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‘เนอวานา ไดอิ’ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทากาไรครึ่งปี แรก 212 ล้าน

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกทีม่ ีความเสี่ยงของการถดถอย
18 สิงหาคม 2565 – ‘เนอวานา ไดอิ’ เผยผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง กาไรเบ็ดเสร็จรวมไตร
มาส 2 ปี 2565 กว่า 51 ล้านบาท จากรายได้รวม 758 ล้านบาท ในขณะที่กาไรเบ็ดเสร็จรวมครึ่งปี แรก
เป็ น 212 ล้านบาท โตขึน้ กว่า 3 เท่า จากครึ่งปี แรกของปี ทีแ่ ล้ว และมีรายได้รวมเติบโต 20% เป็ น 1,847
ล้านบาท ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลที่กาลังได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้ อ ซึ่งจะส่งผลให้อัตรา
ดอกเบีย้ ต้องปรับตัวสูงขึน้ ในขณะทีห่ ลายประเทศทั่วโลกเริ่มประกาศ GDP ติดลบ
นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) หรือ
‘NVD’ เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาส 2/2565 ว่า บริษัทรับรูร้ ายได้รวมทัง้ สิน้ 758 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย
จาก 795 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2564 ในขณะที่กาไรรวมอยู่ท่ี 51 ล้านบาท เติบโตขึน้ อย่างมีนัยจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึง่ รายได้สว่ นใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดในโครงการบันยันทรี เรสซิเดนท์ ริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ มากกว่า 400 ล้านบาท หนึ่งในนัน้ คือเพนท์เฮาส์ยนู ิตเดียวบนชัน้ สูงสุดของโครงการที่มีพืน้ ที่ใช้สอย
มากถึง 840 ตารางเมตร ประกอบกับการโอนกรรมสิทธิ์โครงการบ้านแนวราบในส่วนที่เหลือ
โดยรายได้ในไตรมาสสองมาจาก 2 ส่วน คือ 1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 666 ล้านบาท และ 2)
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 92 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสัญญาก่อสร้างบ้านในโครงการแบบ Turnkey Solution
และสัญญาก่อสร้างกับลูกค้าองค์กรภายนอก
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,847 ล้านบาท เติบโต 20%
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อ น และกาไรเบ็ดเสร็จรวมคิดเป็ น 212 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 201% โดยอัตรากาไร
โดยรวมปรับตัวดีขนึ ้ จาก 34% เป็ น 37%
“ผลการดาเนินงานของเรายังแข็งแกร่งต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกได้รบั ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่
เพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ตัง้ แต่ตน้ ปี และยังมีปัจจัยเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภคสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการก่อสร้างและแรงงานที่กาลังปรับตัวสูงขึน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายในการปรับกลยุทธเพื่อบริหารจัดการต้นทุนและราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์

รวมทัง้ กลยุทธทางด้าน Product mix เพื่อรักษาระดับราคาที่แข่งขันได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการพัฒนาสินค้าให้ครบทุก
เซกเมนต์ โดยมีแผนเปิ ดตัวบ้านเดี่ยวในเซกเมนต์ใหม่อีก 3 โครงการ ที่บริษัทยังมีโอกาสทาการตลาดได้เพิ่ม คือ
บ้านเดี่ยวในระดับราคา 11-18 ล้านบาท และเปิ ดโครงการใหม่สาหรับสินค้าที่ได้รบั การตอบรับ เป็ นอย่างดี เช่น
ทาว์นโฮมภายใต้แบรนด์ Nirvana DEFINE เพิ่มอีก 2 โครงการ เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ
ปี นี”้ นายศรศักดิ์ กล่าว
เนอวานา สามารถผ่านครึง่ ปี แรกมาได้ค่อนข้างดี จากการที่มีสินทรัพย์ท่ีมีคณ
ุ ภาพและยอด Backlog ณ
สิน้ ปี 2564 ที่แข็งแกร่ง การขายที่ดินบางส่วนบนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่และการปรับโครงสร้างการใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ ตัง้ แต่ไตรมาส 1/2565 ทาให้บริษัทมีกระแสเงินสดสาหรับการซือ้ ที่ดินใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการที่
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
ในช่วงครึง่ ปี หลัง บริษัทยังคงวางแผนเปิ ดตัวโครงการใหม่เพื่อเติมเต็ม Backlog อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีจ้ ะเป็ น
การลงทุนอย่างระมัดระวัง เน้นโครงการที่ขายได้และโอนได้ โดยเรามีแผนจะเปิ ด ตัวโครงการใหม่ 5 โครงการ
เพื่อให้การใช้เงินลงทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
###
เกี่ยวกับ เนอวานา ไดอิ
บริษัทเนอวานา ไดอิ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High End และ
เป็ นผูน้ าในการสร้างบ้านที่มีดีไซน์ในสไตล์ Natural Modern ที่ทนั สมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนรุน่ ใหม่ ในรูปแบบใหม่ภายใต้
แนวคิด Living Revolution สะท้อนผ่านการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบสมดุล (Life Balancing) โดยผสมผสานระหว่าง
Modern Living Design และ Modern Living Innovation เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับสื่อมวลชน กรุ ณาติดต่อ 124 คอมมิวนิเคชันส คอนซัลติง้
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