหรบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นและไตรมาสกอ่น

ไตรมาส 2/2565 %เปลีย่นแปลง 30-ม.ิย.-64 30-ม.ิย.-65



 

ประเทศรายไตรมาสตดิลบ ธุรกจิต่างๆถูกกดดนัใหป้รบักลยุทธ์เพือ่ตัง้รบัการเขา้สู่สภาวะทีย่ากล าบากอย่างหลกีเลี่ยง
ไม่ได ้

จากสนิทรพัยท์ีม่คีณุภาพ และ Backlogs ทีแ่ขง็แกร่ง ณ สิ้นปี 2564 ท าให ้NVD สามารถผ่านครึง่ปีแรกมาไดค้่อนขา้งด ี
ในไตรมาส 1/2565 เราไดข้ายทีด่นิบางส่วนของทีด่นิบรเิวณดา้นใตข้องถนนกรงุเทพกรฑีาตดัใหม่ (ศรนีครนิทร์-ร่มเกลา้) 
ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกลยุทธ์การปรบัโครงสรา้งสนิทรพัยใ์นงบดุล (Balance-sheet Reform) โดยวตัถุประสงคห์ลกัของ
การขายในครัง้นี้ คอืการปรบัฐานสนิทรพัยเ์พือ่การสรา้งมลูคา่ใหด้ยีิง่ขึน้ในสถานการณ์ในปัจจุบนั  กระแสเงนิสดจากการ
ขายในครัง้นี้ จะน าไปใช้ซื้อที่ดนิใหม่เพื่อพฒันาโครงการ และน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัมากกว่า ไม่เพยีงแค่ช่วยเพิม่โอกาสในการสรา้ง Backlogs ใหม่ๆ แต่ยงัจะช่วยท าให ้NVD สามารถน าเสนอ
ทางเลอืกและรปูแบบของทีอ่ยู่อาศยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค หรอื product offerings ในท าเลศกัยภาพสงูย่านกรุงเทพกรฑีา ได้
อยา่งครบครนัอกีดว้ย 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2565 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดในโครงการคอนโดมเินียม บนั
ยนัทร ีเรสซเิดนท ์รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ (BTRRB) ในไตรมาสนี้ BTRRB รบัรูร้ายไดจ้ากการโอนมากกว่า 400 ลา้นบาท 
หนึ่งในนัน้คอืหอ้ง Penthouse  ทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากถงึ 840 ตารางเมตร ซึง่เป็นเพยีงยนูิตเดยีวทีอ่ยู่บนชัน้สูงสุดของ
โครงการ ประกอบกบัการโอนกรรมสทิธิแ์นวราบให้กบัลูกค้าภายในไตรมาสนี้ ซึ่งอตัราผลก าไรของคอนโดมเินียม
สามารถช่วยรกัษาอตัราผลก าไรจากการโอนกรรมสทิธิแ์นวราบไดเ้ป็นอยา่งด ีในสถานการณ์เช่นนี้ 

Prudent Moves in 2H22 

อตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็และรนุแรง ประกอบกบัการระบาดอย่างรุนแรงของโอไมครอน ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นระลอกๆ การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนวสัดกุ่อสรา้งและการขาดแคลนของแรงงานถอืว่าเป็นความทา้
ทายอนัดบัตน้ๆ ของการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ส่งผลใหก้ารเปิดตวัโครงการใหม่ถูกเลื่อนไปเปิดในช่วงครึง่ปีหลงั วสัดุ
ก่อสรา้งจงึต้องมกีารปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อรกัษาระดบัราคาที่สามารถแข่งขนัได้ และยงัอยู่ในช่วงราคาที่
น่าสนใจ เพราะการขึน้ราคาสนิคา้เพือ่ชดเชยตน้ทนุทีส่งูขึน้ไม่ใช่ทางออกทีด่เีสมอไป 

NVD ยงัคงวางแผนทีจ่ะเปิดตวัโครงการใหม่ในช่วงครึง่ปีหลงั เพื่อเตมิเตม็ Backlog อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม 
จ านวนโครงการทีจ่ะเปิดใหม่จะตอ้งมกีารลงทนุอย่างระมดัระวงัและเหมาะสม ในขณะน้ีเรามแีผนการเปิดตวัโครงการใหม่
จ านวน 5 โครงการในปลายไตรมาส 3/2565 และตน้ไตรมาส 4/2565 ในสถานการณ์ทีก่ าลงัทา้ทายอยู่ในขณะนี้ อาจมี
บางโครงการ ในบางท าเล เลื่อนการเปิดตวัโครงการออกไปเป็นปีหน้า 

รายได้ 
NVD มรีายไดร้วมของทุกส่วนงานจ านวน 758 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2565 ลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา รายไดท้ัง้สองสว่นงานประกอบดว้ย 

 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 รายได้จากสญัญาก่อสรา้ง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 45 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 



 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย ์มรีายไดร้วม 666 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลกัมาจากการโอนกรรมสทิธิห์อ้ง Penthouse ในโครงการบนัยนัทร ีเรสซเิดนท์ รเิวอรไ์ซด์ และโครงการแนวราบ 
ไดแ้ก่ โครงการเนอวานา บยีอน พระราม 2 เนอวานา ดฟีายน์ ศรนีครนิทร-์พระราม 9 และเนอวานา อลิเิมนท ์บางนา 

รายได้จากสญัญาก่อสร้าง มรีายไดร้วม 92 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 45 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งสว่นใหญ่มาจากสญัญาก่อสรา้งกบัลกูคา้องคก์รภายนอก และรายไดจ้ากงานก่อสรา้งบา้นเดีย่ว
แบบสัง่สรา้งในโครงการ Turnkey Projects ไดแ้ก่ เนอวานา บยีอน แอดย ูพารค์ บางนา และ ไอคอน ป่ินเกลา้ 

ต้นทุนขาย และอตัราก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาส 2/2565 บรษิทัมตีน้ทุนขายของทุกส่วนงานรวม 516 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายได ้โดยตน้ทนุขายรวมประกอบดว้ย 

 ต้นทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์จ านวน 434 ลา้นบาท 

 ต้นทุนในการรบัจ้างก่อสรา้ง จ านวน 82 ลา้นบาท 

อตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมในไตรมาส 2/2565 ปรบัตวัลดลงทีร่อ้ยละ 22 จากรอ้ยละ 35 ในไตรมาส 2/2564 และจากรอ้ย
ละ 40 ในไตรมาส 1/2565 โดยมปัีจจยัส าคญัจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของส่วนงานขายอสงัหาริมทรพัย ์ ซึง่ลดลงเมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา จากการขายที่ดนิบรเิวณด้านใต้ของถนนศรี
นครนิทร์-ร่มเกล้า ขนาดเนื้อที่ 10 ไร่ และจากการขายที่ดนิจ านวน 23 ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรบั
โครงสรา้งสนิทรพัยใ์นงบดลุ ตามทีไ่ดเ้คยกล่าวมา และรายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดในโครงการ BTRRB และ 
theMOST ทีม่อีตัราก าไรค่อนขา้งสงู ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นโดยรวมของครึง่ปีแรกสงูถงึรอ้ยละ 32 เมื่อเทยีบกบั
อตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมครึง่ปีทีผ่า่นมา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาส 2/2565 จ านวน 74 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปี
ก่อน และรอ้ยละ 39 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา ซึง่ลดลงไปตามสดัสว่นของรายได ้ 

ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารของไตรมาส 2/2565 จ านวน 74 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 45 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรุงทางบญัชขีองสนิคา้
คงเหลอืจากการขายทีด่นิทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ทีร่าคาขายต ่ากว่ามลูคา่ทางบญัชีในไตรมาส 2/2564 ของทีด่นิเนื้อที ่4.5 ไร ่
บรเิวณบางรกัใหญ่จ านวน 56.7 ลา้นบาท เกดิจากการปรบัลดราคาตามมลูค่าสทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั และไดร้บัรูข้าดทุน
นี้ไวใ้นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) 
และจะถูกปรบัปรุงการตัง้ส ารองดงักล่าวเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธใินไตรมาส 3/2564 จงึท าใหค้่าใชจ่้ายบรหิารในไตร
มาส 3/2564 ต ่าลง 

ต้นทุนทางการเงิน 
ส าหรบัไตรมาส 2/2565 ตน้ทุนทางการเงนิจ านวน 51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 51 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีที่
ผ่านมา และรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ผ่านมา เป็นผลมาจากโครงการแนวสูงและแนวราบทีส่รา้งแล้วเสรจ็ 
รวมถึงที่ดินบางส่วนบรเิวณกรุงเทพกรฑีาตัดใหม่ บรษิัทไม่สามารถน ามาบนัทึกเป็นต้นทุนการพฒันาโครงการ



 

อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิปรบัตวัสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่ไม่แตกต่างกบั
ไตรมาสทีผ่า่นมาอย่างมนียัส าคญั 

ก าไรเบด็เสรจ็รวม 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัไตรมาส 2/2565 มจี านวน 51 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้จาก 9 ลา้นบาท เมื่อไตรมาส 2/2564 
และลดลงจาก 161 ล้านบาท เมื่อไตรมาส 1/2565 ซึ่งเป็นผลมาจากการขายทีด่นิ และการปรบัโครงสรา้งการใช้
ประโยชน์ของสนิทรพัย ์ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 จ านวน 12,315 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยจ านวน 272 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 
2564 คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจ านวน 415 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการ
โอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลกูคา้ และการโอนขายทีด่นิ โดยในครึง่ปีแรกมกีารช าระเงนิมดัจ าค่าทีด่นิเพิม่ขึ้นสุทธจิ านวน 102 
ลา้นบาท ซึง่จะรบัโอนทีด่นิดงักล่าวในไตรมาส 3/2565 

 

หน้ีสิน 

ภาระหนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 อยู่ที ่6,939 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 465  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6 
จากจ านวน 7,404 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2564 การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิ สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 การเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว ชุดที ่1 (NVD 1/2565) ชนิดใหส้ทิธผิูอ้อกในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด และมี
หลกัประกนั (Callable and Secured Debentures) วงเงนิ 400 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.50 ต่อปี ครบ
ก าหนดช าระในปี 2566 

 การเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาว ชุดที ่2 (NVD 2/2565) ชนิดใหส้ทิธผิูอ้อกในการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด และมี
หลกัประกนั (Callable and Secured Debentures) วงเงนิ 650 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.80 ต่อปี ครบ
ก าหนดช าระในปี 2567 

งบแสดงฐานะการเงนิ
Bt.m % Bt.m % ลา้นบาท รอ้ยละ

สนิทรพัย:์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 105            1% 219           2% 114            109%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ สทุธ ิ/ ลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 204            2% 179           1% (25)             -12%

สนิคา้คงเหลอื 2,756        22% 2,341        19% (415)          -15%

ตน้ทนุการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพย์ 6,379        51% 6,396        52% 17              0%

มลูคา่งานเสร็จรอเรยีกเก็บ 49              0% 53             0% 4                8%

เงนิมัดจ าคา่ทีด่นิ 48              0% 151           1% 102            211%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 21              0% 16             0% (5)               -24%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 9,562        76% 9,354        76% (208)          -2%

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพัน 39              0% 31             0% (8)               -22%

เงนิลงทนุในการร่วมคา้ สทุธิ 5                0% 13             0% 8                151%

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอืน่ 242            2% 242           2% -                 0%

ทีด่นิรอการพัฒนา 31              0% 31             0% -                 0%

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 442            4% 371           3% (70)             -16%

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 1,315        10% 1,315        11% -                 0%

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 297            2% 290           2% (7)               -2%

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 22              0% 19             0% (3)               -13%

คา่ความนยิม 332            3% 332           3% -                 0%

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญชี 170            1% 163           1% (8)               -4%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 130            1% 154           1% 24              18%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,025        24% 2,960        24% (64)            -2%

รวมสนิทรพัย์ 12,587 100% 12,315     100% (272)          -2%
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 หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้รวมลดลงจ านวน 543 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจากปลอดช าระคนืเงนิกูค้่าทีด่นิจ านวน 
23 ไร่ การช าระคนืหุน้กูบ้างส่วน และการช าระคนืเงนิกูใ้นโครงการ จากการโอนกรรมสทิธิใ์หก้บัลูกคา้ภายใน
ไตรมาส 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 อยูท่ี ่2.13 เท่า เพิม่ขึน้จาก 2.0 เท่า ณ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นผล
มาจากการลดลงของตน้ทุนการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

อตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 9 ในปี 2564 เป็นรอ้ยละ 22 ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 เป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานทัง้สองสว่น 

อตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 คดิเป็น 1.29 เท่า ลดลงจาก 1.43 เท่า เมื่อ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในขณะทีอ่ตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (สทุธ)ิ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ปรบัตวัลดลงจาก 1.23 
เท่า เป็น 1.06 เท่า เป็นผลมาจากการการปรบัโครงสรา้งงบดุล เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด และการเรง่สรา้งสมดุล
ระหว่างสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทั ซึง่เป็นการปรบัตวัเชงิกลยุทธ์ของบรษิทัทีจ่ะสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บังบดุล 
และสขุภาพทางการเงนิ ในท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

(นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบลูย)์ 

        รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ
Bt.m % Bt.m % ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ สทุธิ 1,813        14% 2,028        16% 214            12%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 316            3% 331           3% 15              5%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี สทุธิ 2,223        18% 1,550        13% (673)          -30%

เจา้หนีเ้งนิประกันผลงาน 88              1% 78             1% (9)               -11%

เงนิมัดจ าและเงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 158            1% 96             1% (62)             -39%

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สรา้งจากลกูคา้ 44              0% 31             0% (13)             -30%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 131            1% 161           1% 30              23%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 4,773        38% 4,392        36% (382)          -8%

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ สทุธิ 2,434 19% 2,349        19% (85)             -3%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 197            2% 198           2% 2                1%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 2,631 21% 2,547        21% (84)            -3%-   

รวมหนีส้นิ 7,404 59% 6,939        56% (465)          -6%

รวมสว่นของเจา้ของ 5,183 41% 5,375        44% 193           4%

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 12,587 100% 12,315     100% (272)          -2%

หมายเหต:ุ

รวมหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 6,470 51% 5,927 48% (543)                -8%
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